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ÚVOD
Tyto bezpečnostní a všeobecné pokyny k
manipulaci pro < elektrická vozidla > vznikly
na základě zkušeností vozíčkářů, doprovázejících osob, odborníků na bezpečnost v naší
firmě a dalších odborníků a jsou sestaveny
ve snadno srozumitelné podobě s obrázky
a textem. Osvojte si zkušenosti těchto osob
pozorným pročtením. Investujete jenom
málo času, získáte však maximální míru bezpečnosti pro vás a vaše okolí.
Co byste měli vědět:
–– Tento průvodní dokument je doplňkem
návodu k obsluze vašeho elektrického
vozidla a příslušného návodu k obsluze
ovládacího modulu.
–– Pokud model vozíku zobrazený na obrázcích nesouhlasí s vaším, můžete popisovaný obsah podle smyslu aplikovat
na svůj model vozíku.
–– Před prvním uvedením vozidla do
provozu si tento dokument spolu s návodem k obsluze pozorně přečtěte a
řiďte se jimi, abyste svůj vozík bezpečně ovládli a zachovali jeho bezvadnou
funkci.
–– Provedení vašeho vozidla zaručuje vysokou míru provozní bezpečnosti. Přesto musíte při používání znát případné
nebezpečné situace a zvážit možnosti
jejich zvládnutí.
–– Přestože je vozík upraven podle vašeho
handicapu, v závislosti na stupni postižení nemůžete určité jízdní manévry,
které slouží bezpečnosti, provádět vůbec nebo je můžete provádět jenom
omezeně.
☞☞ V takovém případě jezděte obzvlášť
opatrně. Je to v zájmu vaší vlastní bezpečnosti.
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–– Tento dokument zohledňuje také speciální výbavy, pokud pro bezpečné
užívání vyžadují vysvětlení. Vzhledem
k tomu, že rozsah dodávky se řídí podle
zakázky, může se výbava vašeho vozidla
od některých pokynů a vyobrazení lišit.
–– Při změně majitele vašeho elektrického vozidla je nutné tyto Bezpečnostní
a všeobecné pokyny k manipulaci pro
< elektrická vozidla > spolu s návodem k
obsluze přiložit k vozidlu!
–– Konstrukční skupiny a komponenty
splňují příslušné normy ke splnění požadavků EN 12184 pro odlolnost proti
vznícení.
–– Materiály a konstrukční skupiny vozíku
splňují požadavky normy EN ISO 109931.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Používejte vozík jenom tak, jak je dáno jeho
specifikací/použitím v návodu k obsluze.
Příklad [1]:
–– Nejezděte vozíkem do vody.
–– K odstavení vozíku nebo při nasedání
nebo vysedání z vozíku zvolte rovný a
pevný podklad. Zajistěte vozík proti rozjezdu [2].
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–– Vozík bez dozoru zásadně vždy zajistěte
proti neoprávněnému použití.
–– Abyste zamezili neoprávněnému použití, zneužití nebo demontáži, neodstavujte nepoužívaný vozík volně přístupný.
–– Nenechávejte děti a mládež ve vozíku
nikdy bez dozoru.
–– Nevypínejte elektrický vozík během jízdy bezdůvodně. Zahájí se tak nouzové
brzdění a vozík prudce zastaví.
–– Pouze v případě nekontrolovaných jízdních vlastností zastavte elektrický vozík
vypnutím. – Takto vypnutý vozík se
nesmí dále používat. Informujte ihned
svého prodejce.
–– S díly, které patří k vozíku, neházejte ani
je nenechávejte spadnout!
–– S odnímatelnými díly, jako je např. ovládací modul a stupačky, zacházejte přiměřeným způsobem. Jenom tak je zaručena trvalá funkce.
–– Nestrkejte prsty do otevřených trubek
rámu (např. po odstranění stupaček
nebo ovládacího modulu). – Nebezpečí
poranění!
–– Během používání elektrického vozidla,
a to i stojícího a zejména na stoupání/
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spádu, je třeba zaujmout bezpečnou
polohu sedu. – Nebezpečí úrazu!
–– Při bezpečné poloze sedu doléhají záda
uživatele k zádovému kurtu či polstru a
jeho pánev se nachází v zadní části sedacího kurtu či polštáře.
–– V žádném případě při manipulaci s polohovacími systémy (např. zádová opěra nebo stupačky) nesahejte do dosahu
konstrukčních dílů. Hrozí nebezpečí poranění pohmožděním.
Proto:
☞☞ Volnou ruku položte na opěrku ruky.
☞☞ Nohy postavte na podnožky.
☞☞ Pomocné osoby na nebezpečí úrazu upozorněte.
–– Zkontrolujte stav pneumatik a tlak
vzduchu v nich.
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–– Zkontrolujte brzdy.
–– Před každou jízdou zkontrolujte funkci
osvětlovací soustavy.
–– Pokud si s sebou na vozík berete nějaké
předměty, nesmí omezovat nebo ohrožovat manipulaci s vozíkem.
–– Taška zavěšená v blízkosti joysticku se
může zachytit do poháněcího kola a
joystick nechtěně táhnout dopředu.
Vozík se vymkne z kontroly, nechtěně
zrychlí [2]!
–– Při působení přímého slunečního záření se mohou potahy sedačky/polstry,
područky, stupačky a madla zahřát na
teploty přes 41 °C. – Nebezpečí úrazu
při kontaktu s nezakrytými částmi těla!
Zamezte takovému zahřátí tím, že vozík
odstavíte ve stínu.
–– Po kolizi s překážkou byste se kromě
podvozku měli zkontrolovat také kabely
a poháněcí baterie, zda nejsou poškozené. – Při viditelném a/nebo slyšitelném
poškození vyhledejte neprodleně odborný servis za účelem opravy.
–– Elektrická nebo manuální polohování,
kterými je vozík vybaven, se pro elektrický provoz musí nastavit tak, aby bylo
zaručeno bezpečné řízení vozíku.
–– Vpředu nadzvednutá sedačka či dozadu sklopená zádová opěra zásadně
představují nebezpečí převrácení za
jízdy.
–– Při nastaveném mechanickém provozu
se vozík již nedá zabrzdit pomocí joysticku či ovladače. – Nebezpečí úrazu!
–– Před údržbou či přestavbami, nastavováním a polohováním elektrického vozíku musíte přepnout na elektrický provoz a vozík vypnout. – Nebezpečí úrazu
při nechtěném rozjezdu!
☞☞ Upozornění:
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2

Mějte na paměti, že při
–– převážení předmětů,
–– montáži a demontáži příslušenství/
komponent
se může změnit těžiště a tím i jízdní
vlastnosti tak, že to má vliv na bezpečnost.
–– Máte dostatek sil, abyste se v kritických
jízdních situacích (např. při brzdění, v
zatáčkách, při překonávání překážek)
bezpečně udrželi ve vozíku?
–– Přiložený bezpečnostní pás vám může
poskytnout potřebnou jistotu (viz též
Nouzové zabrždění na straně 16). Nejezděte pokud možno sami, abyste se
v případě poruchy mohli kdykoli obrátit
o pomoc!

–– Informujte se u svého prodejce:
–– o jízdních vlastnostech speciálně
vašeho vozíku, abyste vyloučili možná nebezpečí,.
–– o tom, jaké varianty a možnosti nastavení vám váš vozík nabízí a jaký
mají vliv na jízdu a bezpečnost jízdy.
Prodejce vám vozík rád nastaví podle vašich individuálních potřeb s přihlédnutím ke všem bezpečnostním
aspektům.
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ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

Elektrická vozidla do 6 km/h

Respektujte příslušná specifická národní zákonná ustanovení.

Uzavření povinného ručení je předepsáno
pouze u elektrického vozidla nad 6 km/h,
lze ho však obecně doporučit.

Zákonná
(výtah)

ustanovení

pro

Německo

☞☞ Upozornění:
Pro elektrická vozidla s maximální rychlostí do 15 km/h není nutný řidičský
průkaz.
☞☞ Minimální věk pro řízení elektrického
vozidla s rychlostí nad 10 km/h je 15 let.
Pro elektrická vozidla, jejichž konstrukční
provedení umožňuje maximální rychlost
nižší než 10 km/h, tento minimální věk
neplatí.
☞☞ Po veřejných cestách pro pěší, jako jsou
např. chodníky, se smí jezdit pouze krokem.

☞☞ Elektrická vozidla jako skútry, elektrické
vozíky, přídavné pohony, elektromobily,
která dosahují maximální rychlosti nepřesahující 6 km/h, jsou součástí soukromého povinného ručení bez dodatečných nákladů. Za tímto účelem je třeba
podat neformální žádost u příslušné pojišťovací společnosti.
Elektrická vozidla nad 6 km/h
Na rozdíl od elektrických vozidel s maximální rychlostí do 6 km/h se u vozidel s maximální rychlostí do 15 km/h podle pravidel
silničního provozu vyžaduje:
☞☞ Vozidla, která se účastní veřejného silničního provozu, musejí mít na zadní straně
zádové opěrky umístěnou značku podle
předpisů ECE-R69.
☞☞ Uzavření povinného ručení.
☞☞ Povolení k provozu vozidla od místního
registračního úřadu.
☞☞ Povolení k provozu vozte při jízdách ve
veřejném silničním provozu vždy u sebe.
Posudek o povolení k provozu potřebný pro
registraci je přiložen k elektrickému vozidlu.
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Obraťte se nejprve na svou pojišťovnu. Obdržíte zde pojišťovací značku, která se musí
připevnit na zadní kapotu.
Takto vybavený elektrický vozík potom
předvedete na místním úřadu pro registraci motorových vozidel. Zkontrolují zde, zda
posudek pro povolení provozu souhlasí
s vozíkem a potvrdí otiskem razítka.
Žádost o povolení k provozu závisí na příslušném registračním místě.
Obecně stačí zaslat posudek místnímu registračnímu místu a zažádat o povolení
k provozu.
Povolení k provozu opatřené razítkem vám
následně pošlou.
Předchozí telefonát vám proto může ušetřit
zbytečnou cestu. Potom se s vozidlem smí
jezdit ve veřejném silničním provozu podle
pravidel silničního provozu.
☞☞ Upozornění:
Každá změna takto povoleného vozíku
znamená zánik povolení k provozu.
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VYSOKOFREKVENČNÍ
ZÁŘENÍ
Naše elektrická vozidla odpovídají požadavkům směrnice ES 93/42 EHS pro zdravotnické prostředky. Přesto nelze poruchy
způsobené vysokofrenkvenčním zářením jiných elektronických přístrojů zcela vyloučit.
Vysokofrekvenční záření se vyskytuje např. v
okolí radarových a vysílacích zařízení, svařovacích zařízení, radiotelefonů záchranných
služeb, rádiových zařízení všeho druhu, vysílaček a v oblasti dveří veřejných dopravních
prostředků jako jsou vlaky a metro.
Při průjezdu silnými elektrickými rušivými
poli nelze navzdory odzkoušeným ochranným opatřením u elektrických dílů vozíku
vyloučit provozní poruchy. Ty se projevují
neobvyklými jízdními vlastnostmi. Jestliže
vozík v případě poruchy reaguje nekontrolovaně nebo jestliže vozík ruší jiné elektronické přístroje (např. vysoce citlivé elektromagnetické přístroje jako např. zařízení proti
krádežím v obchodních domech), okamžitě
zastavte a vozík vypněte.
Připojení jiných přístrojů, jako např. dýchacích přístrojů, může rovněž vyvolávat poruchy.
Mobilní telefony by při používání elektrického vozidla měly být vypnuté. Mobilní telefon vysílá i v pohotovostním režimu, aniž by
byl veden hovor!
Elektrická vozidla zásadně neprovozujte
v bezprostřední blízkosti lékařských přístrojů s vysokým potenciálem ohrožení a/nebo
život udržující funkcí ani v bezprostřední
blízkosti diagnostických přístrojů.
Vytáhněte jízdní klíček nebo bezpečnostní
konektor, je-li součástí vozíku. Potom přivolejte pomoc nebo odtlačte elektrický vozík z
dosahu rušení.
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MECHANICKÝ PROVOZ
Elektrická vozidla v mechanickém provozu
s odpojeným pohonem používejte pouze s
doprovodem na vodorovné jízdní dráze.
Je třeba dbát na to, aby při mechanickém
provozu vykazovala brzdný účinek pouze
aretační brzda, je-li součástí vozíku. Páčka
brzdy resp. páčka pro přepínání mezi elektrickým a mechanickým provozem musí být
pro doprovod kdykoli přístupná. Nesmí být
zakrytá oděvy či podobnými věcmi. Elektrická vozidla bez aretační brzdy v mechanickém provozu zabrzdíte jedině přepnutím
přepínací páčky pro elektrický/mechanický
provoz na elektrický provoz.

!

Pozor:
Po mechanickém provozu nezapomeňte pohon opět přepnout na elektrický
provoz. U vozíků se servořízením se
toto řízení musí opět zapojit. Jinak hrozí
nebezpečí nekontrolovaného rozjezdu
vozíku!
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NÁCVIK JÍZDY
Pro bezpečné používání elektrického vozidla jak v bytě, tak zejména mimo byt je
nutný intenzivní nácvik jízdy v základních
situacích:
–– rozjezd,
–– řízení,
–– brzdění při jízdě vpřed, do zatáčky a při
couvání na rovné dráze (případně s další osobou).
Při prvních cvičných jízdách snižte maximální rychlost. Seznamte se s jízdními vlastnostmi elektrického vozidla a pomalu nalezněte
svoje meze. Elektrické vozidlo byste mimo
navyklé prostředí nebo ve veřejném silničním provozu měli použít teprve tehdy, až
vozík bezpečně zvládnete.
☞☞ Před každou jízdou zkontrolujte funkci
osvětlovací soustavy. Po rozjezdu proveďte při velmi nízké rychlosti krátký test
brzd a řízení.
☞☞ Zpočátku se vyhýbejte terénu s výrazným stoupáním nebo klesáním, špatným cestám nebo podobnému prostředí [1]. – Nebezpečí úrazu!
☞☞ Mimořádné jízdní situace, jako např. překonávání stoupání či klesání, překážek a
špatného stavu silnic, zvládejte pouze
s podpůrnou pomocí doprovodu.
☞☞ Od prohlubní, schodů a překážek udržujte tak velký bezpečnostní odstup,
aby zůstalo dostatek místa/dráhy na posunování, zabrzdění a otáčení.
☞☞ Na mokré jízdní dráze, volném nebo
skloněném podkladu hrozí nebezpečí
prokluzování a brzdná dráha je většinou
delší, než jste zvyklí.
☞☞ Vyhněte se trhaným změnám jízdy při
přechodu ze stoupání či klesání na vo-
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1

dorovnou dráhu, na překážkách a při jízdě do zatáčky.
☞☞ Před zatáčkou zásadně snižte rychlost.
Čím užší je zatáčka, tím menší musí být
rychlost. V zatáčce se nevyklánějte ven.
☞☞ V obtížných jízdních situacích nebo v
těsném prostoru snižte maximální rychlost.

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

1

U všech elektrických vozidel lze maximální
jízdní rychlost předvolit. Pozor na toto nastavení, abyste nebyli překvapeni nechtěným
rozjezdem při maximálně nastavené rychlosti jízdy. – Nebezpečí úrazu!
Jakmile pohnete s joystickem/ovladačem,
uvolní se nejprve bezpečnostní magnetická
brzda a teprve potom se vozík dá do pohybu.
Mezi uvolněním brzdy a rozjezdem vozíku
může v závislosti na nastavení maximální
rychlosti ležet takzvaná „oblast volnoběhu“,
ve které vozík podle okolností při jízdě do
kopce nebo překonávání překážky může
sjet zpátky. „Projíždějte“ proto tuto „oblast
volnoběhu" joysticku/snímače požadované
hodnoty plynule.

2

Rychlost u elektrických vozíků ovlivníte vychýlením joysticku (1) dopředu resp. dozadu, směr jízdy určíte vychýlením joysticku
doprava resp. doleva.
Rychlost u skútrů ovlivníte manipulací s
ovladačem (táhlo řízení (2), otočné řidítko (3)
nebo nožní pedál (4)) směr jízdy vytočením
řidítek.
3

4
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BRZDY

!
•

Údržbářské práce na brzdovém systému smí provádět pouze prodejce!

Níže jsou uvedeny zkušební metody, které
můžete provádět sami nebo za pomoci další osoby v uvedeném pořadí:
Aretační brzda
–– Použijte páčku brzdy, je-li součástí
vozíku.
–– Zapněte mechanický provoz (viz
Mechanický provoz na straně 11).
–– Zkuste roztlačit vozík.
☞☞ Upozornění:
Brzda je v pořádku, jestliže se vozíkem
nedá postrkovat!
2.

Magnetická brzda
–– Vozík je zastavený.
–– Aretační brzda, je-li součástí vozíku,
je odbrzděná.
–– Elektrický provoz je zapnutý.
–– Zkuste roztlačit vozík.

☞☞ Upozornění:
Brzda je v pořádku, jestliže se vozíkem
nedá postrkovat!
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Automatická brzda
–– Za jízdy na rovné dráze pusťte joystick/snímač požadované hodnoty,
takže vozík zabrzdí (viz pokyny v
kapitole Nouzové zabrždění na straně 16).

Pozor:
Při jednostranném nebo klesajícím
brzdném účinku nechte brzdy okamžitě opravit v odborném servisu.

Jednotlivé modely vozíků jsou vybavené
rozdílnými brzdovými systémy, které jsou
přizpůsobené účelu jejich použití. Bezvadnou funkci brzdové soustavy zkontrolujte
před každou jízdou!

1.

3.

☞☞ Upozornění:
Brzda je v pořádku, jestliže se vozík téměř bez cukání zastaví.
Brzdná dráha
Brzdná dráha při expedici činí v souladu s
maximálními hodnotami uvedenými v normě EN 12184:
––
––
––
––
––

1,0 m při 6 km/h,
1,5 m při 8 km/h,
2,1 m při 10 km/h,
2,9 m při 12 km/h,
4,5 m při 15 km/h,

Brzdná dráha se může v závislosti např. na
vlastnostech jízdní dráhy nebo stavu pneumatik prodloužit.

Aretační brzdu zatáhněte při každém přerušení mechanického provozu, abyste zabránili nechtěnému rozjezdu [1].

!

Pozor:
Zabrzděte svůj vozík opatrně a včas. To
platí zejména před osobami a při jízdách na spádu.

V závislosti na modelu vozíku a tím na uspořádání kol nastávají dvě podstatné nebezpečné situace:

1

–– Nebezpečí převrácení při prudkém zabrzdění při couvání (velká kola vzadu,
[2]).
–– Nebezpečí převrácení při prudkém zabrzdění při jízdě vpřed (velká kola vpředu, [3]).

2

3
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NOUZOVÉ ZABRŽDĚNÍ

ZATÍŽENÍ

Silné zabrzdění vozíku při nouzovém brzdění vás podle vaší tělesné konstituce může
vyhodit dopředu z vozíku. Přiložený fixační
pás tomu zabrání.

Vozík nikdy nepřetěžujte příliš velkou hmotností a v žádném případě ho neobsazujte
více osobami!
Mezní hodnoty zatížení naleznete v Technických údajích uvedených v návodu k obsluze nebo na typovém štítku vozíku.

!

Pozor:
Pokud trpíte např. osteogenesis imperfecta (lámavost kostí) nebo podobným
klinickým obrazem, je nebezpečí poranění při nouzovém zabrzdění veliké.
Proto jezděte obzvlášť opatrně, abyste
se této nebezpečné situaci vyhnuli!

Zahájení nouzového brzdění
Pusťte joystick/ovladač a elektrický vozík
vypněte. Vozík prudce zabrzdí s minimální
dráhou.
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PNEUMATIKY
Pneumatiky jsou z pryžové směsi, která na
některých površích může zanechávat trvalé
nebo těžko odstranitelné stopy (např. umělé, dřevěné nebo parketové podlahy, koberce, celoplošné koberce).
Tlak v pneumatikách
Pravidelně a před každou jízdou kontrolujte
nahuštění pneumatik! Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvětšuje opotřebení
pneumatik a snižuje:

☞☞ Upozornění:
Vyměňujte pneumatiky vždy v páru,
protože dvě rozdílně ojeté pneumatiky
mají negativní vliv na přímý chod vozíku.
Poškození vzduchem plněných pneumatik
K opravě poškozené pneumatiky doporučujeme použití pěnové patrony, která je k
dostání u prodejce. – Potom neprodleně
vyhledejte odborný servis.

–– dojezd (na jedno nabití baterií),
–– jízdní komfort,
–– bezpečnost jízdy,
–– životnost pneumatik.
Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách naleznete v návodu k obsluze vašeho vozíku v
odstavci < Technické údaje >.
Nepřekračujte maximální tlak vzduchu
v pneumatikách. – Menší řídicí/otočná kolečka vpředu tak mohou mít sklon k třepetání.
Praktické upozornění:
K odhadu tlaku vzduchu v pneumatikách
se posaďte do vozíku a sledujte vyklenutí
pneumatiky v bodě dotyku pneumatiky se
zemí. Je-li vyklenutí výrazné, musíte pneumatiku nahustit. Je-li sotva patrné, můžete předpokládat dostatečný tlak vzduchu
v pneumatikách.
Stav pneumatik
Pneumatiky podléhají přirozenému opotřebení. Silně ojetý profil a poškozené pneumatiky ohrožují bezpečnost jízdy a pneumatiky
se musí co nejrychleji vyměnit v autorizovaném odborném servisu.
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POLOHOVACÍ STUPAČKY
U vozíků s polohovacími stupačkami byste
měli mít na paměti, že stupačky umístěné
ve vodorovné poloze díky posunu těžiště
těla dopředu změní schopnost brzdění a
ovladatelnost a zvýší možnost sklouznutí
vozíku při jízdách příčně ke stoupání/spádu.

!
•
•
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Pozor:
Platí pro manuálně nastavované stupačky.
Opatrně uvolněte páčku ke spouštění
stupačky dolů, abyste zabránili náhlému spuštění zatížené stupačky. – Nebezpečí poranění!
Nejprve podržte stupačku, potom
uvolněte páčku. Stupačku spusťte pomalu dolů.

POLOHOVACÍ ZÁDOVÁ
OPĚRA / SKLON SEDAČKY
Značně dozadu zakloněná polohovací zádová opěra resp. sklon sedačky zásadně
zmenšuje stabilitu vozíku [1].

!

Pozor:
Před každou jízdou - zejména při jízdě
do kopce a při překonávání překážek
- nastavte zádovou opěru do svislé a
sklon sedačky do vodorovné polohy. –
Nebezpečí převrácení!

1

OPĚRKA HLAVY
U vozíků s nastavitelnou opěrkou hlavy by
se horní hrana opěrky měla nacházet vždy
těsně u týlu zhruba ve výšce očí [2].

!

2

Pozor:
Nedávejte ji do výšky šíje!

DRŽÁK HOLÍ
Držák slouží pouze k držení berlí a holí a lze
ho namontovat také dodatečně v odborném servisu.
Hůl se postaví do kalíšku specificky podle
vozíku a zafixuje se řemínkem nebo se zatlačí do úchytů pod opěrku ruky.

!
•

Pozor:
Vadný řemínek nebo kalíšek nechte vyměnit v servisu!
Kalíšek držáku holí nepoužívejte jako
stojan na deštníky ani jako přepravní
nádobku!

19

FIXAČNÍ PÁS
Fixační pás slouží k připoutání osoby sedící
ve vozíku.

2

–– Dodatečná stabilizace polohy sedu.
–– Zabraňuje vyklopení z vozíku směrem
dopředu.
–– Plynule nastavitelný podle potřeby uživatele.

!

Pozor:
Dbejte na to, aby pod pásem nebyly
sevřené žádné předměty! – Vyhnete se
tak bolestivým otlakům.

☞☞ Upozornění:
Dodatečnou montáž fixačního pásu je
třeba provádět pouze v odborném servisu!

!

Pozor:
Fixační pás není součástí zádržného
systému pro vozík a/nebo posádku při
přepravě v motorových vozidlech.

!

Pozor:
Pro elektrické vozíky s max. konečnou
rychlostí více než 10 km/h a pro model
1.613 s 10 km/h platí:

•
•

Váš vozík je standardně vybaven fixačním pásem [1].
Pro vlastní bezpečnost se před jízdou
tímto pásem vždy připoutejte.

Fixační pás se zámkem
Přiložení fixačního pásu
Oba popruhy pásu vytáhněte dopředu a
obě poloviny zámku zastrčte do sebe, dokud nezacvaknou [1].
☞☞ Potom proveďte zkoušku tahem.
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1

6
3

4

5

Rozepnutí fixačního pásu
K rozepnutí fixačního pásu zmáčkněte červené uvolňovací tlačítko (2) na zámku.
Nastavení délky pásu
☞☞ Upozornění:
Fixační pás by neměl být příliš utažený.
Podle provedení podržte zámek (3) nebo
přezku (4) kolmo na popruh pásu (5).
K prodloužení nebo zkrácení posuňte nebo
vytáhněte popruh pásu (5) příslušným směrem.
Posunutím plastového poutka (6) zkraťte
volný konec popruhu (5).

Fixační pás se suchým zipem
Přiložení fixačního pásu se suchým
zipem
Konec pásu s páskou suchého zipu (1) protáhněte přezkou (2), v požadoavné délce
položte na sebe a suchý zip zapněte.

3
4
2

☞☞ Potom proveďte zkoušku tahem.
Rozepnutí fixačního pásu se suchým
zipem
Rozepněte suchý zip a konec pásu (1) vytáhněte z přezky (2).
Nastavení délky pásu
☞☞ Upozornění:
Fixační pás by neměl být příliš utažený.
Posunutím přezky (3) a/ nebo zatažením za
konec pásu (4) můžete délku fixačního pásu
upravit.
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PŘESEDÁNÍ Z VOZÍKU
Samostatné přesedání je nebezpečné!
Vyžaduje:
–– velkou tělesnou sílu,
–– dobrou schopnost koordinace,
–– neklouzavou oporu (např. dlaní o povrch vozíku, viz [1],
–– dostatečný cvik,
–– znalost všech možných nebezpečných
momentů.
Proto si nechte pomoci další osobou. Proberte s ní průběh a upozorněte ji na předvídatelná nebezpečí, např. místa, kde hrozí zakopnutí, hrany, do kterých lze narazit, nebo
na nebezpečí vyplývající z vašeho handicapu, případně použijte skluzavku.

!
•

Pozor:
Přesedat do elektrického vozíku a vysedat z něj se smí pouze při vypnutém
vozíku a zataženou aretační brzdou,
resp. s přepínací páčkou přepnutou na
elektrický provoz.
Při přesedání se v žádném případě neopírejte o ovládací modul.
☞☞ Při nechtěném dotyku joysticku se
elektrický vozík jinak může nekontrolovaně rozjet!

•

•
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Jestliže vozík není zatížený, např. při přesedání z vozíku do postole, na toaletu,
do osobního automobilu nebo naopak,
nikdy nesmíte zatížit podnožky. – Nebezpečí úrazu!
Podnožky se nacházejí v oblasti nohou,
takže hrozí nebezpečí klopýtnutí! Proto
podnožky odklopte nahoru a stupačky
vytočte stranou, aby prostor pro nohy
byl volný [1].

1

PROJÍŽDĚNÍ ÚZKÝM
PROSTOREM
Při průjezdu úzce vymezeným prostorem,
jako jsou např. vstupy do budov, průchody
dveří, dávejte pozor na svá předloktí. – Nebezpečí poranění v oblasti předloktí.
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JÍZDA DO ZATÁČEK
Zásadně volte rychlost jízdy přizpůsobenou
poloměru zatáčky, tzn. nikdy nenajíždějte
do zatáčky příliš rychle.

☞☞ Upozornění:
Vyhněte se proto najíždění bokem těsně k osobám, předmětům, schodům,
stupínkům apod.
Pokud to není možné,

Pozor:
Hrozí nebezpečí, že vozidlo, zejména
se třemi koly, se odchýlí od směru jízdy,
popř. že se převrátí!

–– další zatáčku projíždějte dostatečně velkým obloukem.

Abyste při jízdě do zatáčky měli bezpečnou
boční oporu, nejezděte nikdy bez postranic/opěrek rukou, resp. jezděte pouze se
správně nastavenými postranicemi/opěrkami rukou (podpírají tělo ze strany).

–– Nebezpečí úrazu u vozíků s ručním řízením při jízdě do zatáčky.

!

Platí pro vozidla se zadním řízením

!

Pozor:
Při jízdě do zatáčky zadní část vybočuje!

Nebezpečná situace při najetí bokem těsně
k:
–

osobám a předmětům
–– zahájení jízdy do zatáčky,
–– zadní část vybočuje,
–– zadní část naráží proti osobám a
předmětům.
Následek:
–– Poranění resp. poškození.

–

Schody nebo stupínky
–– zahájení jízdy do zatáčky,
–– zadní část vybočuje,
–– zadní část resp. kolo sjede ze schodu.
Následek:
Vozík se převrátí. – Nebezpečí poranění.
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–– v oblasti nebezpečí sledujte zadní část
vozíku.

KLESÁNÍ, STOUPÁNÍ NEBO
JÍZDNÍ DRÁHA S PŘÍČNÝM
SKLONEM
K překonávání stoupání, klesání nebo malých překážek je elektrické vozidlo vybavené
velmi silnými pohony, které mu propůjčují
velkou stoupavost. Od určitého sklonu jízdní dráhy je však bezpečnost proti převrácení, brzdění a řízení díky snížené přilnavosti
k povrchu omezená. Max. přípustné stoupání je proto omezené.
☞☞ Údaje o max. přípustném stoupání
naleznete v návodu k obsluze vašeho vozíku.

!

Pozor:
U vozidla se třemi koly hrozí zvýšené
nebezpečí převrácení
–– na spádu,
–– na cestách s příčným sklonem,
–– při bočním naklánění trupu.

!

Pozor:
Během jízdy do kopce a z kopce nikdy
nepřepínejte uvolňovací páčku brzdy
ani páčku pro přepínání mezi elektrickým a mechanickým provozem na
mechanický provoz! Vozík se pak neovladatelně valí z kopce a dá se zabrzdit
jenom aretační brzdou.

Na klesání a stoupání najíždějte vždy nízkou
rychlostí.
Na extrémní svahy (stoupání a klesání) najíždějte s přizpůsobenou konečnou rychlostí.
Při klesání a stoupání nepřepínejte na mechanický provoz. Automatické brzdy v mechanickém provozu nefungují. Vozík potom
lze zabrzdit pouze pomocí aretační brzdy
(volitelná výbava).
Vozík na spádu nebo stoupání nepostrkujte.
Na stoupání, klesání a na jízdních drahách
s příčným sklonem se nevyklánějte směrem
ze svahu.
Při stoupání a klesání neměňte sklon sedačky ani zádové opěrky. – Nebezpečí převrácení!
Při jízdě do zatáčky a při otáčení na stoupání
či spádu hrozí nebezpečí převrácení.
Vyhněte se trhaným změnám jízdy (zejména při kriticky nastavených jízdních parametrech jako např. velké zpoždění).
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Jízda do kopce
Bezpečnost vozíku proti převrácení je při
najíždění na svah značně snížená.
Platí pro vozíky s poháněcími koly
vzadu
Tyto vozíky mají při jízdě do kopce sklon
k převracení. Zejména v případě
–– překračování povoleného stoupání,
–– trhaného rozjezdu,
–– dozadu sklopené zádové opěry,
–– dozadu skloněné plochy sedačky,
–– těžkého zavazadla za zádovou opěrkou,
–– zvýšeného sedu (např. sedací polštář
nebo zvedák),
–– překonávání překážek.
Platí pro vozíky s poháněcími koly
vpředu
Díky „přednímu pohonu“ mají poháněcí
kola při jízdě do kopce sklon k prokluzování.
Proto i zde se vyhněte:
–– překračování povoleného stoupání,
–– trhanému rozjezdu,
–– dozadu sklopené zádové opěrce,
–– dozadu skloněné ploše sedačky,
–– těžkému zavazadlu za zádovou opěrkou,
–– zvýšenému sedu (např. díky sedacímu
polštáři),
–– překonávání překážek.

!
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Pozor:
Jestliže se vyskytne několik ze jmenovaných faktorů najednou, zvyšuje se
nebezpečí převrácení (poháněcí kola
vzadu) resp. nebezpečí prokluzování
(poháněcí kola vpředu).

☞☞ Upozornění:
Respektujte přípustné stoupání vašeho
vozíku uvedené v návodu k obsluze. Na
tomto místě upozorňujeme na to, že
hodnoty uvedené v návodu k obsluze
musíte považovat za absolutní maximální hodnoty, které se při nepříznivých vlastnostech jízdní dráhy (mokro,
štěrk, listí, prach atd.) mohou značně
snížit.

Jízda z kopce
Nikdy nejezděte rychleji než krokem!
Vozík musíte mít v každém okamžiku jízdy z
kopce pod kontrolou.

!

Pozor:
Nikdy nepřepínejte brzdovou páčku ani
páčku pro přepínání mezi elektrickým a
mechanickým provozem na mechanický provoz.

Řiďte se pokyny k brzdění při jízdě z kopce.
Na konci spádu dávejte pozor na to, aby se
podnožky nikdy nedotýkaly země a abyste
se neohrozili náhlým zabrzděním.
Speciálně při kriticky nastavených jízdních
parametrech (zejména velké zpoždění) zamezte trhanému brzdění.
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STABILIZAČNÍ KOLEČKA
Stabilizační kolečka slouží ke zvýšení stability proti převrácení dozadu při překonávání
překážky nebo při jízdě do svahu.

!

Pozor:
Stabilizační kolečka v určitých situacích
neposkytují dostatečnou ochranu proti
převrácení dozadu.

Proto se bezpodmínečně vyhněte:
–– Zaklánění trupu hodně dozadu.
–– Prudké rozjíždění, zejména při jízdách
do kopce.

28

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Každé překonávání překážky představuje
riziko!
Překonávání překážek představuje zvláštní
nebezpečnou situaci, ve které je třeba zohlednit mimo jiné kombinaci bezpečnostních pokynů pro jízdu z kopce a do kopce.
Z bezpečnostních důvodů musíme upozornit na to, že schopnost překonávání překážek je u vozíků omezená.
Příslušné údaje naleznete v návodu k obsluze vašeho vozíku.
Informujte se u svého prodejce zejména o
maximálně překonatelné výšce u vašeho individuálně nastaveného vozíku.

!

1

☞☞ Upozornění:
Při překonávání překážek pomocí ramp
se řiďte též pokyny v kapitole Najíždění
do výtahů a na zvedací plošiny na straně 37.

Pozor:
Schopnost překonávání překážek závisí
mimo jiné na sklonu vozovky a nastavení stupaček.

Překážky jako např. vyjeté koleje, kolejnice,
víka kanálů nebo podobné zdroje nebezpečí podle možnosti zdaleka objeďte.
Od prohlubní, schodů a překážek udržujte
tak velký bezpečnostní odstup, aby zůstal
dostatek místa/dráhy na posunování, zabrzdění a otáčení.
Pokud není jiná možnost, najíždějte k překážkám vždy pomalu a pod pravým úhlem(90°) [1], dokud se přední kola překážky
téměř nedotknou. Překážku přejíždějte s
mírným rozjezdem. Vozík se jinak může naklonit do strany a vyklopit vás.
Zvažte, jaké překonávaní překážek má v individuální situaci smysl.

!

Pozor:
Po kolizi s překážkou zkontrolujte všechny volné kabely a poškození vozíku!
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Při sjíždění ze stupně (např. hrana obrubníku) můžete snadno vypadnout z vozíku, jakmile podnožky resp. stupačky dosednou na
vozovku [1].
Přejíždění kolejnic nebo vyjetých kolejí vyžaduje zvýšenou pozornost. – Nechtěné
odchýlení od směru!
Bezpečné najíždění na schody je s běžnými
elektrickými vozidly nemožné.

1

☞☞ Upozornění:
Modely vozíků se stabilizačními kolečky
mají zvýšenou stabilitu. Proto mají naše
vozíky stabilizační kolečka.

!

Pozor:
Stabilizační kolečka nesmíte odmontovat!

Za nepříznivých okolností (např. při překonávání překážek) mohou stabilizační kolečka způsobit nadzvednutí poháněcích kol od
země. Vozík tak již nemá schopnost pohonu
[2]. – Vyhýbejte se proto takovým situacím,
překážky objíždějte!

2

Platí pro vozíky s poháněcími koly
vzadu
Obzvlášť velké nebezpečí převrácení vozíku
hrozí tehdy, když poháněcí kola překonávají
hranu překážky [3].
Při překonávání se proto vyhněte:
–– překážkám vyšším než je maximálně
přípustná výška překážky,
–– trhanému rozjezdu,
–– dozadu sklopené zádové opěrce,
–– dozadu skloněné ploše sedačky,
–– zavazadlu za zádovou opěrkou.
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3

Překonávač obrubníků
Překonávač obrubníků (1) slouží výlučně
k překonávání překážek.

!

Pozor:
Překonávejte pouze pevné, nepohyblivé překážky na pevných, rovných plochách.

☞☞ Maximální překonatelnou výšku překážky naleznete v < Technických údajích > v
návodu k obsluze vašeho elektrického
vozíku.

1

Překonání překážky
Na překážku najíždějte rovně a nízkou rychlostí odpovídající výšce překážky.
Překonávač obrubníků narazí nejprve na
překážku a švihem nadzvedne obě řídicí kolečka současně nad hranu.

!
•
•
•
•
•
•
•

Pozor:
Následující situace znamenají při překonávání překážek pomocí překonávače
obrubníků zvýšené nebezpečí převrácení!
Nastavený sklon sedačky.
Jízda se zádovou opěrou zakloněnou
dozadu.
Jízda do kopce/z kopce, zejména bez
pánevního pásu.
Přejíždění překážky našikmo.
Zavazadlo zavěšené za zádovou opěrou
nebo na jedné straně na opěrce ruky.
Jízda s nedostatečně nahuštěnými pneumatikami.
Jízda po nerovné či nepevné jízdní dráze.
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NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEDU
Nastavování výšky sedu není dimenzováno
na zvedání následující rychle po sobě. Provádějte pouze potřebné zvedání.
Častým používáním nastavování výšky sedu
se sníží dojezd elektrického vozidla (kapacita baterií).

!
•
•
•
•
•

Pozor:
Výšku sedačky nastavujte pouze na
rovných, pevných plochách za elektrického provozu vozíku, sedačka je přitom
v základní poloze.
Před nastavováním výšky sedu narovnejte zádovou opěrku do svislé polohy.
Na překážky najíždějte pouze v nejnižší
poloze sedačky. – Nebezpečí převrácení!
Se zvýšenou sedačkou provádějte pouze malé, přímé jízdní pohyby na rovných plochách. – Nebezpečí převrácení
při zatáčení!
Při nakládání nebo přepravě elektrického vozidla spusťte sedačku do nejnižší
polohy.
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, abyste zabránili nestabilitě.

Pokyny pro uživatele před nastavením
výšky sedu
Nastavování výšky sedačky se smí provádět
pouze se zapnutým bezpečnostním pásem!
Při nastavování výšky sedu musí být nad
elektrickým vozidlem dostatek volného
prostoru. – Nebezpečí úrazu např. v rámech
dveří, pod lustry [1]!
Nohy se nesmí nacházet pod překážkou
jako je např. psací stůl (2).
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1

2

Pokyny pro uživatele po nastavení výšky sedu
Díky omezenému zornému poli je při jízdě s
elektrickým vozidlem nutná obzvláštní opatrnost [1]!
Pozor na visící předměty (2)!
Trup nevyklánějte mimo obrysy vozíku! –
Nebezpečí převrácení!

1

Je-li sedačka zcela nebo částečně zvednutá nahoru, z bezpečnostních důvodů se
automaticky sníží zrychlení a rychlost jízdy
vozíku.
☞☞ Respektrujte pokyny na nálepkách na
elektrickém vozíku!
Při spouštění dolů nesahejte pod sedačku.
Hrozí zvýšené nebezpečí skřípnutí mezi rámem vozíku a sedačkou [3]!
Dávejte pozor, aby se mezi rámem sedačky
a rámem vozíku nenacházely části těla jiných osob ani žádné předměty!

2

3

33

PŘEPRAVA V MOTOROVÝCH
VOZIDLECH NEBO DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
Elektrická vozidla při nakládání nenaklánějte
nikdy o více než 20°, neboť podle okolností
může vytékat kyselina z baterií. – Nebezpečí
poleptání pokožky, oděvu a okolí!
Zajistěte váš elektrický vozík tak, aby při nebezpečných jízdních manévrech přepravního vozidla bylo vyloučeno nebezpečí úrazu
způsobeného vozíkem.
Nikdy nepoužívejte dopravní prostředky,
které nejsou povolené pro přepravu osoby
sedící v elektrickém vozíku. Přeprava v zavěšené poloze je nepřípustná! – Nebezpečí
úrazu!
K přemísťování nebo přepravě nepoužívejte
zádovou opěrku, opěrky rukou ani stupačky.

Přeprava s uzavřenými bateriemi
Uzavřené baterie nejsou nebezpečný materiál.
Tato klasifikace se vztahuje na různá mezinárodní nařízení o nebezpečných materiálech jako např. DOT, ICAIO, IATA a IMDG.
Uzavřené baterie se smí po silnici, vlakem
nebo v letecké dopravě přepravovat bez
omezení.
Individuální přepravní společnosti však mohou mít jiné směrnice, které přepravu případně omezují nebo zakazují.
☞☞ Informujte se v konkrétním případě u
příslušné přepravní společnosti.
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Zajištění neobsazeného elektrického vozidla při přepravě
Dodržujte předpisy příslušného přepravce.
Jakmile se elektrické vozidlo nachází v přepravním vozidle, postupujte takto:
1.

Elektrické vozidlo vypněte a přepněte
na elektrický provoz (připojte pohon).

1

☞☞ Viz < Návod k obsluze >.
2.

Demontované díly elektrického vozidla
uložte bezpečně a chráněné.

3.

Zajistěte elektrické vozidlo upínacími
popruhy.
☞☞ Upínací popruhy připevněte pouze
ke konstrukčním dílům osobního
automobilu a elektrického vozidla,
které k tomu jsou určené.
☞☞ Upevňovací body vašeho elektrického vozidla jsou vždy označené
symbolem (1).
☞☞ Polohu těchto upevňovacích bodů
naleznete v návodu k obsluze vašeho elektrického vozidla.

!
•

Pozor:
Změny na elektrickém vozíku a zejména na upevňovacích bodech jsou nepřípustné.
Používejte pouze schválené upevňovací prostředky.

☞☞ Vhodné držáky jsou popsány v návodu k
obsluze přepravního vozidla.
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Přeprava ve vozidlech
Z důvodu místa mohou být pro přepravu ve
vozidlech nutná níže uvedená opatření [1]
–– Sejmutí stupaček.
–– Sejměte ovládací modul.
–– Sejmutí opěrek rukou.
–– Sklopení zádové opěrky.
Díly demontované za účelem přepravy bezpečně uložte a před jízdou opět pečlivě namontujte!

!

Pozor:
Elektrický vozík nepoužívejte bez namontovaných stupaček a opěrek rukou!

Kromě opatření potřebných podle kapitoly
Zajištění neobsazeného elektrického vozidla při
přepravě na straně 35 byste měli:
–– pokud možno vytáhnout hlavní pojistku.
☞☞ Viz < Návod k obsluze >.

Přeprava osob v motorovém
vozidle
Zda je Vaše individuální elektrické vozidlo
povolené jako sedadlo k přepravě osob v
motorovém vozidle, zjistíte na typovém štítku elektrického vozidla.
☞☞ Upozornění:
Respektujte příručku < Bezpečnost s
vozíky Meyra i při přepravě v motorovém
vozidle >! – Tento dokument a další informace jsou připravené ke stažení v
< Download Archiv > na naší webové
stránce < www.meyra.com >.
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1

NAJÍŽDĚNÍ DO VÝTAHŮ A
NA ZVEDACÍ PLOŠINY

!

Pozor:
U dveří s automatickým zavíráním hrozí
nebezpečí poranění rukou!

h

Výtahy a zvedací plošiny představují pro uživatele obzvláštní nebezpečí.

Jestliže hrozí nebezpečí zřícení, dostaňte
svůj vozík postrkováním pomocí doprovodu na zdvihací plošinu. Zajistěte vozík tak,
aby se při nechtěné manipulaci s joystickem/ovladačem nemohl rozjet!

Rampy a zvedací plošiny
Při nakládání elektrického vozíku pomocí
ramp nebo zvedacích plošin je třeba respektovat následující bezpečnostní pokyny:

1

–– Návod k obsluze přepravního vozidla.
–– Informace výrobce rampy nebo zdvihací plošiny.

!

Pozor:
Maximální výška uvedená na rampě
musí být větší než překonávaná výška
„h“ od země až po hranu zavazadlového
prostoru např. osobního automobilu.

Pouze pro elektrické vozíky jako takové:
☞☞ Při tom je třeba odpovídajícím způsobem vést ovládací modul.
☞☞ Netahejte za připojovací kabel.

Provedení rampy
1.

Dělená rampa (1) se skládá z nejméně
dvou úzkých, přenosných ližin.
☞☞ Pro tříkolku jsou nutné tři úzké ližiny
nebo jednodílná rampa.

2.

Jednodílná rampa sestává z jedné široké přenosné ližiny.

3.

Pevná rampa sestává z jedné široké ližiny, která je pevně spojená s vozovkou.

Elektrický vozík může po rampách do přepravního vozidla vjet vlastní silou.
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Zvláštní bezpečnostní pokyny
Elektrický vozík se z bezpečnostních důvodů musí do osobního automobilu a na dělených rampách nakládat pouze neobsazený
(bez zavazadla a bez osoby).
Mějte na zřeteli, že elektrický vozík při jízdě a
na začátku jízdy po šikmé rampě může kousek sjet dolů (oblast chodu naprázdno).
Osobní vůz nebo dodávku zaparkujte na
rovném, pevném podkladu a zajistěte proti
rozjezdu
Rampy pokládejte na zem a na hranu vozidla tak, aby nemohly sklouznout dolů.
Rampy přikládejte tak, aby zbýval ještě dostatek místa pro korekce řízením elektrického vozidla a žádné z kol nepřečnívalo přes
rampu.
Najíždějte pouze na suché, čisté a nepoškozené rampy nebo zvedací plošiny.
Zvolte nejnižší maximální rychlost.
Používejte pouze povolené rampy nebo
zvedací plošiny (viz typový štítek).

!

Pozor:
Nosnost rampy nebo zdvihací plošiny
musí pro elektrický vozík být:
–– bez uživatele větší než přípustná
celková hmotnost bez hmotnosti
uživatele a
–– s uživatelem (pevná rampa) větší
než přípustná celková hmotnost!

☞☞ Přípustnou celkovou hmotnost a hmotnost uživatele elektrického vozidla naleznete v < Technických údajích > v návodu k obsluze.
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ELEKTRICKÁ VOZIDLA
INTERIÉROVÁ
Elektrická vozidla pro použití v interiéru jsou
koncipována pro rovné dráhy v bytě a na
pracovišti. Při jízdě po svažujících se cestách
a při překonávání překážek se značně změní
jízdní vlastnosti. Pro vaši vlastní bezpečnost
doporučujeme v takových jízdních situacích
využít podpůrné pomoci doprovodu.
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JÍZDY VE VEŘEJNÉM SILNIČNÍM PROVOZU
S elektrickým vozidlem podléháte pravidlům silničního provozu. Vybavení musí odpovídat nařízení pro silniční provoz.
☞☞ Upozornění:
Jako účastník veřejného silničního provozu odpovídáte za funkci a vybavení
vašeho vozidla podle předpisů.
Při špatné viditelnosti a zejména za tmy
zásadně musíte zapnout osvětlení, abyste
lepe viděli a sami byli viděni [1].
–– Při jízdách ve veřejném silničním provozu je třeba respektovat a dodržovat
pravidla silničního provozu.
–– Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost osvětlovací soustavy.
–– Při jízdách za tmy noste pokud možno
světlý, nápadný oděv, abyste byli lépe
vidět.
–– Dbejte na to, aby reflektory, směrová ani
zadní světla nebyly zakryté oděvy nebo
jinými předměty připevněnými na elektrickém vozidle.
–– Stejně jako při řízení jiných vozidel nesmíte jezdit pod vlivem alkoholu, účinkem léků (viz příbalový leták) nebo
drog.
–– Přizpůsobte svou jízdu daným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
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1

STAV VOZOVKY / POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY
Při jízdě po nerovném terénu může jedno
z poháněcích kol ztratit kontakt se zemí, takže vozík vybočí z dráhy. – Vyhýbejte se proto
nerovnému terénu.
Díky konstrukčním opatřením je elektrická
výbava vozidla již chráněná proti vlhkosti.
Pro vlastní bezpečnost byste vozidlo přesto
neměli vystavovat mlze, dešti nebo podobnému počasí [1].

1

☞☞ Upozornění:
Při odstavení venku chraňte vozidlo
krytem nebo jiným vhodným příslušenstvím ze specializovaného obchodu
před vlhkostí.
Mechanický provoz
Postrkování vozidla na hladkém podkladu
(např. led, sníh, mokré listí, písek na asfaltu)
a do svahu či ze svahu může vést k nebezpečným situacím. – Nebezpečí nekontrolovaného sklouznutí.
☞☞ Upozornění:
Při námraze používejte vozík obzvlášť
opatrně. – Nebezpečí úrazu!
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PŘEPRAVA VE VEŘEJNÝCH DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDCÍCH
Místo pro odstavení
K odstavení vozíku používejte pouze odstavné místo, které je k tomu dopravním
podnikem určené. To je obvykle označené
symbolem [1].

Pokyny pro uživatele
Odstavujte elektrické vozidlo na vyhrazeném místě proti směru jízdy.
Elektrické vozidlo umístěte tak, aby se zádová opěrka mohla opírat o ohraničení odstavného místa.
Jedna strana elektrického vozidla musí navíc
přiléhat k dalšímu ohraničení odstavného
místa, aby vozidlo v případě nehody nebo
náhlého zabrzdění nemohlo sklouznout.
☞☞ Upozornění:
Zajistěte navíc aretační brzdy a elektrický vozík vypněte.

SKLÁDACÍ ELEKTRICKÉ
VOZÍKY
Řiďte se návodem k obsluze, kde je uveden
postup při konkrétním skládání vozíku.
Boční rámy vozíku jsou vzájemně spojené
nůžkovým mechanismem. Při skládání nesahejte do této oblasti, abyste se vyhnuli
pohmoždění.
Ujistěte se, že všechny konstrukční prvky po
složení či demontáži jsou pro opětovnou jízdu opět správně zafixované a fungují.
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1

Nepřiskřípněte žádné kabely, dbejte na jejich správné položení. Nesmí přijít do styku
s pohyblivými díly (např. kola).

UPOZORNĚNÍ K ELEKTRICKÉ SOUSTAVĚ
Pokud by vozík reagoval neobvykle nebo
prováděl nekontrolované jízdní manévry,
neprodleně přepněte joystick/ovladač do
neutrální/výchozí polohy a/nebo vozík okamžitě vypněte.
Změna jízdních vlastností elektronického
vozíku se smí provádět pouze za použití
povolené pomůcky a smí ji provádět pouze
školený personál.
Po každé změně jízdních vlastností je třeba
zkontrolovat bezpečnost vozíku z hlediska
všech jízdních a brzdicích operací.

!

Pozor:
Nesprávné či nepřiměřené změny
jízdních vlastností mohou negativně
ovlivnit bezpečnost vozíku a uživatele. – Nepřebíráme odpovědnost při
úrazech, které vzniknou nesprávnými
nebo nepřiměřenými změnami jízdních
vlastností.

Elektronické řízení vozíku se nesmí upravovat. Každá modifikace včetně použití neoriginálních náhradních dílů může negativně
ovlivnit bezpečnost řízení a vozíku.
Neposkytujeme záruční plnění u modifikovaných výrobků a neručíme za škody či
zranění, které vyplývají z neschválených
modifikací.

!

Pozor:
Za škody způsobené kombinací s cizími
výrobky jakéhokoli druhu (např. přívěs,
elektrické nebo elektronické přístroje),
které podle okolností v sobě skrývají
značná nebezpečí, nemůžeme převzít
záruku, ledaže existuje výslovné písemné povolení takového výrobku naší firmou.
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POHÁNĚCÍ BATERIE

•

Elektrický vozík vyžaduje speciální poháněcí
baterie.

•

•
Uzavřené baterie
Uzavřené baterie se nesmí otevírat. Jsou
bezúdržbové a kyselina nemůže při přepravě vytékat.
Póly baterií jsou zakryté odpovídajícími čepičkami.

Otevřené baterie
U otevřených baterií lze zkontrolovat hladinu kyseliny. Tyto baterie nejsou bezúdržbové. Při přepravě může vytékat kyselina. Póly
baterií jsou zakryté odpovídajícími čepičkami.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

!
•
•
•
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Pozor:
Kyselina v bateriích je silně leptavá! Pokožka a zrak mohou být zničeny, oděvy
a podlahy poškozeny.
Děti nesmí mít přístup k bateriím, jejich
příslušenství nebo k obalovému materiálu.
Po práci s bateriemi si vždy umyjte ruce.
Kontakt s kyselinou: Plochy pokožky
nebo části těla, které přišly do styku
s kyselinou, okamžitě opláchněte pod
tekoucí vodu, a to po delší dobu. Následně vyhledejte lékaře. Části oděvu
potřísněné kyselinou okamžitě svlékněte. Oděv ošetřete mýdlovým louhem a
opláchněte velkým množstvím vody.

•

Před prací na elektrickém zařízení vozík
vypněte a vytáhněte hlavní pojistku.
Při práci s bateriemi nenoste žádné prsteny, náramky ani hodinky s kovovými
řemínky; nářadí nepokládejte na baterie. – Nebezpečí exploze v důsledku
zkratu.
Napětí pro osvětlení není vhodné pro
provoz jiných přístrojů (např. rádio, vysílačka apod.). – Nebezpečí zkratu nebo
požáru! Pro takové přístroje používejte
měnič napětí z našeho programu příslušenství, váš prodejce vám rád poradí.
Pokud se ve schránce na baterie nachází kapalina, odstraňte ji pečlivě rukou
chráněnou ocharnnou rukavicí. Mohlo
by se jednat o žíravou kyselinu z baterie.

Samovybíjení
Baterie se časem vybíjejí, i tehdy, když nejsou namáhány. Proto si před každou jízdou
všimněte indikátoru stavu baterie.
Nezahajujte žádnou jízdu s téměř vybitými
bateriemi (poznáte podle indikátoru stavu
baterie).
☞☞ Nouzové situace se pak dají zvládnout
jenom v omezené míře!

Nabíjení poháněcích baterií
K nabíjení baterií používejte nabíječku, která je pro konstrukci a jmenovitou kapacitu
baterií vhodná. S volbou správné nabíječky
vám váš prodejce rád pomůže. Pouze při
použití vhodné nabíječky baterií zůstává záruka zachována v plném rozsahu.
Nabíjení vybité baterie je jednoduché a
bezpečné. Řiďte se pokyny v návodu k obsluze elektrického vozíku a nabíječky.
☞☞ Viz:
☞☞ podkapitola < Nabíjení > v návodu k obsluze vozíku,
☞☞ návod k obsluze nabíječky!
Baterie by se měly nabíjet hned po denním
použití elektrického vozíku, aby příští den
byl k dispozici opět plný jízdní výkon.
Pokud elektrický vozík delší dobu nepoužíváte, měly by se baterie jednou do měsíce
dobíjet. Elektrický vozík tak zůstane stále
připravený k provozu.

!
•
•
•
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při nabíjení vznikat, jsou v zásadě výbušné.
Zabraňte jiskření v důsledku statické
elektřiny (způsobené např. syntetickými
podlahovými krytinami).

Zvláštní
baterie

upozornění

pro

otevřené

Otevřené baterie nenabíjejte přímo v obytném prostoru. Mohou se uvolňovat škodlivé
plyny. Dbejte proto na dostatečné větrání
místnosti, ve které baterii nabíjíte. – V případě nouze otevřete okna a/nebo dveře.

•
•

Při zacházení s kyselinoměrem (hustoměrem) hrozí nebezpečí, že během
zkoušky unikne z kyselinoměru kyselina!
Po přezkoušení otevřených baterií kyselinoměrem bezpodmínečně opět
pevně našroubujte zátky, aby nevznikly
žádné škody způsobené vytékáním kyseliny z baterie. – Nebezpečí poleptání!

Pozor:
Baterie nabíjejte pouze v dobře větraných, suchých místnostech.
Nabíječku baterií chraňte před horkem,
vlhkostí, kapající či stříkající vodou a nárazem, neboť nabíječka je pod napětím.
– Nebezepčí zkratu a ohrožení života!
Při nabíjení dbejte na dobré větrání nabíječky (nezakrývejte), aby se odvádělo
vznikající teplo. – Hrozí nebezpečí požáru!
Při nabíjení baterie postavte nabíječku
na pevný podklad.
Nepokládejte nabíječku při nabíjení na
sedačku elektrického vozidla.
Při manipulaci s kabely a elektrickými
přístroji se vyhněte kouření, otevřenému ohni a jiskření. Plyny, které mohou
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Plnění otevřených baterií

!

Pozor:
Otevřené baterie nenaklánějte – při úniku kyseliny hrozí nebezpečí poleptání.

Chraňte oči a oděv před kapkami kyseliny
při kontrole a doplňování otevřených baterií nošením ochranných brýlí. Používejte
ochranné rukavice.
☞☞ Upozornění:
K dolévání otevřených baterií používejte pouze destilovanou vodu. Destilovanou vodu doplňujte pouze do plně
nabitých baterií. Při plnění/dolévání
nepoužívejte kovový trychtýř. Hrozí nebezpečí zkratu.
Zvláštní upozornění pro uzavřené
baterie
U některých modelů se místo otevřených
baterií používají bezúdržbové uzavřené baterie. Při nabíjení těchto baterií používejte za
všech okolností pouze povolenou nabíječku!
Nabíjení nabíječkami, které jsou povolené
pouze pro otevřené baterie, vede v důsledku nepřípustně vysokých napětí ke zničení
baterií. – Nebezpečí výbuchu!
Kdy nabíjet baterie?
–– Před první jízdou.
–– Před delšími jízdami.
–– Po delší době nepoužívání.
–– Jestliže indikátor stavu baterie ukazuje
méně než 25 % kapacity baterie.
☞☞ Dobíjejte baterie co nejčastěji.
☞☞ Dobíjejte dostatečně dlouho.
Nabíjejte přednostně přes noc. Nabíjení
zcela vybitých baterií může trvat minimálně
12 hodin.

46

☞☞ Upozornění:
Ve výjimečných případech se doba
nabíjení může prodloužit až na max.
16 hodin. Při překročení této doby nebo
jiné poruše nabíječka zobrazí chybu (viz
návod k obsluze < Nabíječka >). – V případě poruchy se obraťte na svého odborného prodejce.
Před první jízdou
Před první jízdou by se baterie měly nabít.
Před delšími přestávkami
Jestliže elektrický vozík nebudete delší dobu
potřebovat, baterie před odstavením úplně
nabijte. – Dosáhnete tak delší životnosti baterií. Následně vytáhněte hlavní pojistku a
zasuňte ji do držáku obráceně. Tak se pojistka neztratí.

Pokyny pro uskladnění baterií
Před uskladněním, např. před zimní přestávkou se řiďte následujícími pokyny, aby baterie vydržely:
☞☞ Baterie plně nabijte.
☞☞ Vytáhněte klíček (je-li součástí vozíku).
☞☞ Vytáhněte hlavní pojistku s zasuňte ji do
držáku obráceně. – Pojistka se tak neztratí. Alternativně: Uvolněte jednu ze
svorek baterie a sejměte ji.

Pokyny pro baterie při delších
přestávkách používání
K prodloužení životnosti nabíjejte baterie
i tehdy, když je plně nepoužíváte, nebo při
delších přestávkách v používání (udržovací
nabíjení). – Řiďte se při tom tímto pokynem:
☞☞ Baterie nejméně jedenkrát měsíčně nabíjejte po dobu 16 hodin.
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Výměna baterií
Poháněcí baterie jsou denním používáním
elektrického vozidla silně namáhány a mohou svou úlohu plnit jenom tehdy, jsou-li
udržovány a nabíjeny. Baterie podléhají normálnímu procesu stárnutí. Pokud by poháněcí baterie – navzdory řádnému nabíjení
– již neodevzdávaly plný výkon nebo byly
vadné, je třeba vyměnit obě baterie.
Používání baterií rozdílné kapacity není přípustné.
☞☞ Upozornění:
Výměnu baterií nechávejte provádět
pouze v odborném servisu, neboť zde
znají možná nebezpečí a postarají se
o likvidaci vadných baterií v souladu
s předpisy.
Při práci v blízkosti baterií se v žádném případě nedotýkejte nářadím, konci kabelů
nebo jinými předměty pólů baterie. Hrozí
nebezpečí zkratu a exploze!
V žádném případě se nepřibližujte k baterii
s otevřeným ohněm, zamezte jiskření. Hrozí
nebezpečí výbuchu!

!

Pozor:

Staré baterie nepatří do domovního odpadu.
Kyselina může z baterie uniknout a poškodit životní prostředí. Olovo, které se nachází
v baterii, je jako kovová surovina ztracené.
Starou baterii odevzdejte buď
–– výrobci baterie,
–– prodejci,
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–– nebo na známé sběrné místo (např. komunální nebo soukromé provozovny
pro likvidaci odpadů).

Nabíječka
Elektrický vozík vyžaduje speciální nabíječku.

!
•
•
•

Pozor:
Smí se používat pouze nabíječky vhodné pro elektrické vozidlo a povolené
pro daný typ baterie [A]!
Řiďte se návodem k obsluze nabíječky!

A

Nabíječka musí být dimenzována
na vnitřní odpor nabíjecího obvodu
100 mΩ.
Nabíječka a baterie musejí odpovídat technickým požadavkům normy
EN 12184.
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ÚDRŽBA
Jako každý jiný technický produkt také
elektrický vozík vyžaduje pravidelnou péči
a údržbu. Níže uvedené pokyny pro péči a
plán údržby popisují opatření, která je třeba
provádět, aby elektrický vozík i po delším
používání nabízel tyto vlastnosti:
–– bezpečnost pro vás a pro ostatní,
–– připravenost k provozu,
–– zachování hodnoty.
Nedostatečná nebo zanedbaná péče a
údržba elektrického vozidla vede k omezení
odpovědnosti výrobce za výrobek.

Upozornění pro odborného
prodejce
Návod k údržbě a servisní návod naleznete na naší webové stránce < www.meyra.
com >. V tomto návodu jsou uvedeny např.
tyto informace:
1.

Nastavení, která lze provést pomocí nářadí.

2.

Popis průběhu důležitých oprav.

3.

Upozornění na změny specifické pro
určitý model.

4.

Programování jízdních vlastností.

5.

Kontrolní list pro roční prohlídku.

V kontrolním listu jsou vyjmenovány zkoušky funkcí, které jsou při prohlídce nutné.
Představují vodítko pro provádění inspekčních prací.
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☞☞ Upozornění:
Nevypovídají o skutečně potřebném
rozsahu prací, které byly na vozíku zjištěny.
Po úspěšném provedení roční prohlídky je
třeba vyplnit potvrzení o prohlídce, které se
nachází v návodu k obsluze.
Předlohu pro dodatečná potvrzení o prohlídce můžete v případě potřeby zkopírovat
z návodu pro údržbu a servis. Přiložte ji potom k návodu k obsluze.

Pneumatiky

Čištění a péče

Při rozdílném tlaku v pneumatikách kol jednoho páru táhne elektrické vozidlo k jedné
straně a ztěžuje přímou jízdu.

Osvětlení udržujte stále v čistotě a před každou jízdou zkontrolujte jeho funkci.

☞☞ Při příliš malém tlaku v pneumatikách
je valivý odpor větší a z baterií se k pohonu elektrického vozidla odebírá více
energie.
Při huštění pneumatik je třeba dosáhnout
max. přípustného tlaku v pneumatikách.
☞☞ Max. přípustný tlak v pneumatikách se
však nesmí překročit.
U pneumatik pravidelně kontrolujte tyto
body:
☞☞ Tlak vzduchu v pneumatikách, viz kapitola < Technické údaje > v návodu k obsluze.

•

Elektrický vozík neostřikujte vysokotlakým čističem! – Nebezpečí zkratu!

☞☞ Zabraňte přístupu vody a vlhkosti k elektrickým dílům a kabelům!
–– Nebezpečí poškození elektroniky a
ovládacího pole proudem vody.
K ošetřování používejte čisticí a pečující prostředky bez obsahu silikonu na bázi vody.
☞☞ Řiďte se zde pokyny k použití od
výrobce.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky,
např. ředidla, ani tvrdé kartáče atd.

☞☞ Ventilky pneumatik musejí být stále
chráněné čepičkami proti prachu.
☞☞ Profil/stav.
–– Sjetý profil pneumatiky má negativní vliv na jízdní vlastnosti.
☞☞ Pří výměně pneumatik vyměňujte vždy
celý pár.
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Polstrování a potahy

Plastové díly

Polstrování a potahy jsou zpravidla opatřené pokyny k ošetřování (štítek). V ostatních
případech platí tyto pokyny:

Plastové kryty apod. jsou vyrobené z kvalitních plastů.

☞☞ Polštáře čistěte teplou vodou a mycím
prostředkem.
☞☞ Skvrny odstraňte houbou nebo měkkým kartáčem.
–– Silné znečištění omyjte za použití
běžného jemného pracího prášku.
☞☞ Nečistěte zamokra! Neperte v pračce!
Otřete čistou vodou a nechte uschnout.

Plastové díly čistěte pouze teplou vodou a
neutrálním čisticím prostředkem nebo mazlavým mýdlem.

!

Pozor:
Plastové kryty se poškozují působením
neionogenních tenzidů, rozpouštědel a
zejména alkoholů.

Při používání běžně prodávaných čisticích
prostředků na umělé hmoty se řiďte pokyny
výrobce.
Povrchová úprava
Kvalitním zušlechtěním povrchů je zaručena
optimální ochrana proti korozi.
K péči o lak a chromované části doporučujeme běžné značkové prostředky k údržbě
laku a čištění chromu.
Pokud by povrchová vrstva byla poškrábaná
apod., opravte poškozené místo naší lakovou tyčinkou, která je k dostání u odborného prodejce.
Příležitostné lehké namazání pohyblivých
dílů olejem zajistí jejich dlouhou funkčnost.
☞☞ Viz návod k obsluze, kapitola < Údržba >.
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Dezinfekce

Recirkulace

Jestliže výrobek používá více osob (např. v
pečovatelském ústavu), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.

Před recirkulací se elektrické vozidlo musí
podrobit kompletní prohlídce.

Před dezinfekcí polštáře a madla očistěte.
Dezinfekce postřikem nebo otěrem je povolená s odzkoušenými a schválenými dezinfekčními prostředky.
☞☞ Řiďte se zde pokyny k použití od
výrobce.
Seznam dezinfekčních prostředků a metod
odzkoušených a uznaných Institutem Roberta Kocha naleznete na adrese:
< http://www.rki.de >.
Při používání dezinfekčních prostředků se
může stát, že podle okolností povrchy jejich
působením trpí, což může omezit dlouhodobou funkčnost konstrukčních dílů.

☞☞ Upozornění:
Hygienická opatření nutná pro opětovné použití (recirkulaci) je nutné provádět podle platného hygienického plánu.
Pokud prodejce na vašem vozíku prováděl
úpravy nebo podstatné změny, aniž by použil originální náhradní díly, může to podle
okolností znamenat, že vozík bude třeba
znovu uvést do oběhu. To může mít za další
následek, že prodejce bude případně muset
provést nové hodnocení shody a zkoušky.

Opravy
Za účelem provedení opravy se s důvěrou
obraťte na místního prodejce nebo jiný odborný servis. V provádění prací se vyznají a
mají školený personál.

Servis
Pokud byste měli dotazy nebo potřebovali
pomoc, obraťte se na svého místního prodejce, který může převzít poradenství, servis
a opravy.
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Náhradní díly

Likvidace

Náhradní díly kupujte pouze u prodejce. Při
opravě používejte pouze originální náhradní díly!
☞☞ Upozornění:
Konstrukční díly cizích firem mohou vyvolávat poruchy.
Seznam náhradních dílů s příslušnými objednacími čísly a výkresy je k dispozici u vašeho prodejce.

!

Pozor:
Díly nebo konstrukční skupiny, které
mají význam pro bezpečnost, smí montovat pouze odborný servis. – Nebezpečí úrazu!

Pro správnou dodávku náhradního dílu je v
každém případě nutné uvádět příslušné sériové číslo vozíku (SN)! Toto číslo naleznete
na typovém štítku.
U každé změny/ modifikace vozíku, kterou
prodejce provedl, je třeba k návodu k obsluze vozíku přiložit doplňující informace jako
např. pokyny pro montáž/obsluhu, uvést
datum změny a uvádět je při objednávkách
náhradních dílů.
Jen tak nebudou u pozdějších objednávek
náhradních dílů uvedeny žádné nesprávné
objednací údaje.
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Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.
Informace o místních firmách zabývajících
se likvidací odpadů získáte na městském či
obecním úřadě.
Obal je recyklovatelný.
Všechny kovové díly lze vrátit do sběru.
Plastové díly jsou recyklovatelné.
Elektrické části a plošné spoje lze likvidovat
jako elektrošrot.

POZNÁMKY
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Váš prodejce

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Tel
Fax

+49 5733 922 - 311
+49 5733 922 - 9311

info@meyra.de
www.meyra.de
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