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Díky a hodně štěstí!
Děkujeme, že jste si vybrali Eloflex jako svůj elektrický invalidní vozík. Znamená to pro nás hodně, protože naší vizí 
je trochu usnadnit lidem každodenní život a dát lidem s postižením větší svobodu. Doufáme, že s pomocí vašeho 

Eloflexu zažijete obojí.

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a péči. Před prvním použitím Eloflexu vám doporučujeme přečíst 
si celou tuto dokumentaci. Doporučujeme také, abyste se naučili provozovat Eloflex na odlehlém, otevřeném a rovném povrchu, než 
jej použijete v jiných kontextech. Tento elektrický invalidní vozík je vhodný pro osoby, které mají potíže s chůzí nebo nemohou chodit 

vůbec, ale mají zrakové, fyzické a duševní schopnosti ovládat elektrický vozík. 

Elektrický invalidní vozík je venkovního typu, vhodný pro použití uvnitř a na rovné cestě v blízkosti budov, ale ne na trávě, štěrkových 
cestách, velkých svazích nebo dálnici a také ne ve sněhu.

 Elektrický invalidní vozík Eloflex je navržen pro uživatele s mnoha různými potřebami. O tom, zda je Eloflex pro uživatele vhodný, 
rozhoduje vždy opatrovník nebo prodejce společně se samotným uživatelem. Eloflex nenese žádnou odpovědnost za případy, kdy 

elektrický invalidní vozík není přizpůsoben potřebám uživatele. 

Bezpečné používání vašeho produktu závisí na tom, zda přísně dodržujete varování, upozornění a provozní pokyny v tomto návodu. 
Společnost nenese odpovědnost za žádné zranění nebo škody způsobené nedodržením varování, upozornění a provozních 
pokynů. Tyto symboly níže v této příručce se používají k označení varování a důležitých informací. Všechny jsou velmi důležité pro 

vaši bezpečnost. Důrazně doporučujeme, abyste si je zcela přečetli a porozuměli jim.

Řiďte opatrně!

Varování! Nebudete-li dbát varování v pří-
ručce, může dojít ke zranění osob.

Upozornění! Nedodržení pokynů v návodu 
může vést k poškození invalidního vozíku.! x
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Typová klasifikace a zamýšlené použití 

Elektrické invalidní vozíky Eloflex byly vyvinuty pro lidi 
kteří mají potíže s chůzí nebo nemohou chodit vůbec, ale mají 
schopnost vidění, fyzickou schopnost a duševní schopnost 
ovládat elektrický invalidní vozík.

Elektrický invalidní vozík Eloflex je dostatečně skladný a 
flexibilní pro vnitřní použití, ale židle je vhodná i pro venkovní 
použití. Kapitola „Technické údaje“ na zadní straně tohoto 
dokumentu obsahuje informace o rychlosti, poloměru 
otáčení, dojezdu, maximální nosnosti a maximální hmotnosti 
pro uživatele atd. Doporučujeme vám přečíst si všechny 
bezpečnostní informace v kapitole „Opatření pro bezpečné 
použití“ v tomto dokumentu.

Eloflex je testován a schválen podle EN12184: 2014 - třída B 
(vnitřní i venkovní použití). Eloflex je také schválen podle ISO-
7176, IEC60601 a baterie jsou schváleny podle UN38.3. 

Elektrické invalidní vozíky Eloflex splňují platné požadavky 
MDR 2017/745. 

Posouzení shody třídy 1 / označení CE bylo vydáno v 
souladu s přílohou VIII kapitolou III nařízení MDR 2017/745. 
Postup posuzování shody: Příloha II a příloha III MDR 
2017/745. Označení CE bude neplatné, pokud použijete 
náhradní součásti nebo příslušenství, které nebylo schváleno 
pro tento produkt.

Potřeby 

Účelem elektrického invalidního vozíku Eloflex je kompenzovat 
zranění nebo invaliditu, a proto se doporučuje za 
následujících okolností:
•  Pokud má uživatel neschopnost chůze nebo velmi 

omezenou schopnost chůze, což ztěžuje pohyb v jeho 
vlastním domě.

•  Pokud je potřeba opustit domov, abyste se dostali ven 
nebo navštívili místa, která jsou běžně navštěvována za 
účelem vyřízení každodenních záležitostí.

•  Když má uživatel potíže s přístupem nebo vykonáváním 
práce nebo činností z důvodu své pohyblivosti.Elektrické 
invalidní vozíky Eloflex je vhodné používat v interiéru 

i exteriéru, pokud není možné použít vozíky s ručním 
pohonem z důvodu pohybových problémů, ale přesto je 
možné s elektrickými vozíky správně manipulovat.

Utility

Elektrický invalidní vozík Eloflex používejte pouze tehdy, je-li 
plně funkční. 

Jinak riskujete sebe i ostatní. Následující 

seznam nezahrnuje všechny možné situace. Popisuje pouze 

určité situace, které mohou ovlivnit použitelnost výkonu 

invalidního vozíku.

• Nepoužívejte elektrický invalidní vozík, pokud jsou baterie 
vadné nebo zdeformované.

• Elektrický invalidní vozík nepoužívejte, pokud motor trhá 
nebo vydává abnormální hluk.

•  Elektrický invalidní vozík nepoužívejte, pokud se zdá, že  
funkce brzdy je nesprávná.

• Pokud jsou vaše pneumatiky opotřebené, kontaktujte své 
asistenční centrum nebo obchodníka.

• Pokud zaznamenáte jakékoli poškození bezpečnostního 
pásu, loketní opěrky, sedadla, opěradla, joysticku nebo 
jiné části křesla, kontaktujte své asistenční centrum nebo 
prodejce.

• Pokud si všimnete jakéhokoli poškození elektrického 
systému (kabelů, baterií, nabíječek atd.), obraťte se na své 
asistenční centrum nebo prodejce.

Záruka

Na váš výkon Eloflex máte vždy dvouletou záruku 
invalidního vozíku. Záruční podmínky jsou v souladu s 
platnými národními a všeobecnými podmínkami a pravidly 
a předpisy. Podrobné záruční podmínky jsou ke stažení 
na www.eloflex.eu. Nezapomeňte, že byste si měli během 
záruční doby uschovat originální krabici pro váš Eloflex 
(karton lze složit a odložit).

Životnost

Odhadovaná životnost Eloflexu je 5 let. Životnost produktu 
je však do značné míry ovlivněna tím, jak je používán 
a spravován. Eloflex může mít mnohem delší životnost, 
pokud se o něj budete správně starat a budete jej používat 
pouze v souladu s informacemi v tomto dokumentu.

Bezpečnostní předpisy a rizika

PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OD 
STRANY 2-6, NEŽ ZAČNETE ELOFLEX POUŽÍVAT.

Zamýšlené použití
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Datum spotřeby 

Tento elektrický invalidní vozík je elektrický, neaseptický 
a opakovaně použitelný produkt. Bezpečnost a doba 
platnosti invalidního vozíku pro klinické použití nezávisí pouze 
na jeho konstrukční pevnosti, ale také na využití uživatelem, 
prostředí, ať už v souladu s pravidelnou údržbou, a dalších 
faktorech. Naše výrobky mají odhadovanou životnost 5 let.

Pokyny před použitím

• Pokud jste si úplně nepřečetli a neporozuměli uživatelské 
příručce, neřiďte.

• Maximální nosnost je uvedena v tabulce parametrů pro 
technické vlastnosti. Nepřetěžujte jízdu. A je to na jedno 
použití, nevozte prosím cestující.

• Prosím, neřiďte po požití alkoholu nebo když jste příliš 
unavení.

• Nejezděte prosím v noci nebo v případě nejasné 
viditelnosti. 

• Před jízdou se prosím proveďte vlastní kontrolu a pokud 
jedete poprvé, přečtěte si část „Nastavení“ a „Nácvik 
před provozem“ v příručce.

Pozor při používání

• Tento elektrický invalidní vozík může jezdit po dobrém 
rovném povrchu; nejezděte po bahnité, členité, měkké, 
úzké, zledovatělé vozovce, špatných cestách, jako jsou 
nebezpečné silnice bez svodidel nebo vodní cesty.

• Tento elektrický invalidní vozík má určitou schopnost 
drážkové překážky, v tuto chvíli byste měli snížit rychlost 
a jet pomalu.

• Tento elektrický invalidní vozík má určitou schopnost 
stoupání, úhel stoupání je ≥6, ale ne více než 10°.

• Vyhněte se prosím jízdě v davech, dopravních tocích 
a na jiných místech s hustým provozem.

• Ujistěte se, že je řídicí systém pevně nainstalován, 
joystick je svislý a správně umístěný. Dobře se prosím 
posaďte a včas se připoutejte, hlavu držte co nejvíce 
vzadu, opřete se o opěradlo v případě neovladatelnosti 
kvůli smetišti.

• Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, nejprve zkontrolujte, 
zda je aktuální nastavení nejvyšší rychlosti vhodné pro 
vaši provozní zručnost, nebo by mělo být upraveno pro 
bezpečnost.

• Doporučujeme na začátku pro každé použití jet pomalu 
a postupně zrychlovat.

Elektromagnetické rušení (EMI)

Elektromagnetické rušení pochází z vnější energie 
elektromagnetických vln (jako jsou rádia, televizní vysílací 
stanice, CB rádiové vlny a spouštěče garážových vrat, 
radiotelefony atd.). Elektromagnetické rušení může ovlivnit 
řídicí systém elektrického invalidního vozíku. Určité rušení 
může vést k selhání brzd, automatickému zapnutí nebo 
selhání řízení a také může vést k trvalému poškození řídicích 
systémů. Níže jsou uvedeny informace o kabelech pro 
reference EMK.

Kabel Max. délka kabelu, 
stíněný/nestíněný

Číslo Klasifikace 
kabelů

Střídavé 
elektrické 
vedení

1,8 m stíněné 1 sada Napájení 
střídavým 
proudem

Stejnosměr-
né napájecí 
vedení

1,2 m stíněné 1 sada Stejnosměr-
né napájení

Toto elektrické lékařské zařízení vyžaduje zvláštní opatření 
týkající se EMK a je uvedeno do provozu podle informací 
o EMC uvedených v uživatelské příručce; Zařízení odpovídá 
této normě IEC 60601-1-2:2014 pro odolnost i vyzařování. 
Přesto je třeba dodržovat zvláštní opatření: Zařízení s 
ESSENTIAL PERFORMANCE/Following ESSENTIAL 
PERFORMANCE je určeno pro použití v prostředí domácí 
zdravotní péče.

Nezbytný výkon

Elektrický invalidní vozík může normálně fungovat, aniž by se 
vymknul kontrole, a změna rychlosti není větší než ± 20 %.
VÝSTRAHA: Je třeba se vyvarovat použití tohoto zařízení 
v blízkosti nebo naskládané s jiným zařízením, protože by 
mohlo vést k nesprávnému provozu. Je-li takové použití 
nutné, je třeba toto zařízení a ostatní zařízení pozorovat a 
ověřit, že fungují normálně“.
Použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než těch, 
které jsou specifikovány nebo poskytnuty výrobcem tohoto 
zařízení, může mít za následek zvýšené elektromagnetické 
emise nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto 
zařízení a vést k nesprávnému provozu. 

VÝSTRAHA: Přenosné RF komunikační zařízení (včetně 
periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí 
antény) by nemělo být používáno blíže než 30 cm (12 palců) 
k jakékoli části W5907, včetně kabelů specifikovaných 
výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto 
zařízení.“ 

VÝSTRAHA: Pokud je místo použití blízko (např. méně než 
1,5 km od) vysílacích antén AM, FM nebo TV, před použitím 
zařízení, je třeba pozorovat a ověřit, že funguje normálně, aby 
bylo zajištěno, že zařízení zůstane bezpečné s ohledem na 
elektromagnetické rušení po celou očekávanou životnost.

Opatření pro bezpečné použití
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Při přerušení vstupního střídavého napětí zařízení zastaví 
nabíjení baterie a pokud se obnoví napájení, může být 
obnoveno automaticky, toto zhoršení lze akceptovat, protože 
nepovede k nepřijatelným rizikům a nepovede ke ztrátě 
základních bezpečnost nebo nezbytný výkon.
 
Tabulka shody EMI (tabulka 1) 
Tabulka 1 – Emise

Tabulka shody EMS (tabulka 2-5) 
Tabulka 2 – Port krytu

Událost Základní EMK 
Standard

Úrovně testu 
imunity
Domácí zdravotnic-
ké prostředí

Elektrostatické 
vybití

IEC 61000-4-2 ±8 kV kontakt
±2kV, ±4kV, 
±8kV, ±15kV 
vzduch

Vyzařované RF EM 
pole

IEC 61000-4-3

20V/m
26 MHz - 2,5 GHz
80 % AM při 1 
kHz 10 V/m
80 MHz až 2,7 
GHz
80 % AM při 1 
kHz

Pole blízkosti z 
bezdrátového 
komunikačního 
zařízení RF

IEC 61000-4-3 Viz tabulka 3

Jmenovitá výkono-
vá magnetická pole IEC 61000-4-8

30A/m
50 Hz nebo 60 Hz

Tabulka 3 – Pole blízkosti z RF bezdrátového 
připojení  komunikační zařízení

Test 
frekvence
(MHz)

Pásmo
(MHz)

Úrovně testu imunity

Domácí zdravotnické prostředí

385 380–390 Pulzní modulace 18 Hz, 27 V/m

450 430-470 FM, odchylka ±5 kHz, 1 kHz sinus, 28 
V/m

710 704–787 Pulzní modulace 217 Hz, 9 V/m

745

780

810 800–960 Pulzní modulace 18 Hz, 28 V/m

870

930

1720 1700–
1990

Pulzní modulace 217 Hz, 28 V/m

1845

1970

2450 2400–
2570

Pulzní modulace 217 Hz, 28 V/m

5240 5100–
5800

Pulzní modulace 217 Hz, 9 V/m

5500

5785

Tabulka 4 – Vstup střídavý napájecí port

Událost Základní EMK 
standard

Úrovně testu imunity

Domácí zdravotnické prostředí

Elektricky rychle 
přechodný/výboj

IEC 61000-4-4 ±2 kV
opakovací frekvence 100 kHz

Přepětí Line-to-line IEC 61000-4-5 ±0,5 kV, ±1 kV

Vedené 
rušení indukované 
RF poli

IEC 61000-4-6
3V, 0,15 MHz až 80 MHz
6V v pásmech ISM a ama-
térských rádiových pásmech 
mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 
% AM při 1 kHz

Poklesy napětí
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklu
Při 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 
225º, 270º
a 315º

0 % UT; 1 cyklus a
70 % UT; 25/30 cyklů Jedna 
fáze: při 0º

Přerušení napětí IEC 61000-4-11 0 % UT; 250/300 cyklů
UT = jmenovité vstupní napětí

Tabulka 5 – Port částí pro vstup/výstup signálu

Událost Základní EMK 
standard

Úrovně testu imunity

Domácí zdravotnické prostředí

Elektrostatický 
výboj

IEC 61000-4-2 ±8 kV kontakt
±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV 
vzduch

Událost Dodržování 
předpisů

Elektromagnetické 
podle

RF emise CISPR 11 Skupina 
1, Třída B

Domácí zdravotní péče 
podle

Harmonické zkreslení IEC 61000-3-2 
Třída A

Domácí zdravotní péče 
podle

Kolísání napětí a 
blikání

IEC 61000-3-3
Dodržování 
předpisů

Domácí zdravotní péče 
podle

Opatření pro bezpečné použití
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Opatření pro bezpečné použití

!

VÝSTRAHA! Dodržujte prosím níže uvedená VÝSTRAHA, abyste 
předešli poškození nebo zranění způsobenému nesprávným 
používáním vašeho invalidního vozíku. Uživatel invalidního vozíku 
je odpovědný za přijetí správných bezpečnostních opatření. 
Neneseme odpovědnost za zranění osob a/nebo poškození 
produktu způsobené nesprávným používáním invalidního vozíku. 
Dodržujte všechna místní pravidla provozu pro chodce. Pro 
ostatní může být obtížné vás vidět, když sedíte na invalidním 
vozíku. Počkejte, dokud se vaše cesta neuvolní z provozu, a poté 
pokračujte s maximální POZORNOST. Používání bezpečnostních 
zařízení, jako jsou odrazky, světla a bezpečnostní symboly, je 
velmi důležité pro vaši bezpečnost při řízení.

! VÝSTRAHA! NIKDY nezkoušejte nový manévr sami, mimo uvedený 
manuál.

!
VÝSTRAHA! Vozík nepoužívejte jinak než k původnímu účelu. 
Vyhněte se jakémukoli použití, jako je posilování, sport a atletika, 
tahání, přemisťování nebo tažení čehokoli, co může vést k 
ohrožení bezpečnosti a nepřiměřenému namáhání invalidního 
vozíku.

!

VÝSTRAHA! Důrazně doporučujeme nekouřit cigarety, když sedíte 
na invalidním vozíku. Pokud se tak rozhodnete, musíte dodržovat 
následující bezpečnostní pokyny: Udržujte popelníky v bezpečné 
vzdálenosti od sedáků. Před likvidací se vždy ujistěte, že jsou 
cigarety zcela uhašené.

!

VÝSTRAHA! Před nasednutím/sesednutím z invalidního vozíku 
byste se měli posadit co nejdále, aby nedošlo ke zranění 
způsobenému převrácením. VÝSTRAHA! Vyvarujte se držení za 
loketní opěrku, mohlo by dojít k převrácení a zranění. VÝSTRAHA! 
Vyvarujte se soustředění váhy na opěrku nohou. V opačném 
případě může dojít k převrácení a zranění osob.

!
VÝSTRAHA! Nepoužívejte invalidní vozík v manuálním režimu 
bez doprovodu, mohlo by dojít ke zranění osob. VÝSTRAHA! Při 
sezení na invalidním vozíku se prosím nepohybujte sami, což 
může způsobit zranění. V případě potřeby požádejte o pomoc 
doprovod.

!
VÝSTRAHA! Neprovádějte na invalidním vozíku žádné úpravy bez 
povolení. Přidání příslušenství může změnit některé specifikace 
invalidního vozíku, jako je celková hmotnost, velikost nebo 
těžiště. Upozorňujeme, že některé změny mohou poškodit věci 
kolem vás.

!
VÝSTRAHA! Prosím, neměňte specifikaci vašeho sedadla. Na 
sedadlo nepokládejte žádné polštáře nebo polštáře, které 
by mohly způsobit vypadnutí uživatele z vozíku v důsledku 
nestability sedadla.

!
VÝSTRAHA! Při používání kyslíku v blízkosti elektrických obvodů 
nebo hořlavých materiálů buďte mimořádně opatrní. Informace 
o bezpečném používání kyslíku vám poskytne váš dodavatel 
kyslíku.

!
Upozornění! Neměňte nastavení ovladače. Pokud zaznamenáte 
nějaké změny ve vaší schopnosti ovládat invalidní vozík, 
požádejte svého poskytovatele služeb o kontrolu.

!
VÝSTRAHA! Během operace se může vozík kdykoli náhle 
zastavit. Neovládejte invalidní vozík, pokud je abnormální nebo 
nepravidelný.

!
VÝSTRAHA! Abyste zabránili ztrátě kontroly nad vozíkem a 
samovolnému pohybu, neumisťujte vozík v manuálním režimu na 
žádnou nakloněnou rovinu.

!
VÝSTRAHA! Pokud očekáváte, že budete sedět ve fixní poloze po 
dlouhou dobu, vypněte napájení, abyste zabránili náhodnému 
pohybu invalidního vozíku.

!
VÝSTRAHA! Vyhněte se jakémukoli příslušenství, které může 
narušovat ovládání joysticku. Jinak to způsobí neočekávaný 
pohyb vozíku.

!
VÝSTRAHA! Když se invalidní vozík pohybuje, držte sebe, oblečení 
a jiné předměty mimo dosah kola. Během jízdy nic za vozíkem 
netahejte.

Upozornění! Nepřipojujte k elektronickému systému žádná 
další zařízení ani nezapínejte žádná jiná zařízení pomocí baterie 
invalidního vozíku.

x

Upozornění! Při odpojování kabelového svazku  
držte svorku pro případ jejího poškození. Netahejte  
přímo za kabelový svazek.

x

!
VÝSTRAHA! Udržujte všechny póly konektoru nabíječky čisté 
a suché, mimo zdroje vlhkosti, aby nedošlo k poškození 
elektrického systému a zranění osob.

Upozornění! Skladovací teplota invalidního vozíku je 0ºC~50ºC. 
Dlouhodobé skladování v prostředí s nízkou nebo vysokou 
teplotou poškodí jeho funkci.

x

Upozornění! Vždy zkontrolujte, zda elektrické součásti nejsou 
zkorodované. Zkontrolujte všechny brzdy, zda nejsou uvolněné, 
opotřebované nebo poškozené. Zkontrolujte kabelové svazky a 
svorkovnice, zda nejsou poškozené. V případě potřeby proveďte 
výměnu.

x
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Opatření pro bezpečné použití

Upozornění! Zajistěte prosím bezpečnost invalidních vozíků a 
baterií během přepravy. Nikdy nepřepravujte invalidní vozíky 
nebo baterie s hořlavými materiály.

x

Upozornění! Při nabíjení nepřipojujte kabel přímo ke svorce/
svorce baterie.x
Upozornění! Nevyjímejte pojistku z kabelového svazku baterie. 
Pokud je pojistka poškozená, obraťte se na svého dodavatele o 
výměnu.

x

!

VÝSTRAHA! Neprovozujte invalidní vozík s vybitou baterií. Můžete 
se dostat do pasti.
VÝSTRAHA! Při zatáčení zpomalte, neprovádějte ostré zatáčky, 
při zatáčení udržujte stabilní těžiště. Abyste zabránili převrácení, 
nepohybujte při zatáčení těžištěm v opačném směru. VÝSTRAHA! 
Při stoupání jeďte přímo do svahu.
Obě přední kola by měla přistávat současně. Abyste snížili 
možnost převrácení, nesvírejte úhel se svahem; nejezděte 
bočním kolečkem nebo bokem invalidního vozíku směrem do 
svahu. Buďte zvláště opatrní při stoupání do jakýchkoli svahů.

!
VÝSTRAHA! Nejezděte po potenciálně nebezpečných silnicích 
nebo svazích, včetně, ale nejen, silnic pokrytých sněhem, ledem, 
posekanou trávou nebo mokrým listím.

!
VÝSTRAHA! Jeďte ze svahu minimální rychlostí. Pokud je 
rychlost sestupu vyšší, než se očekávalo, uvolněte páku 
joysticku, abyste invalidní vozík zastavili, a poté lehkým 
stisknutím páky ovládejte rychlost sestupu.

!
VÝSTRAHA! Během přepravy neumisťujte invalidní  
vozík na přední sedadlo vozidla. Jinak se může  
pohybovat a rušit řidiče.

Upozornění! Pokud se uvolní jakékoli příslušenství sedačky, 
kontaktujte prosím svého poskytovatele služeb; Opotřebované 
nebo poškozené díly ihned vyměňte.

x

!

VÝSTRAHA! Doporučený maximální úhel stoupání (viz tabulka 
parametrů) byl testován v kontrolovaném prostředí. Stoupání 
vašeho invalidního vozíku je ovlivněno faktory, jako je vaše 
hmotnost, rychlost vašeho vozíku a úhel, pod kterým se blížíte 
ke svahu.

!
VÝSTRAHA! Zpětný chod je možný pouze na rovné vozovce. Při 
couvání pracujte plynule při nízké rychlosti. Často zastavujte a 
kontrolujte, zda na silnici nejsou žádné překážky. Abyste zabránili 
převrácení, nenaklánějte se dolů ani dozadu podél svahu.

!
VÝSTRAHA! Když sedíte na invalidním vozíku, vyhněte se jakékoli 
poloze nebo pohybu, které mohou změnit vaše těžiště. To může 
způsobit naklonění invalidního vozíku. VÝSTRAHA! Nepokládejte 
veškerou váhu na jednu stranu loketní opěrky invalidního vozíku, 
takové použití může způsobit naklonění invalidního vozíku.

!
VÝSTRAHA! Nedávejte ruce nad sedadlo ani nenaklánějte tělo. 
Mohlo by dojít k poškození opěradla a k pádu.

!

VÝSTRAHA! I když váš invalidní vozík dokáže překonat vysoké 
překážky, doporučujeme, abyste se nepokoušeli překonat 
zadanou výšku. Takové operace mohou způsobit nestabilitu 
invalidního vozíku, dokonce i převrácení a způsobit vážné 
zranění osob. Pokud máte nějaké obavy ohledně bezpečného 
přecházení překážek, požádejte o pomoc. Věnujte prosím 
pozornost svým provozním schopnostem a osobním omezením. 
Možná budete muset odstranit nebo zakrýt prahy a nainstalovat 
rampy u východů a vchodů.

!
VÝSTRAHA! Nepokoušejte se lézt přes překážky na  
svazích. VÝSTRAHA! Při překonávání překážek se  
nespoléhejte na kolo.

! VÝSTRAHA! Nikdy nepoužívejte invalidní vozík v blízkosti 
železničních tratí nebo přejezdů.

!
VÝSTRAHA! Nejezděte s invalidním vozíkem podél  
okraje potoka, jezera nebo moře.
Nejezděte s invalidním vozíkem přes vodu.

! VÝSTRAHA! Nevystavujte invalidní vozík otevřenému plamenu.

UPOZORNĚNÍ! Udržujte svůj invalidní vozík v suchém a čistém 
prostředí. Neberte invalidní vozík do sprchy, vany, bazénu nebo 
sauny. Sníh, sůl, mlha/stříkání a zmrzlé/hladké povrchy mohou 
způsobit, že šrouby invalidního vozíku a některá příslušenství 
předčasně zreziví.

x
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Opatření pro bezpečné použití

UPOZORNĚNÍ! Vyhněte se dlouhodobému vystavení příliš 
horkému a chladnému prostředí; mohlo by dojít k poškození 
polstrovaných a nepolstrovaných částí invalidního vozíku, jakož i 
baterie a součástí baterie.

x

UPOZORNĚNÍ! Invalidní vozík netahejte. Tažení může překročit 
svůj vlastní práh rychlosti a způsobit poškození klíčových částí 
invalidního vozíku.

x

UPOZORNĚNÍ! Při pohybu nečinného invalidního vozíku nahoru 
a dolů po schodech buďte velmi opatrní. Vozík musí být složený, 
což vyžaduje účast fyzicky zdatných osob.x

! VÝSTRAHA! S invalidním vozíkem nepřecházejte schody ani 
eskalátory.

! VÝSTRAHA! Nesedejte na invalidním vozíku, když je v jakémkoli 
dopravním prostředku.

!

VÝSTRAHA! Pro bezpečnější manipulaci: Před stěhováním mějte 
vždy vypnuté napájení. Pokud tak neučiníte, můžete se dotknout 
joysticku a způsobit neočekávaný pohyb invalidního vozíku. 
Ujistěte se, že jsou brzdy zablokovány, aby se zabránilo pohybu 
invalidního vozíku během manipulace.
Tento invalidní vozík lze najet do výtahu, přičemž musíte vypnout 
napájení a sedět pevně, abyste zajistili, že se invalidní vozík po 
vstupu do výtahu nepohne.

!

VÝSTRAHA! Pravidelně se prosím poraďte se svým lékařem, 
abyste se ujistili, že neexistují žádné zdravotní nebo fyzické 
podmínky, které by mohly omezovat nebo zhoršovat vaši 
schopnost bezpečně ovládat váš invalidní vozík. Poraďte se 
se svým lékařem, pokud užíváte léky na předpis nebo volně 
prodejné léky nebo pokud máte nějaká fyzická omezení. Některé 
léky a fyzická omezení mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně 
ovládat váš invalidní vozík.

!

VÝSTRAHA! Neovládejte svůj invalidní vozík, když jste pod vlivem 
alkoholu, protože to může narušit vaši schopnost bezpečně 
ovládat váš invalidní vozík.
VÝSTRAHA! Každý invalidní vozík je jiný. Udělejte si čas se to 
naučit před jízdou.
VÝSTRAHA! UVĚDOMTE SI, že stát se schopným a bezpečným 
vozíčkářem bude vyžadovat čas a praxi.

!
VÝSTRAHA! Abyste zajistili svou bezpečnost, přečtěte si prosím 
tento návod a porozumějte mu. Při řízení jakéhokoli invalidního 
vozíku musíte být velmi ostražití, abyste zajistili bezpečnost.

!

VÝSTRAHA! Zdroje rádiových vln, jako jsou rozhlasové stanice, 
televizní stanice, amatérské rádiové přenosy,
obousměrné vysílačky a mobilní telefony mohou ovlivnit ovládání 
invalidního vozíku. Následující VAROVÁNÍ by měla snížit možnost 
vážného zranění v důsledku náhodného brzdění nebo pohybu 
elektrického invalidního vozíku:
1. Nezapínejte přenosná osobní komunikační zařízení, jako jsou 
vysílačky a mobilní telefony, když je elektrický invalidní vozík 
zapnutý; 
2. Dávejte pozor na blízké vysílače, jako jsou rozhlasové nebo 
televizní stanice, a snažte se k nim nepřiblížit.
3. V případě neočekávaného pohybu nebo uvolnění brzdy by 
měl být elektrický invalidní vozík za bezpečných podmínek co 
nejdříve vypnut;
4. Vezměte prosím na vědomí, že přidáním příslušenství nebo 
dílů nebo úpravou elektrických invalidních vozíků může být 
vozík náchylnější k rušení ze zdrojů rádiových vln (poznámka: 
neexistuje snadný způsob, jak posoudit vliv výše uvedených 
úprav na celkovou odolnost vozíku vůči zdrojům rádiových vln); a 
oznamte výrobci elektrického invalidního vozíku všechny nehody 
neočekávaného pohybu nebo uvolnění brzdy a věnujte pozornost 
blízkým rádiovým zdrojům a dalším důležitým informacím.

Upozornění! Vraťte prosím vyřazené baterie, ovladače, motory 
atd. dodavateli nebo výrobci k likvidaci, aby nedošlo ke 
znečištění životního prostředí.

x
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Výkon a struktura

Opěradlo

loketní opěrka

rám

poháněné kolo

přední kolo

opěrka nohou

pouzdro na baterie

sedák

Ovládací páka

motorová a hnací zařízení

Struktura produktu 
Invalidní vozík se skládá hlavně z předního kola, hnacího kola, rámu, 
joysticku (ovladače), motoru a pohonných zařízení, loketní opěrky, madla, 
opěradla, sedáku, opěrky nohou, pouzdra na baterie a nabíječky. 

Strukturní schéma je jako níže.

Rukojeť pro tlačení
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Výkon a struktura

Elektrické schéma
Podívejte se na elektrické schéma invalidního vozíku níže.

Ovládací páka

hlavní ovladač

baterie

konektory
pravý motor

pravý motor

pravá brzda

levá brzda

levý motor

konektory
baterie

konektory
levý motor

Verze softwaru produktu
Verze ovladače elektrického invalidního vozíku W5905 je V1.8.
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pravý motor

Skládání a rozkládání

Sestavení
Otevřete krabici, vyjměte celý invalidní vozík a sejměte ochranný sedák. Nejprve otevřete opěrku nohou 
dopředu, vyjměte baterii a vložte ji do kolejnice baterie až na konec, když uslyšíte „cvaknutí“, znamená to, 
že baterie je nainstalována na svém místě (obr. 1). Poté jednou rukou držte opěradlo a druhou rukou držte 
sedadlo, abyste vozík táhli dopředu a dozadu. Když uslyšíte „cvaknutí“, znamená to, že západka zapadla 
do zajišťovacího kolíku (obr. 2) a invalidní vozík je rozložený. (obr. 3)

!

VÝSTRAHA! Při vkládání baterie se ujistěte, že svorka pro 
upevnění baterie byla přilepena k baterii, aby se zabránilo 
vyklouznutí baterie. Pokud je obtížné zasunout upevňovací 
sponu do spodní části, můžete ji vytáhnout rukou, poté 
vložit baterii do spodní části a nechat upevňovací sponu 
odskočit zpět do upevňovací štěrbiny, aby bylo zajištěno, 
že je baterie upevněna.

!
VÝSTRAHA! Po rozložení vozíku je nutné zkontrolovat, zda 
nedošlo k zaseknutí západky do zajišťovacího čepu. A pak 
na něj můžete sedět až po upevnění západky. V opačném 
případě poškodí invalidní vozík a způsobí zranění.

Obr. 1. Obr. 2

Obr. 3
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Instalace a seřízení joysticku

Nastavení ovládací páky
Joystick lze nastavit do nejpohodlnější polohy 
podle konkrétní situace uživatele. Při nastavování 
uvolněte knoflík loketní opěrky a poté natáhněte 
ovládací páku. Když je joystick natažen v 
nejpohodlnější poloze, musí být po utažení knoflíku 
pevně zajištěn. (Obr.4).

Obr. 4

Instrukce proti překlopení

Funkce a nastavení
Anti-klopení je bezpečnostní zařízení, které 
zabraňuje převrácení vozíku při jízdě na svahu 
(obr.5). Při jízdě ve svahu mějte vždy vysunuté 
patky proti překlopení. Při nastavování stačí rukou 
stisknout západku držáku proti převrácení. Může 
se pohybovat dovnitř a ven. Po potvrzení polohy 
vložte západku do otvoru pro omezení polohy.

Obr. 5

Seřízení brzdové páky

Funkce a nastavení
K hnacímu motoru je připojena sada brzdové páky. Když je 
páka zatlačena na místo A, invalidní vozík bude v elektrickém 
režimu, který bude ovládán pouze pomocí pohonu. Když je 
páka na místě B, invalidní vozík bude v manuálním režimu, 
který se bude tlačit pouze rukou. (obr. 6)

Obr. 6

A B

!

VÝSTRAHA! Když je invalidní vozík v manuálním režimu, 
nepoužívejte jej, pokud vám nepomůže váš asistent. 
V opačném případě může dojít ke zranění osob. 
Nenastavujte svůj invalidní vozík do manuálního režimu, 
když je na svahu. V opačném případě by se invalidní vozík 
mohl samovolně srolovat dolů a způsobit zranění.
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Nastavení loketních opěrek

Nastavení loketních opěrek
Pro usnadnění nastupování a vystupování z invalidního vozíku pro osoby, které mají potíže s chůzí, lze loketní opěrku tohoto 
produktu odklopit. Chcete-li loketní opěrku vyklopit, stačí stisknout zajišťovací tlačítko pod loketní opěrkou a mezitím ji vyklopit 
nahoru (obr. 7). Když loketní opěrku sklopit dolů, stačí ji zatlačit směrem dolů, když uslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že zamykací 
tlačítko zapadlo do loketní opěrky. Loketní opěrka je nyní resetována.

Obr. 7
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Skládací

Složení invalidního vozíku
Pokud je potřeba vozík složit, zatáhněte za západku na zadní straně vozíku, mezitím zatlačte opěradlo dopředu, západka těla 
vozíku uvolní pevný kolík (obr. 8). Poté jednou rukou posuňte opěradlo dopředu a druhou rukou vyklopte sedák nahoru, poté lze 
invalidní vozík složit. S vozíkem složeným na místě vyklopte opěrku nohou. Vozík lze umístit ve stoje (obr. 9).

Obr. 8

Obr. 9
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Použití a provoz

Ovládací páka
Ovládací páka je nepostradatelné elektrické zařízení, všechny elektronické komponenty pro ovládání invalidního vozíku jsou 
integrovány do joysticku. (Obr. 10) Ovládací páka se obvykle instaluje na jednu z loketních opěrek a je spojen společně s napájecí 
skříní s motory a bateriemi.

1. vypínač

4. tlačítko pro snížení rychlosti

2. indikátor baterie

7. tlačítko klaksonu

5. tlačítko pro snížení rychlosti

3. ukazatel rychlosti

6. ovládací páka

nabíječka

Obr. 10

Obr. 11

Vypínač:  Přepínač pro napájení řídicího systému a napájení 
motoru invalidního vozíku poté, co projdete vypínačem. 
Nezastavujte jízdu invalidního vozíku pomocí spínače, pokud 
se nejedná o případ nouze, jinak se zkrátí životnost komponent 
pohonu invalidního vozíku.

Ovládací páka:  Hlavní funkcí joysticku je ovládat směr a 
rychlost invalidního vozíku. Čím dále je ovládací páka zatlačena 
ze střední polohy, tím rychleji se vozík pohybuje, po jeho 
uvolnění se automaticky resetuje a zabrzdí.

Tlačítko zrychlení a tlačítko zrychlení:  Po zapnutí 
napájení zobrazí indikátor rychlosti aktuální maximální 
rychlost jízdy a každým stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo 
snížení rychlosti se zvýší nebo sníží o jeden proužek. Počet 
zobrazených proužků představuje aktuální maximální rychlost. 
Rozsah může upravit uživatel.

Tlačítko houkačky:  Stiskněte toto tlačítko, zazní houkačka.

Zásuvka nabíječky: Tuto zásuvku lze použít pouze pro 
nabíjení invalidního vozíku. Nepoužívejte zásuvku k napájení 
jiného elektrického zařízení. V opačném případě může dojít k 
poškození řídicího systému invalidního vozíku nebo jeho výkonu 
EMK (elektromagnetická kompatibilita). (obr. 11)
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Použití a provoz
Bezpečnostní pás

Pro vaši bezpečnost musí být před jízdou na invalidním vozíku 
zapnutý bezpečnostní pás. Při používání invalidního vozíku si 
musíte zapnout bezpečnostní pás (obr. 17).

Příprava před provozem

• Nezapínejte hlavní vypínač, když sedíte na elektrickém 
invalidním vozíku, a vypněte hlavní vypínač, když 
sestupujete z vozíku.

• Nejprve složte opěrku nohou a poté přidržte opěrku 
rukou, abyste si mohli sednout na invalidní vozík. 
Neslézejte z vozíku tak, že stoupnete na opěrku nohou. 
Jinak se vozík může převrátit, což je nebezpečné. 

Nácvik před provozem

• Najděte si prostorné místo a mějte asistenta, který 
vám pomůže cvičit, dokud nebudete mít dostatek 
sebevědomí k ovládání.

• Ujistěte se, že vypnete napájení, když nasedáte a 
sesedáte, a nastavte tlačítko ovládání rychlosti na 
požadovanou rychlost.

• Doporučujeme nastavit nejnižší rychlost, dokud nebudete 
moci elektrický invalidní vozík obratně ovládat.

• Procvičte si zastavení, pohyb vpřed a vzad. Stiskněte 
ovládací páku a přesuňte invalidní vozík kamkoli budete 
chtít. 

Provoz

Dodržujte nácvik před provozem.

Přeprava a skladování

Můžete nakládat a přepravovat podle přepravních značek a 
grafiky na kartonu. Podrobnosti viz příloha.

Váš invalidní vozík by měl být skladován v čistém vnitřním 
prostředí s relativní vlhkostí ≤80 %, teplotou mezi 0 až 50 °C, 
dobrou ventilací a bez korozivních plynů. Před uskladněním 
vyjměte baterii z vozíku. V opačném případě může rám 
zrezivět a poškodit elektroniku.

Obr. 17
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Baterie a nabíječka
Použití baterie

Před prvním použitím novou baterii plně nabijte. Tím se 
baterie dostane až na 90 % maximální úrovně výkonu. Po 
každém použití baterii plně nabijte (zelená LED na nabíječce 
se rozsvítí) a znovu provozujte svůj invalidní vozík, baterie 
budou fungovat na více než 90 % svého potenciálu. Po 
čtyřech nebo pěti nabíjecích cyklech se míra využití baterie 
blíží 100 %, což prodlužuje životnost baterie.
Po selhání baterie nezapomeňte zakoupit nové baterie a 
podle potřeby je vyměnit a staré je nutné vrátit do místa 
prodeje k likvidaci, aby se zabránilo znečištění životního 
prostředí. V případě nepoužívání se doporučuje nabíjet baterii 
každé dva měsíce a používat ji déle než 20 minut, což může 
prodloužit životnost baterie. Je zakázáno nabíjet uvnitř a 
dávejte pozor, abyste se při nabíjení drželi mimo dosah ohně 
a zdrojů tepla. Umístěte výrobek na otevřené, čisté, suché a 
větrané místo bez hořlavých, výbušných nebo chemických 
látek. Vyměněné nebo vyřazené baterie musí být obnoveny a 
zlikvidovány v souladu s místními zákony.

Použití nabíječky

Nabíječka baterií je důležitou součástí invalidního vozíku. Vozík 
může dosáhnout optimálního stavu jednoduchým a rychlým 
nabíjením s touto nabíječkou.

• Ujistěte se, že je ovladač vypnutý a že je k ovladači 
připojena dobíjecí baterie.

• Zapojte tříkolíkovou kovovou zástrčku nabíječky do 
tříotvorového rozhraní ovladače (obr. 14)

• Zapojte druhý konec nabíječky do standardní zásuvky. 
Modré světlo svítí při nabíjení a zelené světlo svítí, když je 
baterie plně nabitá.

• Po úplném nabití baterie odpojte napájecí kabel a 
nabíječku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabíjení baterie z invalidního vozíku

Uvolněte přezku, která drží baterii pod sedadlem; uchopte 
rukojeť baterie a vytáhněte ji dopředu (obr. 13).

Dva způsoby nabíjení

Vstupní zástrčku nabíječky zapojte do standardní elektrické 
zásuvky a výstupní zástrčku nabíječky zapojte do zásuvky 
regulátoru pro nabíjení, nebo odpojte baterii pro nabíjení 
připojením rozhraní na bateriovém boxu.

Ochrana proti přetížení a podpěťová 
ochrana

Tato jednotka je navržena pro bezpečnost invalidního vozíku 
vypnutím a zapnutím ochranného panelu namontovaného 
na lithiové baterii. Okamžitě přeruší napájení, pokud je motor 
přetížen nebo je napětí příliš nízké, aby chránilo motory a 
elektrické součásti před poškozením. Chcete-li obnovit funkci 
chrániče, použijte nabíječku k nabití invalidních vozíků nebo 
znovu připojte konektor baterie.

Obr. 14

Obr. 13

! VÝSTRAHA! Během nabíjení prosím neovládejte 
invalidní vozík.
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Analýza poruch a řešení problémů
Pro vaše pohodlí je tento invalidní vozík vybaven automatickým výstražným zařízením. Jakmile je mimo provoz, ozve se ovládací 
panel se zobrazením vzoru a houkačky. Kde je chyba, zjistíte podle tabulky níže. Pokud závada přetrvává i po kontrole, kontaktujte 
svého servisního zástupce.

2 alarm + vzor ovládacího panelu 1 Zkontrolujte komunikační propojovací kabel mezi horním ovladačem a spodním ovladačem

2 alarm + vzor ovládacího panelu 2 Zkontrolujte levý motor a kabelový svazek

2 alarm + vzor ovládacího panelu 3 Zkontrolujte levou brzdu a kabelový svazek

2 alarm + vzor ovládacího panelu 4 Zkontrolujte správný motor a kabelový svazek

2 alarm + vzor ovládacího panelu 5 Zkontrolujte správný motor a kabelový svazek

2 alarm + vzor ovládacího panelu 6 Regulátor je ve stavu nadproudu nebo zkratu konce motoru, zátěž je příliš velká

2 alarm + vzor ovládacího panelu 7 Páka joysticku ovladače nefunguje správně nebo již není v poloze/v kontaktu

2 alarm + vzor ovládacího panelu 8 Selhání samotného ovladače

2 alarm + vzor ovládacího panelu 9 Podpětí baterie nebo porucha baterie

Údržba a oprava

Denní kontroly
Aby byl vozík stále v dobrém stavu, měli byste jej zkontrolovat před každým použitím a provádět týdenní, měsíční, 
pololetní kontroly. Kontrolní položky naleznete v tabulce níže.

Kontrolní položky Kdykoliv Týdně Měsíční polo-
letně

Náboje kol, hnací mechanismus a upevňovací prvky X

Funkce ovládací páky X

Brzda X

Spojovací vedení X

Stav baterie X

Stav pneu X

Stav rámu X

Stav motoru a řidiče X

Řízení předních kol a další funkce X

Čistota X
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Údržba a oprava
Údržba

Stejně jako jiná motorová vozidla vyžaduje i váš elektrický 
invalidní vozík běžnou údržbu. Některé kontroly můžete 
provést sami, jiné můžete požádat o pomoc svého servisního 
zástupce. Preventivní údržba je velmi důležitá.
Pokud budete dodržovat údržbu a kontroly v této části, 
bude vám váš invalidní vozík sloužit roky bezporuchově. V 
případě jakýchkoli dotazů týkajících se údržby nebo provozu 
invalidního vozíku se obraťte na svého prodejce nebo na 
naše oddělení poprodejního servisu.

Vlhkost vzduchu

Váš invalidní vozík, stejně jako většina elektrických a 
mechanických zařízení, je citlivý na vnější podmínky. V 
každém případě je třeba se na vozíku vyvarovat vlhkého 
prostředí. Přímé nebo dlouhodobé vystavení vodě nebo 
vlhkosti může způsobit poruchu elektronické a mechanické 
funkce invalidního vozíku. Voda může způsobit korozi 
elektrických součástí.

Běžný provoz

• Vyvarujte se klepání nebo úderů do řídicích jednotek.
• Vyhněte se dlouhodobému vystavení invalidního vozíku 

extrémním podmínkám, jako je přehřátí, podchlazení 
nebo vlhké prostředí.

• Udržujte ovladač v čistotě.
• Zkontrolujte všechny spoje a ujistěte se, že jsou všechny 

pevné, zajištěné a nezkorodované.
• Pokud indikátor baterie na ovladači svítí pouze červeně, 

což znamená, že je baterie vybitá, měla by být okamžitě 
nabita.

• Všechna ložiska kol jsou promazána a utěsněna. Není 
třeba je mazat. 
 

Údržba po použití

• Vypněte napájení.
• Zabraňte dětem a osobám v bezvědomí používat 

invalidní vozík.
• Invalidní vozík skladujte při normální teplotě, aby nedošlo 

k deformaci, aby si zachoval svůj výkon po dlouhou 
dobu.

•   Vozík očistěte čistým a měkkým hadříkem a osušte 
jej. K čištění nikdy nepoužívejte žádné chemikálie. (aby 
nedošlo k deformaci a změně barvy).

•   Odstraňte látkový potah omyté opěrky sedadla, pokud 
je špinavý, a poté jej osušte pro použití.

Čištění

• Nikdy neumývejte invalidní vozík vodou ani jej 
nevystavujte přímo vodě.

• Povrch rámu invalidního vozíku je opatřen ochranným 
nátěrem. Proto je velmi snadné jej otřít vlhkým hadříkem. 
K čištění vinylonového sedadla a loketní opěrky nikdy 
nepoužívejte žádné chemikálie, protože by mohly 
způsobit sklouznutí nebo popraskání. K čištění můžete 
použít vlhký hadřík a neutrální mýdlovou vodu a poté je 
důkladně osušit.

Oprava

Uživatelé mohou opravit nebo vyměnit některé náhradní 
díly, jako je tlačná rukojeť, kryt rukojeti, které lze samostatně 
udržovat nebo vyměnit podle pokynů pracovníků 
poprodejního servisu naší společnosti nebo prodejců.

V rámci záruky naše společnost nebo prodejci bezplatně 
udrží nebo vymění vadné náhradní díly, jako je motor, baterie, 
nabíječka, regulátor, ložisko, pouzdro hřídele atd., z důvodu 
materiálových nebo výrobních vad.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně údržby elektrických 
invalidních vozíků kontaktujte svého distributora nebo 
prodejce.

UPOZORNĚNÍ!
Aby byla zajištěna kvalita invalidního vozíku, během 
údržby, pokud je třeba vyměnit jakékoli spotřební 
díly, jako je baterie, kola, joystick, motor/pohon a 
nabíječka, kontaktujte prosím tuto společnost nebo 
prodejce a vyměňte originální díly stejného modelu a 
specifikace. Oprava by měla být provedena v odborné 
údržbě naší společnosti nebo u prodejce (prodejců).

x
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Technické specifikace

ÚDAJE O MODELU C
ČISTÁ HMOTNOST 17,8 kg včetně jedné baterie

RYCHLOST 6 km/h 

DOSAH 15 km

MOTOR 2x bezkartáčový motor

ÚČINNOST MOTORU Výkon 2 x 250 W

BATERIE 1 x lithium-ION 12 AH / 24 V

ÚČINNOST BATERIE 1 x 288 Wh

HMOTNOST BATERIE 1,8 kg

DOBA NABÍJENÍ 3 hodiny

POLOMĚR ZATÁČENÍ 60 cm

KOLA 7“ přední – pevná / 8,5“ zadní – pevná

VÝŠKA SEDADLA 47,5 cm

ŠÍŘKA SEDADLA 44 cm

HLOUBKA SEDADLA 42 cm

MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ Max. 100 kg

OVLÁDACÍ PÁKA Levá nebo pravá strana

SEDÁK Odnímatelný sedák

OPĚRKA ZAD úhel 16°

VELIKOST 93 cm (V) x 57,5 cm (Š) x 93 cm (H)

VELIKOST SKLÁDACÍ 79 cm (V) x 57,5 cm (Š) x 32,5 cm (H)

ZÁRUKA 2 roky
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