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PŘEDMLUVA 
Děkujeme za volbu výrobku naší spo- 

lečnosti. 
 

Tento návod k obsluze vám má pomoci 

osvojit si manipulaci se sprchovou a to- 

aletní židlí a zamezit úrazům. 

☞ Upozornění: 

☞ Zobrazené varianty výbavy se od va- 

šeho modelu mohou lišit. 

☞ Tento návod k obsluze platí pro mo- 

del 8013039, 8013040 a 8013041. 
 

Pozor: 

Před prvním použitím sprchové a to- 

aletní židle si přečtěte tento návod k 

obsluze. 

☞ Upozornění: 

Děti by si tento návod k obsluze měly 

před první jízdou přečíst spolu s rodi- 

či nebo dohlížející osobou či dopro- 

vodem. 

 
POUŽITÍ 
Tento produkt slouží osobám s omeze- 

nou mobilitou jako pomůcka při používá- 

ní sprchy a toalety. 
 

Sprchová a toaletní židle je určena k 

použití v interiéru. Je vyrobena z hliní- 

kových trubek s odolnou povrchovou 

úpravou práškovým lakováním. K trva- 

lému použití v médiích obsahujících soli 

jako jsou solankové koupele či mořská 

voda tato sprchová a toaletní židle však 

vhodná není. 

– Model 8013039 má poháněcí kola 

24" s pevnými osami. 

– U modelu 8013041 jsou poháněcí 

kola 24" s rychloupínacími osami. 

Přídavná zadní kolečka jsou otočná 

a opatřená brzdou (8013040). 

KONTROLA PŘI PŘEVZE- 

TÍ 
Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zá- 

silku, zda je kompletní a nevykazuje 

poškození způsobené dopravou. Pokud 

byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má 

nějakou vadu: 
 

1. neprodleně reklamujte u dopravce, 

2. nechejte škodu/vadu zaprotokolovat, 

3. neprodleně informujte svého 

prodejce. 

 
DODÁVKA 
Sprchová a toaletní židle se dodává v 

konstrukčních skupinách, které se dají 

snadno smontovat. 

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Mon- 

táž >. 



5  

PŘEHLED 
 
Model: 8013039 / 8013040 / 8013041 

 

Přehled ukazuje nejdůležitější komponenty a ovládací prvky. 
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Pol.  Označení 
 

1 zádová opěrka 

2 opěrka ruky 

3 sedák 

4 vložka do výřezu 

5 nedělená podnožka 

6 řídicí kolečko přední 

7 přítlačná brzda 

Pol.  Označení 
 

1 madlo pro doprovod 

2 poháněcí kolo 

3 obruč 

4 rychloupínací osa 

5 řídicí kolečko zadní - s brzdou 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Sprchová a toaletní židle je technickou 

pomůckou, u které je v každém případě 

nutné respektovat níže uvedené bez- 

pečnostní pokyny: 

☞ Před prvním použitím sprchové a to- 

aletní židle si přečtěte tento návod k 

obsluze. 

☞ Sprchovou a toaletní židli je třeba 

zajistit proti neoprávněnému použití 

(zejména dětmi), např. pomocí are- 

tační brzdy. 

☞ Montáž by měl provádět odborník! 

☞ Před použitím zkontrolujte všechny 

konstrukční díly, zda nejsou poško- 

zené a pevně sedí. – Nebezpečí úra- 

zu! 

☞ Zdeformovanou sprchovou a toaletní 

židli nenarovnávejte a znovu nepou- 

žívejte. – Nebezpečí úrazu! 

☞ Ujistěte se, že rychloupínací osy po- 

háněcích kol jsou pevně zaaretova- 

né. – Nebezpečí úrazu! 

☞ Před přesedáním na jiné sedadlo, 

před opuštěním židle nebo usednu- 

tím na ni zásadně zajistěte brzdy, 

abyste zabránili nechtěným pohy- 

bům židle. 

☞ Dbejte na to, aby při použití bez po- 

háněcích kol 24" stála vždy všechna 

čtyři kolečka pevně na zemi. – Ne- 

bezpečí úrazu! 

☞ Opěrky rukou a kolečka udržujte v 

čistotě, bez olejů a tuků. – Nebezpe- 

čí úrazu! 

☞ Vadné polstry a kolečka by se měly 

okamžitě vyměnit. – Nebezpečí úra- 

zu! 

☞ V případě otevřených ran používejte 

na polstry sedáku, zad, nohou a pod- 

ruček antiseptickou podložku! 

☞ Neulevujte svým nohám pokládáním 

na nábytek nebo jiné předměty. – 

Opřením dozadu změníte těžiště a 

zvýšíte nebezpečí převrácení. 

☞ Dávejte pozor, abyste se neporanili o 

kola! 

☞ Sprchová a toaletní židle by se měla 

používat pouze za pomoci doprovo- 

du. 

☞ Přípustná je přeprava pouze jedné 

osoby! 

☞ Sprchovou a toaletní židli používejte 

pouze na krátkých trasách. – Poško- 

zení zdraví při dlouhodobém použí- 

vání, neboť židle nemá odpružení. 

☞ Zajistěte, aby hýždě nebyly širší než 

sedák, a to (43 cm). 

☞ Pro vlastní bezpečnost si sedejte 

hodně dozadu, na střed sedací plo- 

chy. – Nebezpečí převrácení! 

☞ Při vstávání případně zavolejte další 

osobu. 

☞ Opěrky rukou jako pomoc při vstává- 

ní nepoužívejte! 

☞ Bezpodmínečně zamezte jedno- 

strannému opření o levou nebo pra- 

vou opěrku ruky při vstávání. 

☞ Při nepříznivé poloze kol hrozí ne- 

bezpečí převrácení sprchové a toa- 

letní židle. 

☞ Sprchovou a toaletní židli používejte 

pouze na rovném, pevném podkla- 

du. – Nebezpečí převrácení! 

☞ Židle se nesmí používat k: 
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– jízdě po nerovném, hrubém teré- 

mu. – Velký valivý odpor, nebezpečí 

převrácení! 

– jízdě do kopce a z kopce. – Nebez- 

pečí úrazu! 

– překonávání překážek (např. stup- 

ně, schody, výstupky). – Nebezpečí 

úrazu! 

☞ Pneumatiky jsou z kaučukové směsi 

a na některých podkladech mohou 

zanechávat těžko odstranitelné nebo 

trvalé stopy (např. umělohmotné, 

dřevěné či parketové podlahy, kober- 

ce, podlahoviny). 

☞ Sprchová a toaletní židle není vhod- 

ná k dlouhodobému používání v 

atmosféře obsahující soli, např. v 

solankových koupelích. Abyste za- 

bránili poškození, musíte sprchovou 

a toaletní židli po takovém použití 

očistit normální vodou z vodovodu. 
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Pokyny pro uživatele 
 

Na následujících stránkách naleznete 

všeobecné pokyny a návrhy pro mani- 

pulaci a používání sprchové a toaletní 

židle v každodenních situacích. Nové 

situace je třeba nacvičit s další osobou. 

☞ K menším překážkám, např. stup- 

ňům/hranám, najíždějte vždy pomalu 

a kolmo (90°), dokud se řídicí koleč- 

ka téměř nedotknou překážky. Vozík 

krátce zastavte, potom překážku 

přejeďte. 
 

Pozor: 

Při jízdě vzad brzděte velmi opatrně. 

– Prudké zabrždění pomocí obručí 

může způsobit převrácení! 

☞ Vyhýbejte se zejména silnému brž- 

dění pomocí obručí, neboť teplo 

vzniklé třením mezi obručí a rukou 

může způsobit poranění ruky. 

☞ Při nasedání a vysedání ze sprchové 

a toaletní židle odklopte podnožku. 

 
Najíždění na překážky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Překonávání překážek 
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Sahání pro předměty 

Vyhýbejte se extrémnímu naklánění tru- 

pu dopředu, do strany nebo dozadu při 

zvedání či odkládání těžkých předmětů. 

– Nebezpečí převrácení a vyklopení! 

☞ Při předklánění trupu hodně dopředu 

je třeba sprchovou a toaletní židlí po- 

hybovat dozadu tak dlouho, dokud 

řídicí kolečka ke zvýšení stability ne- 

směřují. 

 
Správný postup při sahání po před- 

mětech 

☞ Najeďte co nejtěsněji k předmětu. 

☞ Otáčením vozíku natočte přední řídi- 

cí kolečka dopředu. Zvýšíte tak stabi- 

litu vozíku. 

☞ Zajistěte aretační brzdy 

☞ Opatrně uchopte předmět. 
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Pohánění vozíku 

☞ Vozík pohánějte pokud možno pro- 

střednictvím obruče. – Možné ne- 

bezpečí pohmoždění v oblasti brzdy! 

☞ Zabraňte nekontrolovanému rozjez- 

du při cupitání! – Nebezpečí úrazu! 

☞ Když máte odklopenou podnožku, 

nebrzděte sprchovou a toaletní židli 

nohama. – Nebezpečí úrazu způso- 

bené podvrtnutím nohou! 

☞ Nesahejte do drátů ani na běhoun 

otáčejících se kol. – Nebezpečí po- 

ranění! 

☞ Zabraňte trhavým pohybům při po- 

hánění vaší sprchové a toaletní židle. 

– Nebezpečí převrácení! 

☞ Vyhýbejte se přímé změně směru jíz- 

dy do opačného směru (např. z cou- 

vání na jízdu vpřed). – Nebezpečí 

úrazu v důsledku úplného zabrždění 

s řídicími kolečky otočenými dovnitř. 

☞ Při používání přídavných koleček 5“ 

vzadu dbejte na to, aby tato kolečka 

při provozu s koly 24“ mířila dozadu 

a byla zajištěná! 

 
Doprovod 

Před využitím pomoci doprovodné oso- 

by upozorněte doprovod na všechny 

možné nebezpečné situace. 

Zkontroluje, zda konstrukční díly spr- 

chové a toaletní židle, za které doprovod 

židli uchopuje, pevně sedí. 
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MONTÁŽ 
 

Pozor: 

Úpravy,montáž nebo nastavování  

nechávejte zásadně provádět u pro- 2 

dejce. 

Produkt dodáváme rozložený na kon- 

strukční skupiny. Montáž provádějte 2 

takto: 1 

1. Nejprve zasuňte zádové trubky do 

obou zadních částí rámu [1], potom 

pevně zašroubujte šrouby s koleč- 

kem (2). 

2. Namontujte kola 24" s osami a šrou- 

bovými spoji, které jsou součástí do- 

dávky, do spodního otvoru v upína- 

cím adaptéru [3]. 

☞ V případě potřeby lze upínací blok 
 

Tím docílíte prodloužení vzdálenosti 3
 

kol. 

3. Namontujte přítlačné brzdy se svěra- 

cími díly vždy vpravo a vlevo na pře- 

stavovací kolejnici brzdy [4]. 

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Nasta- 

vení přítlačných brzd >. 

4. Umístěte sedák [5]. 

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Se- 

dák >. 4 

☞ V případě potřeby položte vložku do 

výřezu v sedáku (6). 

5. Podnožku můžete vyklopit dopředu z 

rámu. 

6. Následně zkontrolujte pevnost všech 

spojovacích prvků. 
 

 
 
 

5 6 
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BRZDA 
 

Zajištěním brzd [1] je sprchová a toalet- 

ní židle zabezpečená proti nechtěnému 2 

rozjezdu (aretační brzda). 

Pozor: 

Obsazenou židlí se zajištěnými brzdami 

se nesmí nechat pohybovat.   1 

• Abyste při brždění sprchové a toalet- 

ní židle nebo zajištění brzd při jízdě 

z kopce zabránili nechtěné jízdě do 

zatáčky, musíte zatáhnout obě brz- 

dové páčky současně. 

– Podle spádu jízdní dráhy je třeba 

počítat s možností převrácení vozíku 

stranou. 

• Neopírejte se tělem o boční brzdo- 

vou páčku (2). 

• Brzdný účinek klesá při: 

– ojetém profilu pneumatik, 

– malém tlaku v pneumatikách, 

– mokrých pneumatikách, 

– uvolněné přítlačné brzdě. 
 

Pozor: 

Při sníženém brzdném účinku ne- 

chejte vozík okamžitě opravit v od- 

borném servisu. 

• Sprchové a toaletní židle s polyureta- 

novými pneumatikami neodstavujte 

se zajištěnými přítlačnými brzdami. 

– Může dojít k trvalé deformaci bě- 

hounu pneumatiky. 

• Sprchovou a toaletní židli pohánějte 

pokud možno pomocí obručí. – Mož- 

né nebezpečí zhmoždění v oblasti 

brzdy! 
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Přítlačná brzda 
 

Páčky přítlačných brzd (1) umožňují po- 

stupné zbrždění jízdní rychlosti (provoz- 

ní brzda). 
1 

Provozní brzda 

Tlačte rovnoměrně obě brzdové páčky 

jenom lehce dopředu, tím sprchovou a 

toaletní židli postupně zabrzdíte. 

 
Zajištění přítlačných brzd 

K      zajištění      sprchové      a toaletní        2 

židle proti nechtěnému rozjezdu 
přepněte obě brzdové páčky dopředu 
až na doraz (2). 

☞ Upozornění: 

Sprchovu a toaletní židlí se zajištěný- 

mi brzdami se nesmí nechat pohybo- 

vat. 

 
Uvolnění přítlačných brzd 

Obě brzdové páčky přepněte dozadu až 

na doraz (1). 
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ŘÍDICÍ KOLEČKA S ARE- 

TACÍ 

Zadní řídicí kolečka se dají zaaretovat 2 

[1]. 

Pozor: 

 
Při zajištění pouze jedné brzdy volné  
kolo obíhá okolo kola zabržděného.         1 

– Nebezpečí úrazu!  

Zablokování řídicích koleček 

K aretaci řídicích koleček sešlápněte                                3 

velkou překlápěcí páčku nohou až na 

doraz (2). 

 
Uvolnění řídicích koleček 

K uvolnění řídicích koleček sešlápněte 

malou překlápěcí páčku nohou až na 

doraz (3). 
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NEDĚLENÁ PODNOŽKA 
 

Nedělenou podnožku  lze  vyklopit  do- 

předu z rámu [1]. 
 

Odklopení nedělené podnožky 

Nejprve sundejte obě nohy z podnožky. 

Potom podnožku odklopte nahoru až na 

doraz [2]. 1 

Pozor: 

Odklopená nedělená podnožka není 

zaaretovaná a při přepravě sprchové 

a toaletní židle se může vyklopit do- 

předu. – V případě potřeby zajistěte! 

• Při zatížení nedělené podnožky se 
sprchová a toaletní židle snadno pře- 

vrátí dopředu. – Nebezpečí úrazu. 
 

OPĚRKY RUKOU 2 

Odklopení opěrky ruky 

Opěrku ruky zvedněte nahoru až na do- 

raz (3). 
4 

Sklopení opěrky ruky 

Opěrku ruky sklopte dolů až na doraz do 

výchozí pozice (4). 

Pozor: 

Při sklápění opěrky ruky nesahejte 3 

do oblasti dorazu na zádové trubce. 

– Nebezpečí zhmoždění! 
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SEDÁK 
 

Sedák je za účelem čištění odnímatelný 

[1]. 
 

Sejmutí sedáku 

Sedák uchopte za obě přední hrany a 

zvedněte ho nahoru z trubek rámu [2]. 

Potom sedák sejměte ze zadní příčné trubky 1                                                         
[1].   

 

 
Položení sedáku 

Zadní vodicí drážku na sedáku přitlačte 

na příčnou trubku rámu (3). Potom klip- 

sy na spodní straně sedáku přitlačte na 

trubky rámu [4]. 

Pozor: 

Při pokládání nesahejte pod sedák. – 

Nebezpečí zhmoždění! 

2 
Nasazení vložky do výřezu 

Vložku umístěte podle tvaru do výřezu v 

sedáku (5). 

 
Odstranění vložky z výřezu 
Při použití toalety zvedněte vložku naho- 

ru [2].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 
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TOALETNÍ NÁDOBA 
 

Toaletní sedák je opatřen vodicími lišta- 

mi pro toaletní nádobu. 
 

Toaletní nádoba se s víkem nebo bez 

víka zasune zezadu pod sedák do vo- 

dicích lišt. 

☞ Upozornění: 

Poloha toaletní nádoby pod sedá- 

kem se při použití musí krýt s výře- 

zem. 

Pozor: 

Po použití toaletní nádoby nádobu 

a toaletní sedák důkladně očistěte a 

vydezinfikujte. 

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Dezin- 

fekce >. 
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POHÁNĚCÍ KOLA 24" 
 

Poháněcí kola jsou uložená na rychlou- 

pínací ose. 

☞ Při odnímání nebo nasazování ne- 

smí na sprchové židli nikdo sedět.   1 

 
Sprchová židle musí stát na rovném 
a pevném podkladu. Před demontáží 

kola zajistěte židli proti převrácení a 

rozjezdu. 

 
Rychloupínací osa 

Poháněcí kola lze sundat a nasadit bez 

použití nářadí. 

– Nejprve odblokujte rychloupínací 

osu stiskem pružinového tlačítka (1), 

potom poháněcí kolo sejměte vyta- 

žením do strany. 

K nasazení poháněcích kol odblokujte 

příslušnou rychloupínací osu stiskem 

pružinového tlačítka (1) a nasuňte ji až 

na doraz. 
 

Pozor: 

Po nasazení poháněcího kola musí 

aretační tlačítko vyčnívat několik mi- 

limetrů z matice kola. 

☞ Upozornění: 

☞ Po každé montáži zkontrolujte zablo- 

kování tahem/tlakem na poháněcí 

kolo! 

☞ Aretační čep udržujte v čistotě. Při 

znečištění pískem nebo zeminou 

nebo při zamrznutí vlhkého chladu 

může docházet k poruchám funkce. 

☞ Pokud má poháněcí kolo příliš velkou 

vůli do strany nebo se rychloupínací 

osa nedá zablokovat, zajistěte oka- 

mžitě opravu u odborného prodejce. 
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ÚDRŽBA 
 
Stejně jako každý jiný technický produkt 

vyžaduje i sprchová a toaletní židle pra- 

videlnou péči a údržbu. Níže uvedené 

pokyny pro péči a plán údržby popisují 

opatření, která je třeba provádět, aby 

vozík i po delším používání nabízel tyto 

vlastnosti: 
 

– bezpečnost pro vás a pro ostatní, 

– připravenost k provozu, 

– zachování hodnoty. 
 

Nedostatečná nebo zanedbaná péče a 

údržba vozíku znamená omezení odpo- 

vědnosti výrobce. 

 
Čištění a péče 

 

K ošetřování používejte čisticí a pečující 

prostředky bez obsahu silikonu na bázi 

vody. 

–   Řiďte se zde pokyny k použití od vý- 

robce. 

☞ Upozornění: 

☞ K čištění sprchové a toaletní židle 

nepoužívejte vysokotlaký čistič! 

☞ Čisticí prostředek by v každém pří- 

padě měl mít hodnotu pH min. 6 (ne- 

utrální čistič). 

☞ Nepoužívejte agresivní čisticí pro- 

středky, např. ředidla, ani tvrdé kar- 

táče atd. 

 
Polstry 

Polstry čistěte teplou vodou a mycím 

prostředkem. 

Skvrny lze odstranit houbou nebo měk- 

kým kartáčem. 

☞ Upozornění: 

Silné znečištění omyjte  za  použití 

běžného jemného pracího prášku. 
 

Otřete čistou vodou a nechte uschnout. 

 
Povrchová úprava 

Kvalitním zušlechtěním povrchů je zaru- 

čena optimální ochrana proti korozi. 

☞ K péči o lak a chromované části do- 

poručujeme běžné značkové pro- 

středky k údržbě laku a čištění chro- 

mu. 

☞ Pokud by povrchová vrstva byla po- 

škrábaná apod., opravte poškozené 

místo naší lakovou tyčinkou, která je 

k dostání u odborného prodejce. 

 
Příležitostné lehké namazání pohybli- 

vých dílů olejem zajistí jejich dlouhou 

funkčnost. 

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Plán 

údržby >. 

 
Dezinfekce 

 

Jestliže výrobek používá více osob 

(např. v pečovatelském ústavu), je pře- 

depsaná aplikace běžných dezinfekč- 

ních prostředků. 

☞ Před dezinfekcí polstry a madla očis- 

těte. 

☞ Dezinfekce postřikem nebo otěrem 

je povolená s odzkoušenými a uzna- 

nými dezinfekčními prostředky. 
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☞ Řiďte se zde pokyny k použití od vý- 

robce. 

Seznam dezinfekčních prostředků a 

metod odzkoušených a uznaných Insti- 

tutem Roberta Kocha naleznete na ad- 

rese: 
 

< http://www.rki.de >. 

☞ Při používání dezinfekčních pro- 

středků se může stát, že podle okol- 

ností povrchy při jejich používání 

trpí, což může omezit dlouhodobou 

funkčnost konstrukčních dílů. 
 

 

Recirkulace 

Před každou recirkulací se vozík musí 

podrobit kompletní prohlídce. 

☞ Upozornění: 

Hygienická opatření nutná pro opě- 

tovné použití (recirkulaci) je nutné 

provádět podle platného hygienické- 

ho plánu. 

☞ Pokud prodejce na vašem vozí- 

ku provedl úpravy nebo podstatné 

změny bez použití originálních ná- 

hradních dílů, může to podle okol- 

ností znamenat, že vozík bude třeba 

znovu uvést do oběhu. To může mít 

za další následek, že prodejce bude 

případně muset provést nové hodno- 

cení shody a zkoušky. 

 
Opravy 

 

Za účelem provedení opravy se s důvě- 

rou obraťte na místního prodejce. V 

provádění prací se vyznají a mají 

školený personál. 

Náhradní díly 
 

Náhradní díly kupujte pouze u prodejce. 

Při opravě používejte pouze originální 

náhradní díly! 

☞ Upozornění: 

Konstrukční díly cizích firem mohou 

vyvolávat poruchy. 

 
Pozor: 

Díly nebo konstrukční skupiny, které 

mají význam pro bezpečnost, smí 

montovat pouze odborný servis. – 

Nebezpečí úrazu! 
 

Pro správnou dodávku náhradního dílu 

je v každém případě nutné uvádět pří- 

slušné sériové číslo vozíku (SN)! Toto 

číslo naleznete na typovém štítku. 
 

U každé změny/ modifikace vozíku, kte- 

rou prodejce provedl, je třeba k návodu 

k obsluze vozíku přiložit doplňující in- 

formace jako např. pokyny pro montáž/ 

obsluhu, uvést datum změny a uvádět je 

při objednávkách náhradních dílů. 
 

Jen tak nebudou u pozdějších objedná- 

vek náhradních dílů uvedeny žádné ne- 

správné objednací údaje. 

http://www.rki.de/
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Likvidace 

Likvidace se musí provádět podle pří- 

slušných národních zákonných ustano- 

vení. 

Informace o místních firmách zabýva- 

jících se likvidací odpadů získáte na 

městském či obecním úřadě. 

• Obal je recyklovatelný. 

• Všechny kovové díly lze vrátit  do 

sběru. 

• Plastové díly jsou recyklovatelné. 
 

 
 

Údržba 
 

Níže uvedený plán údržby představuje 

vodítko k provádění údržbových prací. 

☞ Nepředstavuje skutečný rozsah nut- 

ných prací zjištěných na vozíku. 
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Plán údržby 

 
 

KDY 
 

CO 
 

POZNÁMKA 

Před použitím Zkontrolujte bezvadnou 

funkci brzd 

Brzdovou nebo překlápěcí 

páčku stiskněte až na doraz. 

Zabržděná kola/kolečka se 

za provozních podmínek již 

nesmí otáčet. Pokud ano, ne- 

chejte brzdy opravit v autori- 

zovaném odborném servisu. 

Kontrolu proveďte sami 

nebo s další osobou. 

Před použitím Kontrola opotřebení přítlač- 

né brzdy 

Pohněte brzdovou páčkou do 

strany 

Kontrolu proveďte sami 

nebo za pomoci další 

osoby. 

Jakmile se vůle brzdové 

páčky zvětší, obratem 

vyhledejte odborný ser- 

vis za účelem opravy. 

– Nebezpečí úrazu! 

Před použitím Zkontrolujte pevné usazení 

všech konstrukčních dílů 

Upevnění zádových trubek. 

Upevnění poháněcích kol. 

Upevnění opěrek rukou, se- 

dáku a nedělené podnožky. 

Kontrolu proveďte sami 

nebo za pomoci další 

osoby. 

Před použitím Zkontrolujte tlak v pneuma- 

tikách 

Standardní pneumatiky: 

4 bar = 56 psi 

Vysokotlaké pneumatiky: 

8,0 bar = 116 psi 

Kontrolu proveďte sami 

nebo za pomoci další 

osoby. 

Použijte tlakoměr, nebo 

pokud není k dispozici, 

proveďte metodu „stisku 

palcem“ nebo podob- 

nou. 
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KDY 
 

CO 
 

POZNÁMKA 

Před použitím Zkontrolujte profil pneuma- 

tik 

Sami proveďte vizuální 

prohlídku. 

Při sjetém profilu pne- 

umatiky nebo jejím po- 

škození se obraťte na 

odborný servis za úče- 

lem opravy. 

Před použitím Zkontrolujte pevnost zádo- 

vých trubek 
 

Zkontrolujte  trubky  rámu, 

zda nejsou poškozené 

Kontrolu proveďte sami 

nebo ji provede další 

osoba. 

Při deformaci nebo vzni- 

ku trhlin v oblasti svaru 

se urychleně obraťte na 

odborný servis za úče- 

lem opravy. – Nebezpečí 

úrazu! 

Každých 8 týdnů 

(podle četnosti po- 

užívání) 

Několika kapkami oleje 

ošetřete následující kon- 

strukční díly 

–   Držák brzdové páčky. 

Kontrolu proveďte sami 

nebo za pomoci další 

osoby. 

Před olejováním zbavte 

tyto díly zbytků starého 

oleje. 

Dbejte na to, aby pře- 

bytečný olej neznečistil 

okolí (např. váš oděv). 

Každých 8 týdnů 

(podle  ujeté  vzdá- 

lenosti) 

Zkontrolujte pevnost všech 

šroubových spojů 

Kontrolu proveďte sami 

nebo za pomoci další 

osoby. 

Každé 6 měsíce 

(podle četnosti po- 

užívání) 

Zkontrolujte 

– čistotu, 

– celkový stav. 

Viz kapitola < Údržba >. 

 
Kontrolu proveďte sami 

nebo za pomoci další 

osoby. 
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Propíchnutí pneumatiky 
 

Při propíchnutí pneumatik špičatými 

předměty jako jsou např. hřebíky, šrou- 

by, skleněné střepy atd. poškozené 

místo opravte (záplatou) nebo vyměňte 

duši. 
 

Pozor: 

Při výměně kola nesmí na sprchové 

a toaletní židli nikdo sedět. Sprchová 

židle musí stát na rovném a pevném 

podkladu. Před demontáží kola zajis- 

těte židli proti rozjezdu. 

 
Výměna pneumatik 

☞ Upozornění: 

Pneumatiky vyměňujte vždy v páru. 

– Dvě rozdílně sjeté pneumatiky mají 

negativní vliv na přímou jízdu spr- 

chové židle. 
 

Pozor: 

Před opravou  pneumatiky  otevřete 

ventilek, abyste vypustili stlačený 

vzduch, který je ještě v duši. 

☞ Upozornění: 

Tlak vzduchu v pneumatikách je uve- 

den na plášti pneumatiky. 

Výměna pneumatik poháněcích kol 
 

Pozor: 

Nadzvednutí a vytažení pláště se 

provádí příslušnými montážními pá- 

kami (příslušenství jízdního kola). 

Nepoužívejte jako páku šroubováky 

ani jiné špičaté/ostré předměty! 
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Nastavení přítlačných brzd 

Funkce brzd se musí podle < Plán údrž- 

by > a po každém novém nasazení po- 

háněcích kol zkontrolovat a popř. se brz- 

dy musí nově nastavit. 
 

– Uvolněte svěrací šroub (1) jedné pří- 

tlačné brzdy. 1 

– Potom příslušnou brzdu odpovídají- 2 

cím posunutím přednastavte. 

Přítlačná brzda: 

– Čep nedotažené přítlačné brzdy 

(2) posuňte na cca 5 mm - 10 mm 

před poháněcí kolo a vyrovnejte do 

pravého úhlu s tímto kolem. 

– Svěrací šroub (1) opět utáhněte. 

Protilehlou  přítlačnou  brzdu  nastavte 

výše popsaným postupem. 

Přítlačné brzdy nastavte podle 
 

– pneumatik poháněcích kol, 

– tlaku vzduchu v pneumatikách a 

– hmotnosti osoby 
 

rovnoměrně. – Nebezpečí úrazu při jed- 

nostranném brzdném účinku! 

 
Jemné nastavení přítlačných brzd 

 

– Uvolněte svěrací šroub (1). 

– Nepatrným posunem příslušné pří- 

tlačné brzdy se provede požadované 

jemné nastavení. 

– Svěrací šroub (1) opět utáhněte. 

☞ Upozornění: 

Zkontrolujte funkci a pevnost přítlač- 

né brzdy. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Model 8013039 / 8013040 / 8013041 
 

Všechny údaje v následujícícm výčtu se 

vztahují na standardní provedení dané- 

ho modelu. 

Rozměrová tolerance +/-1,5 cm, +/-2° 
 

Šířka (kolečka 5"):....................... 54 cm 

Šířka (kola 24"):........................... 63 cm 

Délka (kolečka 5"): ...................... 89 cm 

Délka (kola 24"):........................ 102 cm 

Výška:...................................... 95,5 cm 

Hloubka sedu: ............................. 42 cm 

Výška sedu:................................. 53 cm 

Šířka sedu: .................................. 43 cm 

Od sedáku po područku:............. 25 cm 

 
Výška překážky (kolečka 5"):... 43,5 cm 

Výška překážky (kola 24"): ...... 45,0 cm 
 

Max. zatížení.............................. 120 kg 
 

Hmotnosti: 

hmotnost (kolečka 5"): .............. 13,0 kg 

hmotnost (kola 24"): .................. 17,5 kg 

 
Typový štítek 

Typový štítek se nachází na pravé spod- 

ní trubce rámu. 

RUČENÍ / ZÁRUKA 
 
Za tento výrobek přebíráme v rámci na- 

šich všeobecných obdchodních podmí- 

nek zákonné ručení a záruku v souladu 

s naším prokázáným kvalitním servi- 

sem. V případě záručních nároků se s 

níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM 

s vyplněnými potřebnými údaji o ozna- 

čení modelu, čísle dodacího listu s da- 

tem dodávky a sériovým číslem (SN) 

obraťte na vašeho prodejce. 

Sériové číslo (SN) naleznete na typo- 

vém štítku. 

Předpokladem pro uznání nároků z ru- 

čení resp. záruky je v každém případě 

používání výrobku podle účelu určení, 

používání originálních náhradních dílů u 

prodejců a pravidelné provádění údržby 

a prohlídek. 

U poškození povrchu a škod způsobe- 

ných vytlučenými připojovacími zdířka- 

mi je záruka vyloučena. 

Dále jsou vyloučeny škody na elektro- 

nice, které byly způsobeny nesprávným 

čištěním parními tlakovými čističi, popř. 

úmyslným nebo neúmyslným namoče- 

ním komponent vodou. 

Poruchy způsobované zdroji záření jako 

jsou mobilní telefony s vysokým vysíla- 

cím výkonem, hi-fi zařízení a jiné silné 

rušivé zářiče mimo specifikace normy 

nelze uplatnit jako nároky z ručení resp. 

záruky. 
 

Pozor: 

Nerespektování návodu k obsluze, 

neodborně prováděná údržba a ze- 
 
 

 
Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EWG pro zdravotnické 

prostředky. 
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jména technické změny a doplňky 

(nástavby) bez našeho souhlasu ve- 

dou k zániku jak záručních nároků, 

tak k ručení za výrobek všeobecně. 

☞ Upozornění: 

Tento návod k obsluze je součástí 

výrobku a při změně uživatele nebo 

majitele se k němu musí přiložit. 

Technické změny ve smyslu pokroku si 

vyhrazujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záruční kupón 

 
Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a zašlete kopii. 

 
 
 

Ručení / Záruka 
 

Model: Č. dodacího listu: 
 
 
 

SN (viz typový štítek): Datum dodávky: 
 
 
 

Razítko prodejce: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRODEJCE A SERVIS 

Meyra ČR 
Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 
 
Tel. prodejna: +420 272 761 102 
Tel. servis: +420 272 661 430  
www.meyra.cz 
 
 
 
 
 
VÝROBCE:
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