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4.2 Ètvrtletní
Zkontrolujte pevnost šroubovaných spojù. Ošetøete olejem nebo
vazelínou vodící trubky a kloubová spojení(køí�, støed, lo�iska nápravy,
stupátko , brzdný mechanismus aj.). Zkontrolovat stabilitu kol.
Uvolnìné špice(paprsky kola) musí být uta�eny nebo vymìnìny, je
nutno rovnì� zkontrolovat osové seøízení. Chromové èásti obèas
pøeèistìte jemným hadøíkem. Pøi vìtším ušpinìní pou�ijte polituru na
chrom.

4.3 Roèní
Nechte svùj vozík prohlédnout odborníkem alespoò jednou roènì.
Rovnì� všechny zásahy, které mohou ohrozit bezpeènost, je tøeba
konzultovat s odborníkem.

4.4 Nastavení brzd

Vyzkoušejte, zda brzdy dobøe doléhají, aby se kola neprotáèela.
Uvolnìte matku, kterou je brzdová destièka upevnìna na rámu. Rýha
v upevòovací destièce umo�òuje brzdou pohybovat a tím zpùsobem
nastavit optimální brzdný tlak. Nakonec opìt silnì utáhnete matku.
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Doplnìk k návodu k pou�ití invalidního vozíku s ruèním pohonem pro
ovládání jednou rukou za pomocí pákového mechanismu.

Ovládání:

Pákový mechanismus se skládá ze dvou základních èástí. Ovládací páky s
rukojetí a adapterem pro zmìnu smìru jízdy.

Uchopením rukojeti ovládací páky a jejím otoèením vlevo nebo
vpravo mìníte smìr jízdy vlevo nebo vpravo.Tlakem na rukoje�ovládací
páky od sebe nebo k sobì je vozík uveden do pohybu.

Pøita�ením páky smìrem k sobì dozadu je mo�né vozík pøibrzdit.
Tento zpùsob br�dìní však neslou�í k zabr�dìní pro pøípad pøesunu apod.,
kdy je nutné uvolnit ruku, kterou vozík ovládáte.Pro tento pøípad jsou
urèeny brzdy umístìné na konstrukci vozíku, opìt s mo�ností ovládání
jednou rukou. Tyto brzdy mohou zajistit pouze stojící vozík a nejsou v
�ádném pøípadì urèeny k br�dìní bìhem jízdy.

Pro zmìnu smìru jízdy vpøed nebo vzad slou�í adapter pro zmìnu
smìru jízdy.
K tomuto úèelu slou�í ovládací páèka umístìna pøímo na adapteru.
Nastavením páèky do horní polohy je mo�ný pohyb smìrem vpøed,
nastavení páèky do dolní polohy je mo�ný pohyb smìrem vzad.
Pokud nastavíte páèku do støedové polohy je adapter smìru jízdy vyøazen
z provozu a vozík je mo�no volnì tlaèit doprovodnou osobou. I v tomto
pøípadì je zachována funkce brzdy pákového mechanismu slou�ící pro
pøibr�dìní (viz.výše). Ovládací páèku je nutné pro správnou funkci
adapteru smìru jízdy umístit v�dy do mezní polohy.

Pozor: V �ádném pøípadì není mo�né mìnit její polohu za jízdy.
Hrozí nebezpìèí trvalého poškození adapteru a zranìní ovládající
pøípadnì doprovodné osoby.

V pøípadì, �e je vozík volnì tlaèen doprovodnou osobou je rovnì�
zachována funkce ovládací páky s rukojetí pro zmìnu smìru jízdy. Je tedy
bezpodmíneènì nutné, aby se u�ivatel aktivnì podílel na udr�ení
�ádaného smìru jízdy. V opaèném pøípadì hrozí zablokování øídícího kola
a následné pøevr�ení vozíku.
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Pneumatiky

Brzdy

Èalounìní (potah)

- tlak vzduchu by mìl stále odpovídat pøedepsaným
hodnotám(Max):

- 200 x 35 4 bar (400 kPa)
- 200 x 50 2,5 bar
- 12 2,5 bar
- 24 x l 7,5 bar
- 24 x l 3,8 bar

Menší tlak vzduchu sni�uje jízdní komfort a zkracuje �ivotnost
duše i pláštì. Tlak by mìl být kontrolován ka�dý týden. Nepøehuš�ujte
pneumatiky.

- pøezkoušejte funkci brzdného systému pøi
nahuštìných pneumatikách.
Pøi nedostateèném brzdném úèinku musí být opotøebované díly
vymìnìny nebo brzdy upraveny.

- lze èistit vlhkým hadøíkem. Mù�ete
pou�ít i šetrné èistící prostøedky.
Látka sedátka i opìradla musí být vypjatá. Pokud je uvolnìná a
pøevislá, je nutno ji nahradit novou.
Rovnì� pøi poškození je tøeba provést vymìnu, proto�e potah je
vystavován nejvìtší zátì�í.
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4.1 Mìsíèní
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