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Tento návod k instalaci slouží k tomu, aby vám pomáhal s instalací a opravami invalidního vozíku.
Řádně si jej přečtěte. Máte-li po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, obraťte se bez obav na
společnost Vermeiren.
Informace v tomto návodu platí pro všechny následující invalidní vozíky:
 Inovys II
 Inovys II-E
 Inovys II-F
Důležitá poznámka
Obrázky výrobku slouží pouze k upřesnění pokynů. Detaily výrobku na obrázcích se mohou od
daného výrobku lišit.
Dostupné informace
Na naší webové stránce http://www.vermeiren.com/ naleznete vždy verzi návodu s aktuálními
informacemi. Tyto webové stránky pravidelně navštěvujte pro případné aktualizace. Osoby se
zrakovým postižením si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu, kterou jim může
přečíst softwarová aplikace text-to-speech.
Návod k obsluze
Pro uživatele a odborného prodejce
Návod k použití pro příslušný ovladač a nabíječku baterií (jestliže je
součástí výbavy)
Pro uživatele a odborného prodejce
Návod k instalaci (podrobné pokyny pro seřízení)
Pro odborného prodejce
Momentová tabulka (max. točivé momenty šroubů a matic)
Pro odborného prodejce
Servisní příručka pro invalidní vozíky
Pro odborného prodejce
Výkresy (náhradních) dílů
Pro odborného prodejce
Prohlášení o shodě (ES)
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Rozsah dodávky

Součástí dodávky jsou následující položky.












Rám včetně kol, rámu zadního opěradla, sedadla a polohovacího mechanismu
(mechanického nebo elektrického*).
Baterie *
Opěradlo a 2 opěrky na nohy
2 loketní opěrky
Opěrka hlavy*
Nabíječka baterií v kapse *
Nástroje
Návod k obsluze pro:
o Invalidní vozík
o Ovladač *
o Nabíječka baterií *
o Baterie *
Tento návod k instalaci
Příslušenství (jestliže je součástí dodávky), jako jsou červené reflexní nálepky, které se
používají ve Francii.

Před použitím zkontrolujte, zda nic nechybí a zda nejsou žádné produkty poškozeny.
Poznámka: základní konfigurace se může v různých evropských zemích lišit. Obraťte se na
odborného prodejce.
(*) Podle modelu invalidního vozíku.

1.1

Nástroje

K opravám a seřízení invalidního vozíku jsou potřeba tyto nástroje:

Sada plochých klíčů č. 10 až 22

Sada inbusových klíčů č. 3 až 8

Křížový šroubovák

Šroubovák

Štípací kleště

Kleště

2

Sestavení a rozložení

Sestavení a rozložení invalidního křesla je popsáno v návodu k použití. Pro Inovys II-E, baterie
musí být připojena před prvním použitím.
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Seřízení
Riziko zranění či poškození
Přečtěte si návod k obsluze daného invalidního vozíku.
Uvědomte si technické údaje a limity zamýšleného použití; viz návod k obsluze.
Invalidní vozík musí být seřízen odborným prodejcem podle pokynů v této kapitole.
Používejte pouze díly a nástroje popsané v tomto návodu.
Zajistěte, aby na pracoviště nevstupovaly jiné než oprávněné osoby.
Všechny malé díly uložte do krabice nebo sáčku.
Při seřizování a provozu invalidního vozíku musíte zajistit, aby se mezi díly neskříply žádné
předměty ani části těla. Věnujte UPOZORNĚNÍnost zejména poloze kabelů.
Při použití baterie před zahájením jakéhokoliv mechanického seřízení odpojte nabíječku
baterií a vypněte ovládací konzolu.
Jakákoli modifikace tohoto výrobku zneplatní záruku a zruší odpovědnost společnosti
Vermeiren.
Před jízdou na svém invalidním vozíku zkontrolujte, že jsou všechny šrouby řádně
utaženy. Dodržujte utahovací momenty šroubů podle momentové tabulky na našich
webových stránkách.
POZOR
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Riziko převrácení
Mějte na paměti, že změnou polohy zadních kol je ovlivněna stabilita invalidního vozíku.
Nastavením zadních kol
 do zadní seřizovací polohy bude invalidní vozík více stabilní ale méně manévrovatelný;
 do přední seřizovací polohy bude méně stabilní ale více manévrovatelný;
POZOR



Důležité poznámky
Pro další informace se obraťte na společnost Vermeiren.

Pro zvýšení stability a manévrovatelnosti lze provádět následující seřízení:

Poloha zadního kola, viz pokyny v části 3.1.

Úhel a výška sedadla, viz pokyny v části 3.2.

3.1

Poloha zadního kola
POZOR

Riziko zranění či poškození

Po seřízení zadních kol zkontrolujte funkci brzd a seřiďte je podle odst.3.5.
U každého typu poháněných kol (16”, 22” a 24”) jsou dostupné dvě polohy seřízení:

Otvory č. 1 pro poháněná kola 24” s mezerou 45 mm mezi nimi;

Otvory č2 1 pro poháněná kola 22” s mezerou 45 mm mezi nimi;

Otvory č. 3 v trubkách rámu pro poháněná kola 16” s mezerou 50 mm mezi nimi.
Dodávané nástrčky na kola jsou určeny pro všechny čtyři otvory v montážní desce.
Nástrčky na kola pro kola s rozměrem 16” (tranzitní verze) jsou určeny pouze pro otvory (3)
v trubkách rámu.
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Při změně polohy nástrčky na kola:
1. Demontujte zadní kola, viz návod k použití.
2. Demontujte šestihrannou matici (4) na vnitřní straně montážní desky. Seberte nástrčku na
kolo, podložku, vymezovací kroužek (2×) a pouzdro.
3. Podle dílčího montážního výkresu pro konkrétní typ invalidního vozíku připevněte nástrčku
na kolo do dalšího otvoru.
4. Utáhněte pevně šestihrannou matici (4).
5. Stejně postupujte i u druhé nástrčky na kolo. Zkontrolujte, zda jsou v příslušném otvoru v
montážní desce připevněny nástrčky na kolo na levé i pravé straně.
6. Namontujte obě zadní kola.

3.2

Výška a úhel sedadla

Výšku sedadla invalidního vozíku Inovys můžete nastavit do 3 poloh v krocích po 35 mm. Při
nastavení výšky sedadla je potřeba změnit polohu dále uvedených míst připojení (nachází se pod
rámem sedadla):

na přední trubce (A) spojení mezi základním rámem a podpěrou rámu sedadla (10);

na podpěře základního rámu (B) spojení mezi základním rámem a motorkem pro nastavení
sklonu sedadla (11);

montážní desce zadního kola (C) spojení mezi základním rámem a podpěrou rámu sedadla
(12).
Při nastavení výšky:
1. Demontujte šroub s vnitřním šestihranem a matici u položky (10), (11) a (12) a posbírejte
rozpěrky.
2. Namontujte položky (10+12) s použitím rozpěrek do jednoho z otvorů pro nastavení výšky:
o
V nejnižší poloze (460 mm) do otvoru č. 1;
o
V prostřední poloze (495 mm) do otvoru č. 2;
o
V nejvyšší poloze (530 mm) do otvoru č. 3.
3. Utáhněte pevně šrouby s vnitřním šestihranem a matice.
4. Zopakujte nastavení (A) a (C) na druhé straně invalidního vozíku.
5. Připevněte položku (11) s použitím rozpěrek do jednoho z otvorů v místě (B); vyberte přitom
stejný otvor jako u položky (10+12).
6. Utáhněte pevně šrouby s vnitřním šestihranem a matice.
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3.3

C

1

Hloubka sedadla

Hloubku sedadla změníte
 nastavením polohy rámu sedadla
(jsou dostupné 3 polohy: 480 – 500 – 520 mm)
nebo
 nastavením hloubky opěradla, viz pokyny v části 3.4. Při
nastavení hloubky opěradla bude minimální hloubka sedadla
odpovídat 460 mm.
Při nastavení rámu sedadla:
1. Povolte oba šrouby s vnitřním šestihranem (16)
na každé straně pod přední stranou rámu
sedadla.
2. Posuňte přední část rámu sedadla (17) dopředu
nebo dozadu do požadované polohy.
3. Utáhněte pevně šrouby s vnitřním šestihranem
(16).
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Výška a hloubka opěradla
19

Použijte opěradlo jako referenci při nastavení polohy
držáků.
Při demontáži opěradla postupujte podle pokynů v návodu
k použití.

20
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Nastavte výšku opěradla na držácích (20) (v rozsahu max. 50
mm; plynule):
1. Povolte šrouby s vnitřním šestihranem (21) čtyř držáků,
abyste je mohli posunout.
2. Nastavte opěradlo na požadovanou výšku.
3. Znovu utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem v každém držáku.
19

18
20

21

Při nastavení hloubky opěradla na ozubených svorkách (19) držáků:
1. Demontujte opěradlo.
2. Povolte šroub s vnitřním šestihranem (18) ozubené svorky (19).
3. Posuňte držák dopředu/dozadu; přitom dávejte pozor na to, aby všechny zuby svorky
zůstaly zakryté.
4. Znovu utáhněte šroub s vnitřním šestihranem.
5. Opakujte toto seřízení pro zbývající držáky/svorky. Zkontrolujte, zda jsou všechny 4
držáky/svorky nastaveny shodně.
6. Připevněte opěradlo.

3.5

Parkovací brzdy

Riziko zranění
Parkovací brzdy nastavte po nastavení polohy zadních kol a po
opotřebování pneumatik, abyste tak kompenzovali toto
opotřebování.
POZOR

22

Nastavte správnou brzdou sílu parkovacích brzd:
1. Podle pokynů v návodu k použití povolte brzdu.
2. Povolením šroubů s vnitřním šestihranem (22) zajistěte volné
posouvání brzdy.
3. Posuňte brzdu na vodítku (23) do požadované polohy.
4. Znovu utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (22).
23
5. Ověřte správnou funkci brzdy: kolo je zabrzděno, ale brzdu lze
snadno ovládat. Jestliže tomu tak nebude, opakujte výše uvedené
kroky až do správného seřízení brzd.
6. Postupujte stejně u druhé parkovací brzdy. Dbejte na to, aby byly obě brzdy seřízeny stejně.
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Délka opěrky na nohu

Riziko zranění či poškození
Max. délka nožní opěrky je omezena hodnotou vyznačenou
trojúhelníkem na přední straně trubky nožní opěrky, viz obr.
Maximální délku není možné nastavit v sedací poloze; stupátka se
totiž budou dotýkat země.
POZOR
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Zkontrolujte, zda je vzdálenost od země v sedací poloze minimálně 60
mm, aby nemohlo dojít ke kontaktu s malými překážkami a zamezilo
se tak poškození nožní opěrky.
Při nastavení délky nožních opěrek:
1. Vyšroubujte šroub s vnitřním šestihranem (24) na zadní straně nožní
opěrky.
2. Nastavte nožní opěrku na pohodlnou délku.
3. Znovu utáhněte šroub s vnitřním šestihranem.
4. Postup zopakujte pro druhou opěrku nohou. Zajistěte, aby byly obě
nožní opěrky ve stejné poloze.

24

3.7

Úhel stupátka

Při nastavení úhlu stupátka na ozubeném úchytu:
1. Povolte šroub s vnitřním šestihranem (25) na nožní opěrce
(26).
2. Otočte nožní desku do požadovaného úhlu (80°- 100°).
Čárky (27) na ozubeném úchytu indikují úhlové polohy.
3. Znovu utáhněte šroub s vnitřním šestihranem (25).
4. Postup zopakujte pro druhou opěrku nohou.

26
25

27
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Šířka nožní opěrky

Riziko zranění
Maximální šířka jedné nožní opěrky je limitována
polohou dvou šroubů s vnitřním šestihranem. Oba
šrouby musí být zajištěny.
POZOR
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Při nastavení šířky mezi nožními opěrkami:
1. Povolte dva šrouby s vnitřním šestihranem (28)
vedle opěrky pod přední stranou sedadla.
2. Nastavte opěrku nohou na pohodlnou šířku.
3. Znovu pevně utáhněte šrouby (28).
4. Postup zopakujte pro druhou nožní opěrku.
Zkontrolujte, zda jsou nožní opěrky na obou stranách sedadla ve stejné poloze.

3.9

Výška lýtkové opěrky
Lýtkové opěrky jsou dostupné v různých velikostech:

malá velikost pro invalidní vozíky s šířkou sedadla 400 mm;

střední velikost pro invalidní vozíky s šířkou sedadla 450 mm nebo 500 mm;

1. Otočte lýtkovou opěrku směrem ven.
2. Povolte šroub s vnitřním šestihranem (30), který
připevňuje podpěru lýtkové opěrky na nožní opěrce.
3. Posuňte lýtkovou opěrku nahoru/dolů do pohodlné polohy
(plynule).
4. Znovu maticí utáhněte šroub s vnitřním šestihranem (30).
5. Postup zopakujte pro druhou lýtkovou opěrku. Zajistěte,
aby byly obě lýtkové opěrky ve stejné poloze.

3.10

30

Hloubka lýtkové opěrky

1. Povolte šroub s vnitřním šestihranem (31) na podpěře lýtkové
opěrky (32).
2. Nastavte hloubku lýtkové opěrky na pohodlnou polohu (je
dostupných 7 poloh).
3. Znovu utáhněte šroub s vnitřním šestihranem (31).
4. Postup zopakujte i pro druhou lýtkovou opěrku. Zajistěte, aby
byly obě lýtkové opěrky ve stejné poloze.
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Šířka mezi lýtkovými opěrkami

1. Povolte dva šrouby s vnitřním šestihranem (33) na zadní straně
lýtkové opěrky.
2. Nastavte šířku na pohodlnou polohu (je dostupných 2 poloh).
Nepoužívejte otvor (34) uprostřed!
3. Utáhněte znovu dva šrouby s vnitřním šestihranem (33).
4. Postup zopakujte i pro druhou lýtkovou opěrku. Zajistěte, aby
byly obě lýtkové opěrky umístěny symetricky.

34

33

3.12

Hloubka loketní opěrky

1. Povolte obě matice (35) upínacích šroubů pod
čalouněním loketní opěrky.
2. Vyjměte matici a pružinový čep (36).
3. Nastavte čalounění loketní opěrky do požadované
polohy.
4. Utáhněte znovu upínací šrouby (35).
5. Namontujte pružinový čep (36) a matici (x2).
6. Zkontrolujte činnost pružinového čepu posunutím
čalounění loketní opěrky dopředu a dozadu.
7. Postup zopakujte pro druhou loketní opěrku. Zajistěte,
aby byly obě loketní opěrky ve stejné poloze.

3.13

35

35
36

Šířka mezi loketními opěrkami

Riziko zranění
Maximální šířka jedné loketní opěrky je limitována polohou dvou šroubů s vnitřním šestihranem.
Oba šrouby musí být zajištěny.
POZOR

Při nastavení šířky loketních opěrek:
1. Povolte dva šrouby s vnitřním šestihranem (37) vedle loketní
opěrky pod rámem sedadla.
2. Nastavte loketní opěrku na pohodlnou šířku (max. 25 mm
směrem ven).
3. Rukou šrouby (37) znovu řádně utáhněte.
4. Postup zopakujte pro druhou loketní opěrku. Zajistěte, aby byly
obě loketní opěrky ve stejné poloze.

37
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Výměna baterie (pouze pro vozík Inovys II-E)
Riziko zranění a poškození
Jestliže bude potřeba vyměnit baterie, musí se vyměnit celý bateriový modul (IP66). Pro
další informace se obraťte na společnost Vermeiren.
Nikdy se nesnažte otevřít bateriový modul.
POZOR




Seznamte se s pokyny k bateriovému modulu a nabíječce a při demontáži, instalaci a nabíjení
baterií postupujte podle nich. Tyto pokyny jsou součástí dodávky.
Identifikace baterií a jejich výrobní čísla naleznete na spodní straně baterií.
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www.vermeiren.com

Pokyny pro specializovaného prodejce
Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého
prodaného produktu.
Verze: C, 2020-11

Basic UDI: 5415174 122103Inovys II- U2

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.
Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm
nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování,
duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.
© Vermeiren Group 2020
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