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„Marlin”
Wózek inwalidzki ręczny 
z siedziskiem odciekowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wytwórca:
MOBILEX A/S
Norskowej 1
DK-8660 Skanderborg 
Denmark

Dystrybutor:
BASPOL 
Namysłowska 8 
03-455 Warszawa 
tel: 22 618 15 03

1. Informacje podstawowe
Szanowny nabywco,
Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera opis wyrobu medycznego i ważne wskazówki zapewniające prawidłowe i 
bezpieczne używanie produktu. Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu uważnie 
przeczytać instrukcję. Szczególnie istotne jest, aby przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i 
przestrzegać ich.

Cały czas rozwijamy nasze produkty, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji, czy funkcjach 
poniższego produktu, bez uprzedzenia.

Przewidziane zastosowanie i wskazania do korzystania z wyrobu.
Wózek inwalidzki „Marlin” jest wyrobem medycznym wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, 
które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić, stać i/lub siadać. Wyrób przeznaczony jest 
do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej i na tym polega jego przewidziane 
zastosowanie. Użytkownicy mogą jeździć wózkiem samodzielnie lub z pomocą asystenta. Wózek ten może być 
użytkowany wewnątrz pomieszczeń i zewnątrz, na różnych nawierzchniach (asfalt, beton, kamień, żwir), w dobrych 
warunkach pogodowych. Inne niż opisane stosowanie wyrobu jest zakazane.

Informacje dodatkowe:
Wózek przeszedł wymagane badania i jest zgodny z następującymi normami europejskimi: PN-EN 12182:2005; 
PN-EN 12183:2010; PN-ISO 7176-1,3,5,7,8,15,19; PN-EN 1021:2007
Wyrób spełnia wymagania zasadnicze CE zamieszczone w Dyrektywie UE EEC 42/93 o Wyrobach Medycznych. W 
przypadku prawidłowego użytkowania wózka, przewidujemy jego bezproblemowe funkcjonowanie przez długi czas.

2. Wymagania i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
- z instrukcją tą muszą zapoznać się wszystkie osoby, które będą obsługiwały wózek
- wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i/lub urazy spowodowane faktem, że nie przestrzegano 
zapisów niniejszej instrukcji
- korzystaj z wyrobu wyłącznie w dobrym stanie technicznym
-jeśli zauważysz wady, czy usterki wyrobu, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie używaj wyrobu!
- korzystaj z wyrobu tylko do celu przewidzianego przez wytwórcę i opisanego w tej instrukcji
- nie dokonuj zmian, czy przeróbek technicznych wyrobu chyba, że masz na nie pisemną zgodę wytwórcy
- korzystaj z wózka tylko na stabilnych, nie grząskich lub sypkich nawierzchniach
- wszystkie koła wózka powinny być w kontakcie z nawierzchnią przez CAŁY CZAS. Zapewni to prawidłowe 
wyważenie i równowagę wózka oraz zapobiegnie wypadkom.
- maksymalne, dopuszczalne obciążenie wózka nie może przekroczyć 150kg
- unikaj poparzeń skóry, kiedy korzystasz z wózka w bezpośrednim słońcu. Niektóre elementy wyrobu mogą stać 
się wówczas gorące
- nie zaleca się korzystania z wózka na piachu, w błocie lub w ekstremalnych warunkach pogodowych
- asystent użytkownika wózka powinien być w pełni zdrową i sprawną osobą
- nie usuwaj samodzielnie żadnych części, ani akcesoriów wózka. Może to niekorzystnie wpłynąć na stabilność i/lub 
sztywność wózka
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- nie stawiaj wózka w pobliżu źródeł gorąca lub/i ognia (kominki, piekarniki, grzejniki, piece itp.). Nie zaleca się też 
palenia papierosów w trakcie używania wyrobu. Wózek nie jest ognioodporny!

Zwróć uwagę na poniższe oznaczenia na wyrobie i przestrzegaj tych ostrzeżeń:

Wózek nie został zaprojektowany jako siedzisko do przewozu osób w pojazdach (autobusy, pociągi, metro, 
samolot, tramwaj itp.). Powinien on być bezpiecznie spakowany i zabezpieczony na czas transportu przed 
nieplanowanymi ruchami. Zakazane jest siedzenie na wózku znajdującym się w pojeździe w ruchu. Użytkownik 
wózka powinien być bezpiecznie posadzony na odpowiednie siedzisko znajdujące się w pojeździe. 
Nieprzestrzeganie powyższych zasad niesie ze sobą wielkie ryzyko poważnego wypadku, urazów i uszkodzeń 
mienia.

Konstrukcja wózka, ze względu na swe funkcje zawiera wiele elementów ruchomych, otworów i szczelin pomiędzy 
poszczególnymi elementami. Istnieje ryzyko uwięźnięcia w takich miejscach części ciała podczas rozkładania, 
składania i regulacji różnych funkcji wyrobu. Ryzyko to szczególnie dotyczy palców i dłoni. Możliwe jest również 
rozcięcie skóry przez ruchome elementy wyrobu. Zawsze zachowuj ostrożność podczas regulacji, składania i 
rozkładania wózka, aby nie przeciąć i nie uszkodzić części ciała.

3. Opis wyrobu

Wózek inwalidzki posiada wszystkie typowe elementy i funkcje tego typu wyrobów jak: hamulce postojowe, 
zdejmowane podnóżki, unoszone podłokietniki itp. Posiada też szeroki zakres regulacji pozwalających na lepsze 
dostosowanie sprzętu do potrzeb każdego użytkownika. Wyrób wykonany jest z rurek stalowych, malowanych 
proszkowo. Użyte materiały są miłe w dotyku i dobrze zabezpieczone przed korozją. Do standardowego złożenia 
wózka nie potrzeba narzędzi.

Wózek zapewnia:
Wygodny transport i przechowywanie dzięki krzyżakowej konstrukcji ramy, łatwość manewrowania, łatwy transfer 
na oraz z wózka, wszechstronność i solidność.
Wyrób dostarczany jest w kartonach, rozłożony na kilka elementów dla ułatwienia transportu.

Standardowa zawartość kartonu to:
-1 główna rama krzyżakowa z tapicerką odciekową, podłokietnikami, tylnymi i przednimi kołami
- 2 demontowalne podnóżki ze stopkami
-1 instrukcja używania

Standardowe elementy:
1. Uchwyty do pchania - umożliwiające prowadzenie wózka osobie asystującej
2. Oparcie - wykonane z gładkiego, niepalnego materiału umożliwiającego łatwe czyszczenie tapicerki
3. Podłokietnik - służy on do wygodnego oparcia przedramion. Ułatwia wstawanie i siadanie na wózku
4. Koło główne - na tych kołach o rozmiarze 24 cali spoczywa większość wagi użytkownika
5. Obręcz napędowa (ciąg) - dzięki ciągom przymocowanym do kół głównych możliwa jest samodzielna 

jazda wózkiem

UWAGA! Nie wkładaj palców między koło, a obręcz napędową. Grozi to uszkodzeniem dłoni.
6. Przednie koło skrętne - koła o średnicy 8 cali zamontowane na obrotowych widelcach umożliwiają 

manewrowanie wózkiem
7. Krzyżak - dzięki niemu wózek można łatwo złożyć do transportu i przechowywania
8. Stopka - to na niej spoczywają stopy użytkownika. Możliwa jest uniesienie stopek ku górze, co ułatwia 

wsiadanie i zsiadanie z wózka. Za stopką znajduje się pasek zwany zapiętkiem. Podtrzymuje on tył stopy 
nie pozwalając jej zsunąć się na podłoże.

9. Podnóżek - odpinany podnóżek stanowi bezpieczne i wygodne oparcie dla nóg. Jest on też wyposażony 
w regulację długości

10. Siedzisko-wykonane podobnie do oparcia
11. Hamulec - pchnięcie dźwigni hamulców ku przodowi powoduje ich zaciągnięcie i zabezpieczenie wózka 

przed nieprzewidzianym ruchem i stoczeniem z pochyłości
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UWAGA! Zawsze zaciągaj oba hamulce, jeśli nie poruszasz się wózkiem.
UWAGA! Części ruchome hamulca mogą spowodować przycięcie palca. Zaciągaj hamulec uważnie.

Opis montażu wózka

Obserwując rysunek powyżej wózek da się złożyć łatwo i instynktownie. Sugerujemy jednak, aby wyrób został 
pierwszy raz złożony i wyregulowany przez zawodowych serwisantów zanim zostanie dostarczony do użytkownika. 
Należy wykonać poniższe czynności:
- najpierw wyjmij z kartonu wszystkie elementy wózka i sprawdź czy niczego nie brakuje. Jeśli na tym etapie 
zauważysz, że nie ma jakiegoś elementu wózka, przerwij montaż. Skontaktuj się ze swym dostawcą, aby ustalić 
dalsze postępowanie.
- załóż podnóżki na ramę poprzez zaczepienie otworów na ich końcu na hakach mocujących znajdujących się z 
przodu ramy. W tym momencie podnóżki muszą być skierowane na boki. Kiedy podnóżki zaczepione są na hakach, 
obróć je do wewnątrz ku przodowi wózka. Powinny zatrzasnąć się automatycznie w bezpiecznej pozycji. Uważaj, 
aby założyć prawy i lewy podnóżek po właściwych stronach wózka.
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Jak składać i rozkładać wózek

Aby złożyć:
Unieś oparcia stóp podnóżka.
Unieś tapicerkę siedziska.

Aby rozłożyć:
Umieszczając dłonie na rurkach siedziska naciśnij je ku dołowi. Należy uważać by nie włożyć ręki między rurki, a 
ramę wózka podczas jego rozkładania.

4. Opis funkcji i ustawień

Hamulce
- aby zaciągnąć hamulec pchnij dźwignię w przód. Aby zwolnić hamulec pociągnij dźwignię w stronę koła.
- hamulec jest zwolniony (można jechać), kiedy ustawisz go w pozycji zielonej.
- hamulec jest zaciągnięty kiedy ustawisz go w pozycji czerwonej.
- hamulce zawsze powinny być zaciągnięte (w pozycji czerwonej), kiedy zatrzymujesz wózek na dłużej niż chwilę.
- hamulce zawsze powinny zostać zwolnione (w zielonej pozycji), zanim zaczniesz jechać wózkiem.

Podnóżki
Podnóżki mogą być zdemontowane lub odsunięte na bok.
Aby odchylić i zdemontować podnóżek należy go odblokować pociągając zatrzask ku górze, obrócić na zewnątrz, a 
następnie wyciągnąć go ku górze. Zakładanie podnóżka należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności. Zatrzask 
zabezpieczający zablokuje się samodzielnie.
Wózek posiada podnóżki o regulowanej wysokości. Aby wyregulować ich długość należy poluzować śrubę, dobrać 
wysokość podnóżka i dokręcić śrubę. Podczas używania wózka na zewnątrz, podnóżki muszą być umieszczone na 
wysokości minimum 4-5cm od podłoża.

UWAGA! Nigdy nie należy wspinać się na podnóżki, gdyż może to doprowadzić do przewrócenia się wózka. Nigdy 
nie należy podnosić wózka za podnóżki.

Stopki mogą być uniesione dla łatwiejszej przesiadki na wózek lub z wózka.

Podłokietniki
Podłokietniki można odchylać odblokowując zatrzask zabezpieczający. W tym celu należy nacisnąć ku górze 
dźwignię umieszczoną w przedniej części podłokietnika, a następnie unieść oparcie boczne do góry. Po 
opuszczeniu podłokietnika powinien on samoczynnie zatrzasnąć się w tej pozycji.
Aby wyregulować wysokość podłokietnika należy nacisnąć przycisk znajdujący się pod podparciem przedramienia. 
Następnie należy przesunąć podparcie w górę lub w dół do wybranej pozycji i zwolnić przycisk. Podłokietnik 
zatrzaśnie się w wybranej pozycji.

24-calowe koła pneumatyczne są standardowym elementem wózka. Zaleca się używać wózek właśnie z takimi 
kołami.
Wózek dostarczany jest ze standardowymi obręczami (ciągami) do ręcznego napędzania wózka. Materiał oraz 
odległość między obręczą, a kołem mogą wpływać na siłę uchwytu użytkownika wózka.
Wózek wyposażony jest w osie z szybkozłączami, co umożliwia łatwy demontaż kół w celu przewozu lub 
składowania wózka. Aby zdjąć koło należy zwolnić hamulec, nacisnąć przycisk w środku koła i wyciągnąć je wraz z 
osią z gniazda. Zakładanie koła odbywa się w odwrotnej kolejności. Po założeniu upewnij się, że koło jest 
prawidłowo zamontowane próbując je pociągnąć.

UWAGA! Należy być ostrożnym, aby palce nie dostały się między szprychy podczas jazdy w wąskich przejściach. 
Aby uniknąć takiego ryzyka zalecamy stosowanie osłony na szprychy.

UWAGA! Należy regularnie kontrolować ciśnienie w kołach, które powinno wynosić 2-2,2 atmosfery w zależności 
od wagi użytkownika. Im cięższy użytkownik, tym wyższe powinno być ciśnienie.

Ustawienia zaawansowane

UWAGA! Zalecamy, aby wszystkie zaawansowane regulacje były wykonywane przez wyszkolony w tym zakresie 
personel. Samodzielne, niefachowe wykonanie tych ustawień może zagrażać bezpieczeństwu użytkowania wózka, 
a także zmniejszyć jego trwałość lub doprowadzić do uszkodzeń.
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Regulacja pozycji kół tylnych
Środek ciężkości wózka może być przesuwany poprzez zmianę pozycji kół tylnych. W przypadku zmiany 
standardowych ustawień może być także konieczne przestawienie kół przednich.

Zmiana pozycji mocowania kół tylnych:
W zależności od preferencji użytkownika i rozmiaru zamontowanych kół, możliwe jest ich przesuwanie w górę i w 
dół. Zmiana wysokości zamocowania kół powoduje też zmianę wysokości siedziska nad podłożem.
Można też zamocować płytkę montażową koła w pozycji odwróconej o 180 stopni (w tył). Jest to tzw. regulacja 
pozycji poziomej koła umożliwiająca przesunięcie środka ciężkości. To ustawienie ma duży wpływa na stabilność i 
łatwość manewrowania wózkiem. Najbardziej powszechnym ustawieniem jest standardowa (przednia) pozycja 
płytki montażowej.
Pozycja odwrócona (tylna) została stworzona głównie dla osób po amputacjach kończyn dolnych. Poprawia ona 
znacznie stabilność wózka, jednocześnie jednak czyniąc go trudniejszym w manewrowaniu. Mimo stabilnego, 
tylnego ustawienia kół, użytkownicy po amputacjach nóg powinni korzystać wyłącznie z wózków wyposażonych w 
podpórki przeciwwywrotne zabezpieczające przed wywróceniem do tyłu.
Użytkownicy, którzy nie przeszli amputacji kończyn dolnych nie powinni używać wózka z kołami ustawionymi w 
pozycji tylnej. Manewrowanie takim sprzętem może być dla nich bardzo utrudnione.

UWAGA! Właściwe ustawienie kół powinno być zawsze określone przez Twojego terapeutę lub dostawcę wózka. 

Możliwe są do uzyskania trzy pozycje regulacji pionowej i dwie pozycje regulacji poziomej (przednia lub tylna).

Aby zmienić wysokość mocowania koła:
- zdejmij koło przy użyciu przycisku szybkozłącza
- zdemontuj płytkę montażową koła odkręcając dwie śruby mocujące
- ustaw płytkę w wybranej pozycji
- wkręć śruby, aby przymocować płytkę, załóż koło
- powtórz czynności po drugiej stronie wózka. Pamiętaj, że oba koła muszą być ustawione na tę samą wysokość

Aby wybrać poziomą pozycję mocowania koła (przednią lub tylną):
- zdejmij koło przy użyciu przycisku szybkozłącza
- zdemontuj płytkę montażową koła odkręcając dwie śruby mocujące
- obróć płytkę o 180 stopni (w przód lub w tył w zależności od pozycji wyjściowej)
- wkręć śruby, aby przymocować płytkę, załóż koło
- powtórz czynności po drugiej stronie wózka. Pamiętaj, że oba koła muszą być ustawione w tej samej pozycji

Przednie kółka skrętne
Standardowo wózek wyposażony jest w przednie kółka o średnicy 200mm. Opony wykonane są z poliuretanu. 
Zalecamy użytkowanie wózka z takimi właśnie kołami, ale możliwe jest też założenie kół z oponami 
pneumatycznymi.
Możliwe jest przesuwanie pozycji kółek przednich w górę lub w dół oraz ich wymiana na inny rozmiar, jeśli jest to 
konieczne ze względu na ustawienia kół tylnych. Jeśli została zmieniona wysokość kół tylnych, to konieczne jest 
również przeprowadzenie regulacji kółek przednich. Oś obrotowa widelca powinna zawsze znajdować się pod 
kątem 90 stopni (+/-1 stopień) do podłoża.
Możliwe jest przesuwanie punktu mocowania koła pomiędzy otworami A, B i C. W tym celu należy odkręcić śrubę, 
przestawić kółko do wymaganej pozycji i z powrotem wkręcić śrubę.
Czasami, aby uzyskać właściwe ustawienie może być konieczna wymiana standardowych kół o średnicy 8 cali na 
nowe, o innym rozmiarze.

Regulacja pozycji hamulca postojowego
W przypadku zmiany pozycji kół tylnych konieczna jest regulacja hamulców:
- zwolnij hamulec
- śrubokrętem krzyżakowym poluzuj 2 śrubki znajdujące się pod mocowaniem hamulca
- przesuń hamulec w przód lub w tył, aby ustawić go w wymaganej pozycji
- właściwe ustawienie hamulca to takie, kiedy dystans pomiędzy oponą, a klockiem hamulcowym zwolnionego 
hamulca wynosi około 0,5cm
- dokręć śrubki i powtórz powyższe czynności z drugiej strony wózka
- zawsze sprawdzaj działanie hamulców zanim zaczniesz użytkować wózek

Podpórka przeciwwywrotna
Element ten zwiększa tylną stabilność wózka i poprawia bezpieczeństwo. Szczególnie zalecany jest w wózkach, 
których środek ciężkości został przesunięty do tyłu. Powinien być zamontowany na wszystkich wózkach

„N iezadowoienie 7~e złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny’
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użytkowanych przez osoby po amputacjach nogi/nóg i jest zalecany do wózków z kołami tylnymi zamontowanymi w 
pozycji przedniej.
UWAGA! Prawidłowy montaż podpórki powinien być przeprowadzony wyłącznie przez fachowy, przeszkolony 
personel techniczny.

Aby zamontować podpórkę: wsuń jej górny koniec w dolną rurkę ramy wózka i zabezpiecz śrubą.

Aby aktywować podpórkę: pociągnij ją ku tyłowi i obróć wokół własnej osi tak aby kółko było skierowane w dół. 
Zwolnij podpórkę, aby samoczynnie zablokowała się w tej pozycji.

Aby deaktywować podpórkę: pociągnij ją ku tyłowi i obróć wokół własnej osi tak aby kółko było skierowane w górę. 
Zwolnij podpórkę, aby samoczynnie zablokowała się w tej pozycji.

Aby wyregulować dystans między podpórką, a podłożem: odkręć i wyjmij śrubę, ustaw właściwą wysokość kółek 
nad podłoże, a następnie załóż z powrotem i dokręć śrubę. Bezpieczny dystans między podpórką, a podłożem nie 
powinien być większy niż 4cm.

5. Użytkowanie wózka

Jak podnosić wózek: podnoś wózek używając do tego celu rączek do pchania i przedniej części ramy wózka gdzie 
znajduje się oparcie dla nóg.

UWAGA: Nie wolno podnosić wózka chwytając za podnóżki lub podłokietniki! Zalecamy zdjąć podnóżki przed 
podniesieniem wózka.

Techniki przemieszczania pasażera z- i do wózka
Nauczanie technik przmieszczania pasażera musi się odbywać pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego 
personelu. Poniżej przedstawione zostały jedynie nasze rekomendacje.

Pasażer powinien być zwrócony bokiem do sprzętu na który chce się przesiąść bez względu na to, czy pomaga mu 
dodatkowa osoba czy też nie.

Podjedź wózkiem do np. łóżka tak blisko, jak to jest możliwe i upewnij się, że przednie koła zwrotne zwrócone są do 
przodu.

Zaciągnij hamulec, unieś podłokietnik po tej stronie wózka, z której nastąpi przeniesienie.
Przenosząc ciężar ciała opieraj się w sposób pokazany na rysunkach.

UWAGA! Nie wspinaj się na podnóżki, gdyż może to doprowadzić do przewrócenia wózka.

Opiekunowie powinni używać głównie siły mięśni ramion i nóg do przesadzania pacjenta, bez zbytniego pochylania 
się i nadwyrężania pleców.

Jazda wózkiem
Właściwe rozłożenie ciężaru jest podstawowym elementem właściwego użytkowania wózka. Na prawidłowe 
działanie wózka wpływ mają nie tylko waga, budowa ciała i pozycja siedzącej w wózku osoby, ale również pozycja 
tylnych kół wózka. Im większa proporcja wagi przewożonej osoby opiera się na tylnych kołach wózka tym łatwiej 
jest go prowadzić. Im większa proporcja wagi przewożonej osoby opiera się na przednich kołach tym trudniej jest 
prowadzić wózek.

UWAGA OPIEKUNOWIE! Należy upewnić się, że hamulec jest zawsze zaciągnięty, kiedy odchodzicie od wózka z 
pasażerem.

Jak pokonywać progi i krawężniki

Pasażer zwrócony przodem do przeszkody
(Radzimy, aby poniższa technika stosowana była jedynie przez doświadczonych użytkowników wózków)
Podjedź wózkiem jak najbliżej do krawężnika jak to możliwe, odchyl wózek do tyłu balansując na tylnych kołach i 
unieś przednie koła zwrotne do takiej samej wysokości jak wysokość krawężnika. Pchnij tylne koła do przodu i w 
tym samym momencie przechyl się do przodu przenosząc ciężar w kierunku przodu wózka.

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny’
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Opiekun i pasażer zwróceni przodem do przeszkody
Opiekun przechyla wózek do tyłu przy pomocy rączek do pchania tak, że przednie koła zwrotne znajdą się nad 
chodnikiem. Następnie pchnij wózek, by wjechać przednimi i tylnymi kołami na chodnik.

Pasażer zwrócony tyłem do przeszkody
(Poniższa technika będzie dawała rezultaty jedynie w przypadku bardzo niskiej przeszkody oraz jeśli wysokość 
podnóżków nad podłoże jest wystarczająca, by nie stanowić utrudnienia). Podjedź tyłem do przeszkody tak, że 
tylne koła dotykają jej. Pchnij tylne koła do tyłu pochylając się jednocześniej do przodu.

Opiekun i pasażer zwróceni tyłem do przeszkody
Podjedź tyłem do przeszkody tak, że tylne koła dotykają jej. Przechyl wózek do tyłu przy pomocy rączek do 
pchania, by przednie koła zwrotne oderwały się od podłoża. Używając uchwytów wciągnij wózek na chodnik, a 
następnie odwróć go przodem upewniwszy się, że przednie koła pokonały przeszkodę.

Jak zjeżdżać z progów i krawężników

Pasażer zwrócony przodem do krawędzi przeszkody
(Radzimy, aby poniższa technika stosowana była jedynie przez doświadczonych użytkowników wózków)
Podjedź wózkiem jak najbliżej jak to możliwe do krawężnika będącego krawędzią chodnika. Balansuj wózkiem na 
tylnych kołach pozwalając przednim kołom zwrotnym oderwać się od podłoża na ile jest to konieczne. Zjedź z 
chodnika bardzo wolno ostrożnie opuszczając przednie koła zwrotne na podłoże.

Opiekuj i pasażer zwróceni przodem do krawędzi przeszkody
Odchyl wózek do tyłu przy użyciu rączek do pchania, pozwalając przednim kołom zwrotnym oderwać się od 
podłoża na ile jest to konieczne. Zjedź wózkiem z chodnika bardzo wolno i ostrożnie opuść przednie koła zwrotne 
na podłoże.

Pasażer zwrócony tyłem do krawędzi przeszkody
(Nie zalecamy stosować tej techniki do zjeżdżania z chodnika o wysokości większej niż 10cm)
Podjedź tyłem do brzegu chodnika najbliżej jak to możliwe. Zjedź z chodnika bardzo wolno jednocześnie 
przechylając ciało do przodu.

UWAGA! Ta operacja może być niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do przewrócenia się wózka.

Opiekun i pasażer zwróceni tyłem do krawędzi przeszkody
Podjedź tyłem do brzegu chodnika najbliżej jak to możliwe. Zjedź z chodnika bardzo wolno i pociągnij wózek na 
tylnych kołach do momentu aż przednie koła zwrotne znajdą się poza chodnikiem i opuść je na podłoże.

Pokonywanie pochyłości terenu
Prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji podczas pokonywania pochyłości terenu:
- unikaj zmian kierunku podczas poruszania się po pochyłości
- staraj się poruszać po linii prostej podczas poruszania się po pochyłości
-jeśli to konieczne nie wahaj się poprosić o pomoc by uniknąć niepotrzebnego ryzyka
- podczas poruszania się w górę po pochyłości pochyl się do przodu, by przenieść środek ciężkości do przodu i 
uczynić wózek bardziej stabilnym
- podczas poruszania się w dół po pochyłości pochyl się do tyłu by przenieść środek ciężkości do tyłu i uczynić 
wózek bardziej stabilnym
- reguluj prędkość przez użycie ciągów tylnych kół, a nie używając hamulca.

Wjeżdżanie i zjeżdżanie po schodach

UWAGA! Wciąganie wózka z pasażerem po schodach (w górę lub w dół) jest zakazane! Grozi to upadkiem ze 
schodów, urazami ciała i uszkodzeniem wózka!

Transport wózka
Wózek jest wyrobem wygodnym do przewożenia. Można go łatwo złożyć i zdemontować podnóżki w celu redukcji 
rozmiarów.

Transport w samochodzie
Umieść wózek w bagażniku samochodu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe umieść złożony wózek 
pomiędzy przednimi i tylnymi siedzeniami w samochodzie upewniwszy się, że wózek jest w pewnej i stabilnej 
pozycji. Jeśli jest to możliwe należy opasać wózek pasem bezpieczeństwa.

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny’
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UWAGA! Wózek inwalidzki nie jest fotelem samochodowym. Podczas jazdy pojazdami nie należy przebywać w 
wózku. Powinien on być złożony i bezpiecznie unieruchomiony.

6. Czyszczenie

Rama
Stalową ramę należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki z ewentualnym dodatkiem łagodnego detergentu.
Należy regularnie sprawdzać ramę, aby na czas znaleźć uszkodzenia lakieru, które mogłyby doprowadzić do 
korozji. W środowisku chlorowym następuje kondensacja chlorków na elementach wózka.

W przypadku zaniedbania bieżących czynności pielęgnacyjnych można doprowadzić do trwałego uszkodzenia
wózka lub jego podzespołów co nie stanowi wady produktu i prowadzi do utraty gwarancji.

Tapicerka
Siedzisko oraz oparcie pleców zostały wykonane z bardzo trwałego wzmacnianego tworzywa o strukturze 
pozwalającej na odciekacie wody. Tapicerka siedziska może być łatwo zdjęta poprzez poluzowanie śrub 
znajdujących się na rurkach ramy. Tapicerka oparcia pleców może być zdjęta poprzez poluzowanie śrub 
znajdujących się na rurkach oparcia pleców. Tapicerka siedziska i oparcia pleców może być czyszczona przy 
użyciu gąbki oraz delikatnego mydła piorącego.

UWAGA! Nie wykorzystuj do czyszczenia wózka rozpuszczalników, wybielaczy i środków żrących.

7. Konserwacja i serwis

Niezależnie od solidnej konstrukcji i trwałych materiałów wyrób ulega w użytkowaniu stopniowemu zużyciu. Dlatego 
zalecamy dokonywać regularnych przeglądów wyrobu w profesjonalnym serwisie.

Do wykonania podstawowych czynności serwisowych wystarczy zestaw kluczy nasadowych, bądź klucz nastawny, 
śrubokręt płaski i krzyżakowy.

Części, które powinny być regularnie sprawdzane

Nazwa części Rodzaj kontroli Częstość kontroli

Opony

Ciśnienie powietrza w oponach (2,0-2,2 bar). Stan 
bieżnika i opon. Należy dbać, aby ciśnienie było takie 

samo w obydwu oponach. Twardsze opony 
zapewniają lepszą zwrotność wózka i większą 
łatwość prowadzenia ale obniżają komfort na 

nierównej nawierzchni.

Przynajmniej raz w 
tygodniu

Szprychy

Luźne szprychy mogą spowodować deformację 
tylnych kół. Skontaktuj się ze swoim punktem 
sprzedaży lub lokalnym warsztatem naprawy 

rowerów w celu usunięcia problemu luźnych szprych.

Jeśli wystąpi problem

Osie kół Usuń włosy i/lub nagromadzony kurz, brud. W razie konieczności

Ciągi

Nadmiernie porysowane ciągi powinny zostać 
wymienione gdyż mogą ranić ręce użytkownika 

podczas napędzania wózka. Sprawdzaj też czy ciągi 
nie poluzowały się i dokręć je w razie potrzeby.

W razie konieczności

Hamulce

Siła hamowania zależy od ciśnienia w kołach. Na 
efektywność działania hamulców może mieć również 

wpływ nagromadzenie się brudu na oponach lub 
samych hamulcach. Dbaj o czystość hamulców 

przecierając je wilgotną szmatką w celu usunięcia 
zanieczyszczeń. Smaruj tulejki śrub, na których 

obracają się dźwignie hamulca.

Przynajmniej raz w 
miesiącu
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Rama

Utrzymuj wózek w największej czystości w celu 
większego komfortu użytkownika i zapobiegania 

korozji. W razie wykrycia śladów rdzy zgłoś się do 
serwisu w celu zabezpieczenia ramy.

Zależnie od warunków 
użytkowania ale 

przynajmniej raz w 
miesiącu

Przednie koła skrętne

Należy dbać o czystość przestrzeni pomiędzy 
widelcem, a przednim kółkiem, ze względu na 

zbierające się tam zabrudzenia, co może powodować 
przyspieszone zużycie łożysk kółek zwrotnych. W 

tym celu należy zdemontować kółko przednie 
odkręcając je od widelca, usunąć wszelkie 

zanieczyszczenia, a następnie zakonserwować 
metalowe elementy kółka (np. wazeliną techniczną).

Zależnie od rodzaju 
nawierzchni i warunków 

użytkowania, ale 
przynajmniej raz w 

miesiącu.

Elementy ruchome i 
zdejmowalne

Sprawdzaj stan elementów ruchomych i odłączanych
(np. podnóżki, podłokietniki, tapicerka itp.). W razie 
poluzowania śrub należy je dokręcić aby wszystkie 

części wózka zachowały sztywność.

Zależnie od intensywności 
użytkowania, ale 

przynajmniej raz w 
miesiącu

Ważne!

Chlor jest naturalnym składnikiem naszego środowiska. Pod względem rozpowszechnienia ma mocną pozycję 
plasując się w pierwszej dwudziestce z ponad setki znanych nam pierwiastków. Jony chlorkowe stanowią ok. 

1,9% masy wszystkich oceanów (w przypadku Morza Martwego to ok. 21%). W organizmie człowieka o wadze
70 kg znajduje się około 95 g chloru.

Używa się go w cyklu produkcji środków ochrony roślin, w przemyśle farmaceutycznym, w procesach 
uzdatniania wody, itd.

Należy jednak pamiętać, że na pływalni - w środowisku o podwyższonej zawartości jonów chlorków możemy 
zaobserwować ograniczoną odporność przedmiotów znajdujących się w polu ich działania.

Na przedmiotach np: polewanych (ochlapywanych, spłukiwanych) lub, na których jedynie skrapla się woda, 
stopniowo wzrasta stężenie chlorków, które osadzają się, wysychają i kumulują, a ostatecznie doprowadzić 

mogą nawet do całkowitego zniszczenia przedmiotu.

W celu zapewnienia możliwości długotrwałej eksploatacji produktów wymagane jest regularne (przynajmniej raz 
w tygodniu) usuwanie szkodliwych związków chloru poprzez zmywanie ich np. czystą wodą, wysuszenie i 

przechowywanie w suchym, ciepłym, wentylowanym pomieszczeniu.

Zabiegi konserwacyjne i oczyszczające (metoda i częstotliwość) uzależnione są od rodzaju środka (środków) 
chemicznego stosowanego do dezynfekcji wody w basenie oraz od poprawności jego stosowania.

Rozwiązywanie najczęstszych problemów i usterek
Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu wózka, nie wolno go dalej używać. Należy się 
skontaktować z lokalnym punktem sprzedaży lub działem serwisowym wytwórcy. Producent nie gwarantuje 
poprawności działania wózka, jeżeli użyte w nim części nie są oryginalne.

Symptomy Prawdopodobne przyczyny Jak sobie poradzić

Wózek zdaje się 
przechylać na jedną 

stronę

- ciśnienie w jednej oponie może być inne 
niż w drugiej

- niesymetrycznie rozmieszczony ciężar 
użytkownika

- napompuj koła (2,0-2,2 bar)
- sprawdź rozmieszczenie obciążenia 

wózka

Trudno jest pchać wózek
- niskie ciśnienie w kołach
- zanieczyszczone osie kół

- zbyt duży ciężar spoczywa na kółkach 
przednich

- napompuj koła (2,0-2,2 bar)
- wyczyść osie kół 

- przesuń środek ciężkości ku tyłowi

Trudno jest obrócić 
wózek

- niskie ciśnienie w kołach 
- osie poziome kół przednich są skręcone 

zbyt mocno
- zabrudzone osie kół przednich

- napompuj koła (2,0-2,2 bar)
- poluzuj osie kół, jeśli jest to konieczne 

- wyczyść osie kół

Hamulce nie działają 
poprawnie - niskie ciśnienie w kołach - napompuj koła (2,0-2,2 bar)
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Trudno jest złożyć i 
rozłożyć wózek

- tapicerka jest zamocowana zbyt ciasno 
- krzyżak ramy jest zabrudzony

- poluzuj wkręty mocujące tapicerkę i 
dokręć je ponownie po rozłożeniu wózka 

- wyczyść i nasmaruj oś krzyżaka

Wózek jest niestabilny
- niskie ciśnienie w kołach 

- elementy konstrukcji wózka nie są 
dokręcone i sztywne

- napompuj koła (2,0-2,2 bar)
- dokręć i ustabilizuj wszystkie elementy 

konstrukcji wózka

Brak powietrza w oponie - przebiecie opony i dętki
- przetarcie opony i dętki

- skontaktuj się ze swym dostawcą 
wózka lub najbliższym serwisem 

rowerowym w celu wymiany dętki i 
opony

Usterki, których wykrycie należy do użytkownika:
- luzy łożysk kół przednich i tylnych, a także widelców przednich
- stan napięcia szprych i scentrowanie kół tylnych
- uszkodzenia i stan zużycia opon
- uszkodzenia kółek skrętnych
- uszkodzenia mechaniczne i stan zużycia tapicerki
- uszkodzenia hamulców
- uszkodzenia mechanizmu krzyżakowego
- uszkodzenia podnóżków i podłokietników
- uszkodzenia uchwytów do pchania

Wykaz elementów przewidzianych do samodzielnej łatwej obsługi
Dodatkowy stabilizujący pas biodrowy, podłokietniki, podnóżki, kółka skrętne, tapicerka siedziska i oparcia, koła 
tylne, hamulce.

Części, które mogą łatwo być demontowane i wysyłane do serwisu
Podnóżki, kółka skrętne, tapicerka siedziska i oparcia, koła tylne, hamulce, podłokietniki, nakładki gumowe 
uchwytów do pchania.

Czynności serwisowe wykonywane przez autoryzowany serwis.

UWAGA! Próby samodzielnej naprawy poniższych elementów mogą powodować utratę gwarancji

Wymiana łożysk kół przednich i tylnych, wymiana oraz naprawa części mechanizmu krzyżakowego, naprawa części 
składowych ramy głównej.

Serwis autoryzowany
W celu dokonania autoryzowanej naprawy powinieneś skontaktować się z punktem zakupu wózka.

Sposób przesyłania wózka lub jego części do serwisu
W celu dokonania naprawy wózka należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wytwórcy lub swoim lokalnym 
sprzedawcą. Wózek lub części powinno się wysyłać w opakowaniu zabezpieczającym przed przypadkowymi 
uszkodzeniami transportowymi. Najlepiej zachować do tego celu oryginalne opakowanie. Wysyłki należy dokonać 
za pośrednictwem firmy przewozowej wskazanej przez sprzedawcę. Wytwórca nie ponosi kosztów wysyłki wyrobu 
do naprawy.

Przechowywanie
Przechowuj wyrób w suchym miejscu o temperaturze powyżej 0 stopni. Wózek może zostać złożony w celu redukcji 
gabarytów. Można też zdjąć podnóżki aby zaoszczędzić więcej miejsca. Mroźne temperatury i wilgoć w powietrzu 
mogą spowodować uszkodzenia opon, tapicerki, osi kół, łożysk, ramy i innych części wózka. Aby chronić opony 
przed deformacją podczas długiego składowania można podłożyć pod ramę np. drewniane bloki, by odciążyć koła. 
Zalecamy także okrycie wózka przed kurzem i brudem.

Wykaz części zamiennych
Koła główne o średnicy 24 cali, ciągi (obręcze napędowe), łożyska kół głównych i skrętnych, osłony gumowe rączek 
do pchania, hamulce: lewy i prawy, nakładki podłokietników, stopki, konstrukcja podłokietników, konstrukcja 
podnóżków, tapicerka siedziska i oparcia.

Utylizacja i recykling
Wózek nie powinien być usuwany wraz ze zwykłymi odpadami bytowymi, ale dostarczony do odpowiedniego 
punktu zajmującego się utylizacją odpadów.
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8. Informacje o gwarancji
Warunki gwarancji
- wytwórca udziela na wyrób 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu
- w czasie okresu gwarancji wszystkie części, które ulegną uszkodzeniu z powodu błędów produkcyjnych lub użycia 
niewłaściwych materiałów będą bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe
- nie objęte gwarancją są uszkodzenia opon, tapicerki i szprych spowodowane normalnym zużyciem się ich w 
czasie eksploatacji. Inne części wózka, które ulegają normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji również nie są 
objęte gwarancją
- gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz spowodowane niewłaściwym użyciem lub 
zaniedbaniem
- nieautoryzowane zmiany i modyfikacje wózka spowodują utratę gwarancji
- jeśli pojawią się jakiekolwiek defekty lub uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę

Zakres odpowiedzialności
- gwarancja nie obejmuje ewentualnych strat, które powstają w konsekwencji niemożności używania wyrobu, gdy 
usuwane są usterki
- producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub błędnego zrozumienia 
niniejszej instrukcji
- gwarancja nie obejmuje kosztów dostawy wyrobu do i z serwisu
- gwarancja nie obejmuje ewentualnych uszkodzeń mienia lub urazów wynikających z usterek wyrobu

9. Dane techniczne
Karta charakterystyki

Dostępne szerokości siedziska (cm) 44

Dostępne kolory ramy Silver metalic

Max waga użytkownika (kg) 120

Całkowita długość z podnóżkami (cm) 103,5

Całkowita szerokość (cm) 71

Długość złożonego wózka (bez podnóżków) (cm) 99,5

Wysokość złożonego wózka (cm) 92- 100,5

Szerokość złożonego wózka (cm) 25,5

Masa całkowita (kg) 21,6

Masa najcięższego elementu (kg) 13,2

Masa elementów, które mogą być demontowane do transportu (kg) Podnóżki - 2x2,2kg 
Tylne koła - 2x2kg

Stabilność statyczna z góry (°) 25

Stabilność statyczna pod górę (°) 17,2

Statyczna stabilność boczna (°) 22

Nachylenie siedziska (°) 11,5

Efektywna głębokość siedziska (cm) 41

Efektywna szerokość siedziska (cm) 45,5
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rok założenia 1989

Wysokość siedziska nad podłoże od przedniej krawędzi (cm) 50

Kąt nachylenia oparcia (°) 15

Wysokość oparcia (cm) 43

Odległość od siedziska do stopki (cm) 44,5

Kąt pomiędzy siedziskiem i podnóżkami (kąt nachylenia podnóżka) (°) 106,5

Wysokość podłokietników (cm) 22,5

Odległość od przodu podłokietnika do oparcia (cm) 39

Rozmiar kół tylnych (cale) 24 x 1 3/8

Przesunięcie osi poziomej kół (cm) 4,5

Promień skrętu (cm) 65

Rozmiar kół przednich (cm) 20

o T u H 0L j H u

44 41 43 71 21,6 120

cm cm cm cm kg Kg
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