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Návod k obsluze elektrického vozíku SQUOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím výrobk ů je uživatel povinen se seznámit s úplným zn ěním návodu.Tyto instrukce 
slouží k získání informací o správném používání výr obků. Prosíme m ějte na pam ěti, že 
poznámky obsažené v tomto návodu prodlouží životnos t, vzhled a také Vám zajistí bezpe čné 
používání výrobk ů.  
Vyhrazujeme si právo k zavedení zm ěn a zlepšení každého z popsaných výrobk ů, bez 
dřívějšího upozorn ění. 
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- 2 - 

 
OBSAH 

 
Kapitola          Strana  
 
1. ÚVODNÍ SLOVO         3   

2. TECHNICKÉ PARAMETRY        3   

3. VŠEOBECNÉ INFORMACE        4     

4. ROZSAH POUŽÍVÁNÍ         4  

5. VYBAVENÍ          5  

6. RUKOJETI K TLA ČENÍ         5 

7. ZÁDOVÁ OPĚRA         5 

8. SEDAČKA          5  

9. STUPAČKY          6 

10. LOKETNÍ OPĚRKA         7  

11. POHON VOZÍKU A SYSTÉM ŘÍZENÍ      8 

12. BATERIE          10  

13. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BATERIÍ       11  

14. NABÍJENÍ BATERIÍ         11  

15. VÝMĚNA PLÁŠŤÚ         12 

16. PLÁŠTĚ           13 

17. PARKOVACÍ BRZDY         13  

18. TRANSPORT VOZÍKU        14  

19. PŘEVÁŽENÍ VOZÍKU OSOBNÍM AUTEM     14  

20. PŘEJEZD PŘES RAMPU        14 

21. DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ        15  

22. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ        16  

23.  PRAVIDLA BEZPE ČNOSTI       18 

24. KONTROLA VOZÍKU         18  

25. ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ (ÚDRŽBA)      19  

26. DEZINFEKCE          20 

27. PODMÍNKY ZÁRUKY        20  

 
 

 
 
 



 

- 3 - 

1. ÚVODNÍ SLOVO 
 
Úvodem Vám děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili výběrem našeho produktu. 

Elektrické invalidní vozíky jsou výsledkem mnoholetých studií a výzkumu nad bezpečností a 
jednoduchostí ovládání.  
Dodržování níže popsaných zásad Vám zaručí spokojenost i mnoholeté užívání vozíku. Cílem tohoto 
návodu je přiblížení podmínek fungování, konstrukce a způsobů jak používat elektrický vozík, jak  
prodloužit životnost vozíku a jeho správné fungování. 
Firma „Vermeiren“ si také vyhrazuje právo k zavádění změn ve svých výrobcích bez předešlého 
obeznámení uživatele. 
V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností, kontaktujte naše zástupce pro vysvětlení a radu. 
 
 
 

2. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
(týká se základní verze se základním vybavením; společně se zavedením dodatečného vybavení 
se mění opsané velikosti) 
 

Celková délka (bez stupaček) 83 cm 
Celková délka (s podnožkami) 105 cm 
Výška (s opěrátkem) 99 cm 
Celková šířka (záleží na velikosti) 60 cm (39), 65 cm (44), 
Hloubka sedátka 39 nebo 44 cm 
Výška sedátka od podloží 53 cm 
Výška opěrátka 51 cm 
Výška loketní opěrky (sedačka - polštářek) 20 - 25 cm 
Výška loketní opěrky (podloží - polštářek) 71 - 76 cm 
 Přípustný rozdíl rozměrů +/- 1,5 cm/kg 
 
Motory 2 x 200 W DC M3 
Baterie 2 x gelový akumulátor 12V/73 Ah 
Nabíječka Exendis Impulse 
Ovládání CD Schark 2 (Dynamic Controls)/ elektromagnetický 

brzdový systém 
Celková hmotnost ( + baterie) 95 kg 
Teplota práce "- 20C do + 40C 
Technická pojistka 30 AMP 
Max. zátěž 130 kg 
Max. rychlost 6 km/h 
Rozsah jízdy +/- 30 km / 1 nabíjení 
 

Plášťů  

Přední kola - spirálovité / tlak 200 x 50 (8 x 1 3/4) / 3,4 bar 

Zadní kola - hnací / tlak 62 203 (12 1/2 x 2 1/4) / 1,75 bar 

� V případě použití jiného plášťů je třeba zachovávat velikosti tlaků doporučovaných výrobcem 
(parametr je vždy uveden na pneumatice)! 

� Vždy udržovat max. tlak vzduchu v kolech! 

Rozsah jízdy  

Poloměr vracení se kolem 70 cm 

Max. úhel vozíku 6 (10,5%) 

Max. výška překážky 70 mm (Třída B) 
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3. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Model SQUOD byl vytvořen s myšlenkou úplného komfortu využití pro osoby, které mají  

problémy se samostatným pohybem a onemocněním ztěžujícím chůzi. 
Vozík SQUOD umožňuje samostatnou nebo jízdu s pomocí další osoby v interiéru, a také v exteriéru 
pod podmínkou, že povrch jízdy je rovný, pevný a bez překážek. 
Před přístupem ke správnému používání vozíku Vás prosíme o důkladné seznámení se s obsahem 
daného návodu k použití. 
 
Popis grafických znaků 
 

Pozor! Je třeba přečíst instrukci před použitím. 
 

Aktivní magnetická brzda, možný elektrický pohon. 
 

Neaktivní brzda, možnost ručního tlačení vozíku (vypnutý elektrický pohon) 
 

Pozor, je třeba udržovat zvláštní pozornost na vyvýšeninách a sníženinách terénu v případě 
neaktivní magnetické brzdy.  
 

Použité elektrické součástky, baterie atp. je třeba odevzdávat k recyklaci. 
 
 
 

4. ROZSAH POUŽÍTÍ 
 

Možnost různorodých nastavení, dodatečného vybavení nebo modulová stavba vozíku  
dovoluje využití tohoto vozíku osobám, které mají problémy s pohybováním se z příčiny: 
 
� ochrnutí 
� amputace 
� degenerace a jiné deformace těla 
� poruchy rovnováhy 
� nemoci srdce a krevního oběhu 
 
Při výběru parametrů vozíku je třeba vždy brát v úvahu: 
 
� výšku a váhu těla (max. 130 kg) 
� psychický stav a fyzickou kondici 
� podmínky bydlení 
� prostředí 
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5. VYBAVENÍ 
 
Ke složení standardního vybavení patří: 
 
� konstrukce rámu (včetně motorů) 
� snímatelné stupačky (standardně: B06) 
� zádová opěra s anatomicky tvarovanou výplní 
� anatomický tvarovaná sedačka 
� kolečka proti převržení 
� 2 x baterie (gelové) v obalech 
� nabíječka 
� ovládání 
� imbusový klíč 
� ruční pumpička na kola 
� návod k obsluze 

 
 

Na Vámi zakoupený elektrický vozík je třeba jen nasadit stupačky, sedačku a zádová opěru (podle 
popisu v návodu k obsluze). 
 
K lepšímu pochopení skladových části uvádíme níže jejich popis.  

 
 

6. RUKOJETI K TLA ČENÍ VOZÍKU 
 
Elektrické vozíky jsou standardně vybavené gumovými rukojeťmi k tlačení, nasazenými na horních 
koncích trubek, které upevňují zádovou opěru. Umožňuje to obsluhující osobě řízení vozíku nebo 
jeho zajištění v různých situacích využití vozíku. 

 
7. ZÁDOVÁ OPĚRA 

 
 

 
K transportním účelům se doporučuje demontáž celé zádové opěry. 
Daná činnost je možná po dřívějším uvolnění obou blokujících 
šroubů (1) a vysunutí sekce opěradla z vedení. Tato činnost je 
často provozována osobami, které transportují své vozíky pomocí 
osobních aut ( z využitím přístavných ramp). 
Montáž opěradla se provádí v opačném pořadí a je třeba si 
pamatovat, že hrdlo se nasouvá na  hrdlo oběmi stranami najednou 
a do samého konce 6-úhlého zakončení, a vše se zabezpečí 
pevným dotažením blokujících šroubů. 
 
 
 

 

� Před každou jízdou je třeba zkontrolovat stav šroubových spojů zádové opěry  – trubky  
opěradla, které by neměly být uvolněné 

� během montáže je nutné dbát, aby konstrukce opěradla nezpůsobovala natažení a deformaci  
hlavního rámu, což je nežádoucí pro vozík a nebezpečné pro uživatele 

� před každým používáním je třeba zkontrolovat všechna šroubová spojení, aby byly dotažené 

� nedovolovat dodatečné zatížení opěradla vozíku (např. zavěšování batohu atp.), protože to  
vytváří nebezpečí převrácení se dozadu což je nebezpečné pro uživatele a jeho vozík 

Vybavení opěradla dodatečnými elementy je možné provést po předchozí konzultaci s našim 
zástupcem.  
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9. STUPAČKY 
Pro správné nasazení stupaček je třeba vložit kolík (1) do 
trubky přední části rámu (2) držíc korpus stupačky z vnější 
strany vozíku. 
Poté je třeba otáčet korpusem stupačky do středu vozíku 
tak (podle šipky, viz. obrázek č. 3), aby se blok uzávěru (3) 
zazubil se závěsem (4). Po dosáhnutí správné polohy 
patentní zámek funguje automaticky. Kdyby nenastalo 
automatické zablokování zámku, je třeba lehce zmáčknout 
svorník patentního zámku (5) ve směru rámu vozíku. 
 
K odejmutí stupačky, je třeba zmáčknout páku patentního 
zámku (5) současně otáček korpusem stupačky směrem 
k vnější straně nebo do středu vozíku. 
 

Pozor:  před použitím stupaček je třeba vždy zkontrolovat zda jsou řádně nasazeny a zapnuty! 
 

 
Regulace desek pro chodidla 
 

 
Desky pod chodidla (1) mohou být nastaveny v různých 
hloubkách. 
Taková regulace je možná po vyšroubování šroubů (2) v desce 
stupačky a přestavení  přibližně o 3 cm dopředu nebo dozadu. 
Potom je třeba zablokovat desku pomocí stejných šroubů. 
Někdy je taková regulace nežádoucí pro možnost zaháknutí o 
přední kola. 
 
 
 

 
 
 

 
Regulace délky stupačky 
 

Ke vhodnému výběru délky lýtka je třeba vyšroubovat 
zabezpečující šroub (1) a potom zajistit správné vysunutí 
prostřední trubky (2) z korpusu stupačky (3) a opět zašroubovat 
zajišťovací šroub (1). Vždy je třeba dávat pozor na správné 
zašroubování upevňujících šroubů. 
 
POZOR: 

� vždy před použitím stupaček je třeba dávat pozor na 
 správné zapnutí zámku  

� nedoporučuje se přenášet vozík uchopením za stupačky  

� během stabilizování polohy desky podnožky je třeba  
pamatovat, aby minimální vzdálenost od terénu nebyla  
menší než 6 cm kvůli nebezpečí zaháknutí   

� nedoporučuje se stoupat na stupačkové desky, jelikož  
slouží jen k podpírání chodidel 

 
V případě, že Vaše onemocnění Vám neumožňuje správné využití stupaček, prosíme Vás o 
kontaktování našich zástupců pro nalezení vhodného řešení. 
 

3 

1 
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1 
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10. OPĚRA LOKTE 
 

Konstrukce loketní opěrky umožňuje neustálou 
regulaci výšky a šířky. Povolení přítlačného šroubu 
(1), dovoluje snadné nastavení výšky loketní 
opěrky. 
Vybraná poloha bude zachována po opětovným 
utažení šroubu (1). Existuje také možnost 
individuálního výběru odsazení loketní opěrky pro 
každou stranu zvlášť. Po uvolnění přítlačného 
šroubu (2) nastavujeme správnou pozici, 
přesunutím v úrovni a opět utáhneme šroub (2). 
 
 
 
 
 

 
POZOR: 
před každým použitím se ujistěte, zda jsou všechny přítlačné šrouby dotažené – bez uvolnění na 
spojeních. Chrání to uživatele před nepříjemným překvapením,  

 
� regulace loketních opěrek, by měly být provedené 
ve vymezeném rozsahu jejich činností, vyplývající z konstrukce, 
pracovním elementem je upínací příložka (1) spojená ze šroubem 
(2), - osa šroubu vyznačuje hranici bezpečnosti, 
� při přenášení vozíku, se nedoporučuje chytat za loketní 
opěrku, jen za hlavní rám vozíku, 
� pro loketní opěrku, na které je připevněné ovládání, 
provádíme regulaci teprve po dřívějším odpojení zástrčky 
elektrického svazku od ovládání, 
� v případě zjištění poškození loketní opěrky se zakazuje 
užívání vozíku, 
� nepřipouští se jakékoliv vlastní změny v loketní opěrce, 

uživatel přebírá zodpovědnost za eventuální následky, vyplývající z provedených úprav a zároveň 
ztrácí právo záruky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

1 

2 
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11. POHON VOZÍKU A OVLÁDACÍ SYSTÉM 
 
Vozík SQUOD je hnán pomocí dvou samostatných elektrických motorů stejnosměrného proudu. 
Pohon je přenášen na zadní kola. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srdcem ovládacího systému vozíku je zařízení montované při loketní opěrce, onačené na 
obr.nazývané ovladačem. Napájení ovladače je přiváděno z akumulátorových baterií. Z ovladače jsou 
bezprostředně přiváděné převody do elektrických motorů. Dodatečným elementem vybavení systému 
je modul označený na obr.prostřednictvím DX MODULE, ke kterému je připojeno osvětlení vozíku: 
ukazatele a potkávací světla. 
 
 
Popis a obsluha ovladače 
 

 
 
Tlačítko I/O (1) na panelu ovladače, slouží součastně k vypínání a zapínání ovládacího systému 
vozíku. Nad tlačítkem I/O se nachází svítící diody. Diody plní dvě funkce: informování o stupni nabití 
baterií a přenášení kódů eventuální poruchy systému. 
V první chvíli po zapnutí, nebudou po určitou dobu svítit všechny diody, je to stav iniciace ovladače. 
Po iniciaci, diody budou plnit funkci ukazatele stupně nabití akumulátoru. Při maximálním stupni nabití 
baterií by mělo svítit 10 diod. Svítící a blikající dioda, bude svědčit o vybití baterie. 
 
 
K řízení jízdy vozíku – rychlosti a směru jízdy najednou, je určená páka, nacházející se na ovladači 
tzv. „joystick“. Tato páka dovoluje přemístění se vozíkem prakticky v každém směru. 

ovladač 

motor  

motor 

baterie 

modul osvětlení 

1 

7

2

6

5

3

4 8
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POZOR: 
� k poznání reakce vozíku na velikosti odklonu joystiku je třeba na rovném a stabilním povrchu bez 
překážek provést „zkušební jízdu“. 
Model SQUOD umožňuje jízdu různými rychlostmi. Výběr provádíme tlačítky, (2) pro zvětšení rychlosti 
nebo mačkáním tlačítka (3) k její zmenšení 
� číslice 1 označuje jízdu s nejmenší rychlostí 
� číslice 5 dává možnost jízdy s největší rychlostí 
 
Popis obrázku ovladače: 
 

1. tlačítko „zapnuto/vypnuto“ 
2. tlačítko změny rychlosti (zvýšení) 
3. tlačítko změny rychlosti (snížení) 
4. spínač pravé směrovky 
5. spínač výstražného zvukového signálu 
6. spínač vnějšího osvětlení vozíku 
7. spínač havarijních světel 

 
 
 
 

 
Dodatečné vybavení ovládače je (v jeho přední spodní části) – kolíková 
zásuvka k připojení nabíječky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poznámky: 
⇒ Před  začátkem používání vozíku, odpojte nabíječku ze zásuvky. 

⇒ Ve chvíli vypínání ovládacího systému tlačítkem „I/O“, se nedoporučuje manipulovat joystickem, 
musí se nacházet v neutrální pozici (centrální), v opačném případě následuje elektrické blokování. 
⇒ K zablokování ovladače, dojde rovněž při vypnutí a následném okamžitém zapnutí. 
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1 

Seřízení pozice ovladače 
 
 

Pro optimální individuální 
výběr pozice ovladače je 
použit multipoziční systém 
upevňování. Uvolnění 
blokujícího šroubu (1), 
umožňuje libovolné přestavení 
sekce ovládání ve směru 
„dopředu – dozadu“. Dotažení 
blokujícího šroubu zajišťuje 
vybranou polohu. Existuje také 
možnost regulace v příčném 
směru. Tato regulace je také 
plynulá, ale bez možnosti 
pevného nastavení, nutného z 

důvodu změny vnějších rozměrů (zvětšení celkové šířky), což může někdy způsobovat těžkosti během 
jízdy. 
 
 
 
 
Pohon vozíku 
Spojování a odpojování pohonu. 
 

Oba pohony vozíku, jsou vybavené otáčecí pákou (1), viz. 
obr., díky kterým se spojuje elektrický motor s poháněcím 
kolem. Poloha páky rovnoběžně k ose kol způsobuje 
odpojení pohonu. Takové nastavení páky umožňuje 
manuální přemísťování (tlačení) vozíku bez použití 
elektrických motorů. Otočení páky do zadu (napříč ose kol) 
způsobuje spojení motoru s převodem poháněcího kola. 
V tomto průběhu práce je vozík poháněn pomocí 
elektrických motorů. 
POZOR:  

� zapínání a odpojování pohonu by se mělo provádět 
během parkování vozíku 

� páky po obou stranách vozíku by se měly nacházet 
vždy ve stejných polohách (spojené nebo odpojené) 
 
 
 

 
12. BATERIE 
 
Standardně je elektrický vozík vybaven dvěmi gelovými bateriemi, v parametrech 12V/73Ah každá. 
Tyto baterie splňují ve Vašem vozíku funkci dobíjecího zdroje pro pohon se zachováním všech norem 
pro invalidní vozíky. Tyto baterie pracují v uzavřené soustavě - konstrukce nevyžaduje doplňování 
přenášeče energie ( v tomto případě gelu). Jestliže v důsledku dlouhodobého používání nebo vzniku 
poruchy si baterie neuchovávají kapacitu, je třeba vym ěnit ob ě baterie najednou .  
 
POZOR: 

� je třeba používat pouze baterie originální a doporučované výrobcem 

� za škody vzniklé používáním jiných baterií, než doporučených výrobcem nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost 

� vzhledem k poklesu účinnosti baterií se nedoporučuje jejich používání v teplotách pod 5°C 
nebo nad 50°C 

1 
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Elektrický vozík „Squod“ je vybaven elektrickou pojistkou proti přetížení (fungující na principu 
automatického jističe v elektrické bytové instalaci), která odpojí pohon vozíku ve chvíli, kdy 
nastane velký odpor (nehybná velká překážka, nebo strmá jízda). Místo instalace se nachází 
vpředu vedle světel, po pravé straně rámu vozíku. 
Tato součástka ochraňuje  pohon a systém vozíku před poškozením. Po vypnutí pojistky je možné 
obnovit fungování systému zmáčknutím tlačítka pojistky. 
 
POZOR: 

� vzhledem k hmotnosti baterií, je třeba zachovávat opatrnost při manipulaci s nimi, nepozornost  
může vést k poškození baterie, a v nejhorším případě poranění těla, 

� zachovávat pořadí při umisťování baterií přesně podle instrukce 

� po umístění baterií je vždy třeba zkontrolovat, jestli bezpečnostní patentní zámky prochází se  
zásuvky blokády. V případě nesplnění této podmínky je využití vozíku zakázané, 

� nepřipustit dotek čepů baterií, protože hrozí vybití a dokonce jejich zničení 

� všímat si vnějšího stavu baterií, měly by být čisté a suché 

� je třeba zachovávat spojení podle daného elektrického schématu 

� za všechna poškození vzniklé nesprávným postupem nebo způsobená používáním  
neoriginálních části a také nedoporučovaných baterií pro tyto vozíky, výrobce nenese 
zodpovědnost. 

 
 
 

14. NABÍJENÍ BATERIÍ 
 
 Ovladač vozíku má ukazatel nabíjení baterií, informuje uživatele o stupni spotřeby energie. 
Svícení pouze červených diod oznamuje potřebu dobití baterek. Blikající poslední červená dioda 
informuje o zcela vybitých bateriích. Jestliže po takovéto informaci nezahájíte nabíjení, elektrický 
systém samovolně zablokuje celý okruh a svítící signál chyby znemožní další jízdu s využitím 
elektrického pohonu. K nabíjení baterií je třeba používat pouze nabíječku, která je součástí vybavení 
vozíku. Ve chvíli umístění  3-bodové zástrčky z nabíječky do zásuvky v ovladači, se v ovladači 
automaticky zablokuje funkce jízdy. Během nabíjení baterií, by měl být ovladač vozíku ve stavu 
„zapni“, tzn. ve stavu po zmáčknutí tlačítka označeného I/O. Kapacita proudu nabíjení je automaticky 
měněna nabíječkou. Nabíjení je u konce, když na ukazateli svítí zelené diody. Podmínkou správného 
nabíjení baterií je nepřetržité (stálé) nabíjení, až do plného stavu nabití. Svícení zelené diody na 
nabíječce rovněž svědčí o ukončení nabíjení. Používání baterií by se mělo využívat do doby, než na 
ukazateli budou svítit pouze červené diody. Výsledkem zmenšení kapacity baterií je snížení výkonu 
vozíku (důležitý parametr při překonávání vyvýšení a různých překážek) a rozsahu jízdy vozíku. 
 
 
V případě, že je vozík používán ojediněle, je třeba čas od času baterie nabít (samozřejmě jestli to 
ovladač doporučuje), což Vám umožní stálou pohotovost Vašeho vozíku k práci a především 
nezmenší životnost baterií samých. 
 
POZOR: 

� nepoužívání baterií po delší dobu způsobuje jejich samovolné a „celkové“ vybití, které může 
vést k tomu, že další nabíjení pomocí připojené nabíječky bude nemožné. V souvislosti s výše 
uvedenými údaji se doporučuje periodické dobíjení baterií každých 5-8 týdnů (při kontrole ukazatele 
svítidel na ovladači – svícení červených diod), 

� za poškození vzniklé z chyb v procesu nabíjení, výrobce nenese zodpovědnost.  
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15. VÝMĚNA PLÁŠŤŮ 
 
Před výměnou plášťů doporučujeme přečíst si níže uvedené poznámky. 

V první řadě je třeba vypustit vzduch z duše, potom mačkáním pneumatiky u okraje ráfku, uvolnit 
kontakt pneumatika - ráfek. 
Při používání speciální lžíce je třeba vytáhnout kord pneumatiky zevnitř ráfku, co umožní přeložení 
celé přepážky pneumatiky na vnější stranu. Po tomto opatření je vytáhnutí duše velice jednoduché. 
 
POZOR: 
při používání nevhodného nářadí nebo chybných činností může dojít k vážným poškození ráfku, nebo 
plášťů. 
 
Před nasazením nové pneumatiky, prosím dejte pozor na to, aby vnitřní stěny ráfku byly hladké a bez 
jiných možných poškození. 

� zvláště důležitý je prostor otvoru pod ventilem, 

� vždy je třeba používat originální části ( v opačném případě nebudou eventuální reklamace 
uznány), 
 
V případě vzniku jakýchkoli obtížností, nebo nejasností se obraťte na naše distributory. 
 
Montáž plášťů. 

1.) odtáhnout stěnu pneumatiky od ráfku, vložit ventil do zásuvky v ráfku a lehce napumpovat 
duši tak, aby získala kulatý tvar, potom umístit duši vevnitř pneumatiky. 

2.) pro celkovou jistotu je třeba zkontrolovat, jestli není duše převráceně (v případě zalomení 
nebo minimální deformace upustit tlak vzduchu); ručně nasadit stěnu pneumatiky na ráfek, 
začínajíc od protilehlé strany ventilu, a končíc při něm. 

 
Vždy je kola třeba zkontrolovat z obou stran, jestli pneumatika „nepřištípla“ duši a jestli plášťů 
pravidelně přilíná k ráfku. 
Ventil je třeba lehce zmáčknout doprostřed a následně vytáhnout ven pro to, aby se dobře umístil 
v otvoru. 
 
 
 
 
 
 
Pro kontrolu správné montáže plášťů, je třeba nahustit tolik vzduchu, abychom mohli prstem dotlačit 
na dno ráfku. Následovně kontrolujeme, jestli pneumatika pravidelně přilíná po obou stranách k ráfku 
a jestli je centrálně uložena. Jestliže se ukážou jakékoli nesrovnalosti, je třeba vypustit vzduch z kola a 
opravit nasazení pneumatik. Po správném zhodnocení, je třeba kolo napumpovat k žádané hodnotě 
tlaku a natáhnout čepičku ventilu na konec ventilu. 
 

� je třeba dávat pozor, aby se v průběhu montáže mezi ráfek a duši nedostaly žádné cizí 
předměty, které by mohly způsobit poškození, 

� montáž provedená našimi distributory je garancí jakosti a bezpečnosti, 

� je třeba dodržovat správný stupeň nahuštění kol shodný s hodnotami uvedenými výrobcem, 
nacházející se na bocích pneumatiky, 

� k huštění vzduchu je třeba používat zařízení s měřením v barech a manometrem, nebo ruční 
pumpou, která je součástí standardního vybavení vozíku. 
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16. PLÁŠŤĚ 
 
Vozíky s elektrickým pohonem SQUOD jsou sériově vybaveny koly na pohon, nafukovacími 

12 ½ x 2 ¼ a přední nafukovací otáčecí kola 8 x 1 ¾. 
 
POZOR: 

� vždy je třeba dodržovat, aby byl ve všech kolech tlak vzduchu podle velikostí uvedených 
v návodu (viz. „Technické parametry“), 

� za plášťů, které není od výrobce, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 
 
17. PARKOVACÍ BRZDY 
 

Každý vozík z naší produkce je vybavený parkovacími 
brzdami, obr., které jsou seřízené podle typu plášťů 
� pumpované kola 
� nepumpované kola (plné). 
 
 
Regulace brzd při pumpovaných kolech. 
 
Správné fungování brzd záleží na správném tlaku 
v kolech v souladu s parametry, které jsou uvedené 
v TECHNICKÝCH ÚDAJÍCH (v jiném případě, brždění 
nebude úspěšné). 
 
 
 

 
 
 
POZOR: 

� vždy je třeba si pamatovat, že konstrukce brzdy neslouží k brždění během jízdy, ale pouze  
k zabezpečení vozíku před samovolným pohybem během parkování, 

� používání parkovací brzdy během jízdy může hrozit nehodou ze všemi následky. 
 

Po dlouhodobém používání vozíku může nastat oslabení síly brždění, způsobené otřením 
přitlačovaného čepu (1), obr. 16., nebo opotřebením pneumatik na kolech. 
 
 

Regulace brzd musí být provedena ve vlastním zájmu. 
Proces nastavení je třeba začít uvolněním dvou 
hrotových šroubů (1), obr.na dotlačených čelistech (2) 
na kolejničce klíčem, který je zahrnut ve standardním 
vybavení každého vozíku. Následně je třeba 
přesunout korpus brzdy ve směru kola, do takové 
polohy, aby se po opakovaným zapnutí brzdy kolo 
vozíku neotáčelo (test správného nastavení je nutné 
provést na vozíku s pacientem). Po skončení 
nastavení, zabezpečit mechanismus troubami (1). 
Vždy je třeba zkontrolovat jestli jsme dosáhli 
očekávaný efekt brždění . 

 
V případě znečištění plášťů kol olejem, mazivem, vodou nebo jinými prostředky může nastat pokles 
efektivity brždění. Vždy je třeba před začátkem jízdy zkontrolovat stav plášťů kol. 
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18. TRANSPORT VOZÍKU 
 
Konstrukce modelu Squod dává možnost rozložení rámu vozíku. Způsobí to snížení jeho hmotnosti a 
velikosti, a díky tomu usnadní jeho naložení a transport. 
Postup při přípravě vozíku k transportu: 

1. Demontovat obě dvě stupačky podle návodu, a poté odejmout sedačku a celou zádová opěru. 
2. Vytáhnout z vodící lišty baterie a složit ramena vodící lišty. 
3. Potáhnout za trubky čepu svisle nahoru a následně mačkat vodorovně zevnitř na loketní 

opěrku, složit celou kostru vozíku. 
 
Rozložení konstrukce se provádí přesně v opačném pořadí, začínáme od rozložení rámu, potom 
montujeme obě baterky, stupačky, zádová opěra. Poslední činností je montáž sedátka vozíku. 
POZOR: 
� přenášení konstrukce vozíku je přípustné jedině chycením za hlavní rám, 

� během skládání nebo rozkládání vozíku je třeba zvláštní opatrnosti, 

� abychom se vyhnuli poškození ovladače během transportu, doporučuje se odpojení ho od 
loketních opěrek a odděleně převážet, 

� umístění do, jako i vytahování vozíku zevnitř dopravního prostředku, by se mělo konat pouze 
uchopením za hlavní rám vozíku. Není dovoleno uchopení za stupačky loketní opěrky, a dokonce 
kola, 
 
 
JE ZAKÁZÁNO NAJÍŽDĚT A SJÍŽDĚT VOZÍKEM PO SCHODECH SPOLEČNĚ S UŽIVATELEM 
DANÉHO VOZÍKU. JESTLI SI TO SITUACE VYŽÁDÁ, JE TŘEBA PŘETRANSPORTOVAT 
UŽIVATELE I ELEKTRICKÝ VOZÍK ZVLÁŠŤ, PŘI UDRŽENÍ VŠECH PROSTŘEDKÜ OPATRNOSTI. 
 
 

19. PŘEVÁŽENÍ VOZÍKU OSOBNÍ AUTEM 
 
Převážení osoby na vozíku v autě je možné pod podmínkou, že vozidlo splňuje vhodné 

požadavky – vybavení vozíku bezpečnostními pásy, umožňující zapnutí pasažéra společně 
s vozíkem. 
 
 

20. PŘEJÍŽDĚNÍ PŘES RAMPU 
 
Uživatelé vozíků často stojí před problémem přejezdu přes různé typy obrubníky, prahy, 

stupínky, nebo vjezdy do aut. K vyřešení tohoto problému slouží právě konstrukce nazývané rampy. 
Mohou k tomu sloužit dva úzké můstky. Šíře takového můstku by mělo umožňovat snadné 
manévrování vozíkem během přejezdu. Vzhledem na ohraničený úhel sklonu do zadu vozíku (max. 
10stupňů počítajíc vzhledem svislice), dobrat správnou délku rampy/nájezdu. 
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21. DODATEČNÉ VYBAVENÍ 
 
 
OPĚRA HLAVY (L55) 
 
Dodatečně se vozík SQUOD může vybavit v podhlaví s regulací ve svislici a hloubce. Využité 

řešení se dvěma samostatnými sluníčkovými spojeními dovoluje na vybrání nejoptimálnější pozice.  

 
Vybrání výšky polohy záhlaví následuje po uvolnění přítlačného šroubu – západky, stanovení pozice a 
opakované blokaci šroubem. 
Uvolnění spojení na sluníčkách dovoluje na změnu hloubky opěrky hlavy v širokém rozsahu. 
Vždy zkontrolovat účinnost šroubových spojení – jako při zkoušce přemisťování rukou, s použitím 
nepatrné síly, záhlaví nemění polohu. 
Vysunutí konce vodící lišty L55 nahoru, by nemělo přesáhnout odstupu 6 cm vodící lišty od 
přítlačného šroubu. 
Zavedení změn v konstrukci záhlaví je nepřípustné a naše firma na sebe nebere žádnou 
zodpovědnost za eventuální důsledky takových předělávek. 
 
 
 

� BEZPEČNOSTÍ PÁSY (B58) 
Ke zvětšení bezpečnosti Vám nabízíme pásy typu B58 připevněné ke konstrukci vozíku ze 

snadným k obsluze patentním zámkem. Tento systém zaručuje vhodné „držení“ uživatele. 

� připevňování pásů B58 by mělo být provedené v místě zakoupení vozíku, co zaručí správnost 
montáže, bezpečnosti. 
 

V naší nabídce dodatečného vybavení se nachází mnoho užitečných a zajímavých řešení, 
kterých využití zvětšuje výhodu a bezpečnost uživatelů vozíku a také osob, které je obsluhují. 
Všechny dotazy v této oblasti Vám zodpoví naši distributoři, kteří Vám udělí profesionální a správné 
rady. 
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22. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 
 

Číslo Signál diod Problém/Chyba Kontrola 
0 

  

nedostatek jakéhokoliv 
ukazatele stavu nabití 
baterek bez ohledu na 
zapojení ovladače 

1. Zkontroluj, jestli je konec           
přívodního drátu správně nasazený v 
zásuvce ovladače a jestli je zapojení k 
baterce správné.                                      
2. Jestli jsou baterie správně se sebou 
spojené.                                                   
3. Zkontroluj, jestli jsou baterky nabité.                                               
4. Jestli nejsou pojistky při ovládání nebo 
baterek zkažené nebo uvolněné. 

1   Poškozený ovladač 1. Chybný ovládací program.                        
2. Porucha uvnitř ovladače.                 
Pozor: Ovladač k výměně! 

2 

  
Defekt zamčených 
elektronických modulů. 

Zkontroluj status zamčených modulů. 

3 

  

Defekt levého motoru 
nebo připojení. 

1. Jestliže kolíky obou motorů jsou dobře 
zapojené.                                       
2. Zkontrolovat zástrčky obou motorů 
(mechanické poškození, koroze).                                      
3. Prozkoumat ohmmetrem oba motory: 
odpojit motor a ohmmetr připojit k 
označením výše 1 ohm nebo níže 
100mOhm nasvědčuje o defektu motoru.          
Pozor: můžou se ukázat také jiné defekty 
motoru. 

4 
  

Defekt pravého motoru 
nebo jeho připojení 

j.v. 

5 

  

Vadné parkovací brzdy 
nebo připojení.  

1. Jestli jsou  kolíky motorů správně 
připojené.                                             2. 
Zkontrolovat stav zástrček (mechanické 
poškození, koroze). 
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6   Nedostatek odnesení. Nedostatek. 

7 

  

Příliš nízké napětí 
baterek. 

1. Jestli je nabíječka správně zapojená.                                                      
2. Jestli kontrolka nabíječky  ukazuje 
"nabíjení".                                          
3. Zkontroluj přes tzv. "memory-effekt" 
jestli není omezená funkce nabíjení. 

8 

  

Přetížené baterky 1. Když byly baterky nabíjené pomocí 
jiné neoriginální nabíječky.                 
2. Zkontroluj stav nabíječky.              
3. Když posilující napětí nabíječky není 
příliš vysoké.                                      
4. Zkontroluj napětí baterek jestli není 
menší než 32 V. 

9 

  

Chyba přenosu 
signálu. 

1. Jestli je správné spojení mezi 
ovladačem a modulem.                        
2. Jestli zástrčka není mechanicky 
poškozená, zrezivělá a dobře dána v 
zástrčce.                                             
3. Jestli nejsou poškozené vedení. 

10 

  

Poškozená 
komunikace mezi 
několika komponenty. 

1. Zkontrolovat status každého 
komponentu.                                      
2. Jestli připojení jsou dobře určené a 
udělané.                                              
3. Zkontrolovat jestli nejsou kolíky a 
vedení mechanicky poškozené nebo 
zrezivělé. 

11 

  

Motory v neaktivní 
fázi. 

Po překročení naprogramovaného času 
práce motorů, systém samovolně 
znemožňuje funkci motorů a jejich 
aktualizaci vyžaduje speciální program. 

12 Rychlá pulsace každých  5 
sekund. 

Elektronika zapnutá 
ale zabezpečená. 

Přetáhnout pole magnetickým klíčem 
(týká se to jen COMMANDO DX). 

13 Rychlé a stálé svícení po 
zapínači elektroniky. 

Páka ovladače není v 
neutrální pozici. 

Po nastavení páky ovladače v neutrální 
poloze, znovu zapnout. 

14 Jednotlivá dioda stavu baterek 
blikají.  

Pozor: vybité baterky. Začít proces nabíjení baterek pomocí 
nabíječky doručené společně s vozíkem. 

15 Dvě nebo tři diody stavu baterek 
blikají. 

Pozor: příliš malé 
napětí baterek. 

1. Zkontroluj stav baterek.                   
2. Zkontroluj nabíječku.  

16 Tři až šest diod stavu baterek 
blikají. 

Pozor: příliš vysoké 
napětí baterek. 

3. Zkontroluj stav baterek.                   
4. Zkontroluj nabíječku. 

 
Legenda: 
  Dioda na čtecím zařízení magnetického klíče svítí 0,2 sekundy a s přestávkou 0,8 sekundy. 
  Dioda na čtecím zařízení magnetického klíče hasne za 2 sekundy před každou novou sekvenci. 
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23. PRAVIDLA BEZPE ČNOSTI 
 
Prosím řiďte se níže uvedenými pravidly: 

� během používání vozíku je třeba dávat pozor, aby se žádné předměty nebo části těla 
nedostaly do prostoru kol s pohonem a rámu, co může způsobit vážnou nehodu nebo poškození 
vozíku, 

� během sedání si nebo sesedání z vozíku je třeba nestoupat na desky chodidel V takových 
případech je vždy třeba zvednout desky nahoru, nebo otočit celé stupačky na vnější stranu vozíku, 

� vždy je třeba si pamatovat, že poloha náklonu při překonávání nerovností nebo nájezdní 
rampy podléhá změně a je velmi nebezpečná pro uživatele, 

� je třeba používat pouze vozíky s mírami přizpůsobenými k váze a výšce uživatele, 

� překonávání překážek (schody, hrany, obrubníky) překonávat s minimální rychlostí, 

� jízda po schodech je přípustná pouze při zajištění minimálně jedné osoby, jestliže neexistují 
speciální vozíku, nebo výtahy vymezené pro tyto účely, 

� vždy soustředit pozornost na stav plášťů, 

� během pohybu na veřejných tazích je třeba řídit se předpisy silničního provozu, 

� stejně jako při jízdě autem, nebo jiným vozidlem je zakázané používání vozíku po konzumaci 
alkoholu, nebo po požití medicinálního prostředku zakázaného řidičům, 

� vzhledem na vlastní nebezpeční se nedoporučuje pohybování se při špatných atmosférických 
podmínkách  

� odrazové světla při Vašem vozíku by měla být vždy viditelná a čistá, 

� vždy kontrolovat stav a fungování vnějšího osvětlení (předních světel – potkávací světla a 
zadních – parkovací světla, směrovek a havarijních světel), 

� podle hesla „je lepší být viditelným“ při pohybování se ve tmě, se doporučuje používat světlé 
oblečení s odrazovými elementy a také pečlivost o všechny světla vozíku, 

� je třeba vyhýbat se kontaktu s otevřeným ohněm (zvláště nebezpečné jsou nedokouřené 
cigarety) vzhledem na nebezpeční zapálení čalounění vozíku, 

� nepoužívat motory s nepřipojenými pohonnými koly, 

� je zakázáno překračovat dovolenou (120kg) zátěž vozíku.  
 
 
 

24. KONTROLA VOZÍKU 
 
Podobně jako i jiné výrobky, elektrický vozí „Squod“ je třeba kontrolovat, co zaručí jeho 

správné fungování a komfort používání po dlouhou dobu. 
PŘED KAŽDOU JÍZDOU 

� zkontrolovat, jestli plášťů není viditelně poškozené, nebo znečištěné, co může oslabit funkci 
parkovacích brzd. 
V případě poškození je třeba obrátit se pro pomoc na naše zástupce nebo si dané poškození opravit 
samostatně s pomocí pokynů uvedených v kapitole VÝMĚNA PLÁŠŤŮ. Samozřejmě je třeba všechny 
nečistoty plášťů okamžitě odstranit. 

� každopádně je třeba zkontrolovat fungování parkovacích brzd. 
V případě jakýchkoli nejistot se obraťte pro pomoc nebo radu na naše zástupce. Regulaci parkovacích 
brzd si můžete také udělat sami, s pomocí informací obsažených v kapitole PARKOVACÍ BRZDY. 

� je třeba kontrolovat stav tlaku vzduchu v plášťů, a v konečným případě je třeba je okamžitě 
doplnit (viz. VYMĚNA KOL a TECHNICKÉ PARAMETRY), 

� vždy se ujistit, jestli jsou všechny šroubové spojení správně dotáhnuté, 

� při zmáčknutí tlačítka „zapni“ zkontrolovat stav nabití baterek, což nás také informuje, jestli 
budeme moci projet naplánovaný úsek cesty. 
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KAŽDÝCH 8 TÝDNÚ 
 V závislost od intenzity používání vozíku se doporučuje přesné prohlídky a namazání několika 
kapkami oleje následující body: 

1. dostupné vnější kuličkové ložisko 
2. páku parkovací brzdy 
3. pohyblivé části podnožku 

 
KAŽDÝCH 6 MĚSÍCÚ 
 V závislosti  na intenzitě využití vozíku je třeba: 

1. vyčistit celý vozík 
2. udělat důkladnou prohlídku vozíku, zkontrolovat funkci otáčecích kol (při velkém odporu 

během otáčení je třeba vyčisti ložiska, jestliže to nepřinese žádný efekt, kontaktujte se 
s našim zástupcem) 

 
Veškeré opravy a montáže je možné dělat pouze na bázi originálních částí, které pocházejí od našich 
distributorů. 
V případě používání neoriginálních elementů, výrobce na sebe nebere žádnou zodpovědnost. 
 
 
 

25. ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ 
 
Aby si Váš vozík uchoval také náležitou estetiku, je třeba zajistit mu správnou péči. 

K dosáhnutí tohoto cíle budou nápomocné níže uvedené směrnice: 
� ČALOUNĚNÍ 

� doporučuje se mytí teplou vodou bez agresivních čistících prostředků, 

� při silném znečištění, čistit ručně s použitím jemných pracích prostředků, 

� skvrny je třeba čistit pomocí houby nebo měkké štětky, 

� čalounění se nesmí čistit silnými prostředky nap. rozpouštědlem, nebo žiravinovými 
prostředky, 

� nedoporučuje se používat tvrdé štětky, 

� za poškození vzniklé používáním nevhodných čistících prostředků neneseme 
zodpovědnost, 

� nedoporučuje se přemočení čalounění během čištění, 

� nedoporučuje se čistění parou. 
 
 
 
� SOUČÁSTKY  Z UMĚLÉ HMOTY 

Tyto součástky je třeba čistit ručně pomocí všude dostupných prostředků po dřívějším 
seznámení se s poznámkami výrobce daného prostředku. 
 
 
� OCHRANNÉ PLOCHY 

Použitá vrstva laku má velký estetický význam a chrání některé součásti vozíku před 
korozí.  
Lakované nátěry nemají při čistění zvláštní požadavky (stačí vytření vlhkým nebo suchým hadrem). 
V případě mechanických poškození, se může lakovaný nátěr protrhnout. V tomto případě se 
doporučuje doplnění úbytku. 
Naši distributoři vlastní vhodné barvy v aerosolu, kterými můžou daný nátěr zregenerovat. 
Lakované místa jsou vystavené tření. Doporučuje se potřít je tenkou vrstvou technické vazelíny. 

 
Chromované součástky je nejlépe čistit suchým hadrem a v případě prodření takového povlaku 
zregenerovat vhodným chromu-podobným prostředkem. 
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� SOUČÁSTKY  ELEKTRONIKY 
Ovladač, jako i ostatní elektrické moduly, je třeba čistit pomocí lehce navlhčeného  

hadru s jemným čistícím prostředkem. 

� nepoužívat penetrující prostředky, 

� nepoužívat drátěné štětky nebo jiné předměty s ostrými hranami kvůli nebezpečí, 

� pravidelně kontrolovat stav elektrických spojů, které nemůžou být zrezivělé, 

� po každém čištění a prohlídce je třeba zkontrolovat, jestli se nevyskytují probíjení proudu, 
 

26. DEZINFEKCE 
 

 Dezinfekci je možno provádět všude dostupnými prostředky sloužící k tomuto cíli, po dřívějším 
přečtení poznámek výrobce daného prostředku. Je třeba si pamatovat, že tyto prostředku můžou 
proniknout dovnitř čalouněných potahů. 

- během dezinfekce, je třeba používat ochranné rukavice, postupovat podle pokynů výrobce 
daného prostředku 

- všechny následky nesprávného používání dezinfekčních prostředků zodpovídá výrobce 
dezinfekčního výrobku. 

 
 

25. PODMÍNKY ZÁRUKY 
 
Naše firma přebírá na sebe zodpovědnost za případné defekty materiálu, nebo technologické 

chyby vyplývající z výroby po určitou dobu počítanou od data prodeje. Doba záruky pro model Squod 
je 24 měsíců. 
 
Podmínky záruky budou zachovány, jestliže naše výro bky budou používány shodn ě 
s popsanými pravidly a shodn ě se svým ur čením. 
 
Záruce nepodléhají: 
-transportní výdaje, služby a jiné požadavky, 
-škody vzniklé konstruktivní změnou klienta, 
-elementy podléhající otírání, 
-škody vzniklé vnějšími faktory, 
-poškození vzniklé nepoužíváním originálních výměnných součástek. 
 
 
Veškeré záležitosti spojené se zárukou našeho výrobku uskutečníte v místech prodeje našich 
distributorů. 
 
Továrna invalidních vozíků a rehabilitačního vybavení: 
VERMEIREN POLSKA sp.z o.o. 
Ul. Lączna 1 
55 – 100 Trzebnica 
 
N.V. VERMEIREN N.V. 
Vermeirenplein 1/15 
2920 Kalmthout 
Belgie 
 
Váš výhradní distributor pro ČR a SR:  
 
 
INTER META Ostrava, s.r.o.   
702 00 Ostrava 1, Nádražní 132 
tel.: 596 133 923      email: intermeta@vol.cz   
fax.: 596 121 976       www.intermeta.cz   


