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Návod k použití

Mobilus odlehčené chodítko
Model 6.300
Č. artiklu 3063002/3064002/3065002/ 

3067002/3068002

ÚVOD
Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili 
naší společnosti volbou tohoto výrobku.
Tento návod k použití vám má pomoci se-
známit se s manipulací s tímto produktem 
a zajistit tak bezpečné používání a přispět k 
prevenci úrazů.

! 
Pozor:
Před prvním použitím si tento návod 
přečtěte a řiďte se jím.

KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ
Produkt ihned po obdržení, nejlépe v pří-
tomnosti doručitele, zkontrolujte, zda even-
tuálně nebyl při přepravě poškozen.
Pokud zjistíte, že tento produkt nebo zásil-
ka oproti očekávání vykazují nějakou vadu, 
neprodleně ji reklamujte u svého prodejce.

 ☞ Upozornění:
Obal produktu byste měli uschovat pro 
případnou později nutnou přepravu.

POUŽITÍ
Chodítko je pomůckou umožňující mobili-
tu v interiéru a venku, která se smí používat 
pouze na rovných cestách. 

Chodítko se nehodí jako pomůcka na hlad-
kém povrchu ani jako pomůcka pro osoby s 
jednostrannou amputací bez protézy.

! 
Pozor:
Při používání na umělohmotných pod-
lahách se kovové části chodítka mohou 
za určitých okolností staticky nabíjet.
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ÚPRAVA
Odborný servis vám chodítko předá připra-
vené k použití a několika jednoduchými kro-
ky upravené podle vašich potřeb.

1. Rozložte chodítko (viz < Skládání / roz-
kládání >).

2. Nastavte výšku madel (viz < Výška ma-
del >).

3. Případně upravte nastavení bowdeno-
vých lanek pro brzdy (viz < Seřízení brz-
dy >).

SKLÁDÁNÍ / ROZKLÁDÁNÍ
Skládání

Při skládání (1) vytáhněte skládací popruh (2) 
nahoru (3). Pak přepněte aretaci (4) a přitlač-
te ji na trubku.

! 
Pozor:
Nesahejte prsty do mechanismu nůžek 
nebo mezi trubky. – Nebezpečí zhmož-
dění.

Rozkládání

Po odtažení a přepnutí pojistky (4) nejprve 
zatlačte rukojeti madel (5) daleko ven a po-
tom dovnitř. Skládací mechanismus by se 
pak měl samočinně slyšitelně zaaretovat!

 ☞ V případě potřeby při rozkládání obě 
trubky sedačky zatlačte dolů až na doraz 
(6).

 ☞ Před použitím chodítka aretaci zkontro-
lujte.

BRZDA
Chodítko je vybavené multifunkční brzdou. 
Brzdové páčky, které jsou namontované 
před rukojeťmi, slouží jak jako provozní brz-
da, tak jako brzda parkovací/aretační.

! 
Pozor:
Abyste při zabrždění chodítka nebo 
zajištění brzd na svahu zabránili nechtě-
nému zatočení, stiskněte obě brzdové 
páčky současně.

Provozní brzda
K zabrždění chodítka vytáhněte obě brzdo-
vé páčky (7) rovnoměrně nahoru.

Parkovací/aretační brzda
K zajištění brzdy zatlačte obě brzdové páčky 
dolů (8). K uvolnění parkovací/aretační brzdy 
vytáhněte obě brzdové páčky opět nahoru 
(9).

 ☞ Upozornění:
Kola se při zajištěné brzdě nesmí otáčet.

 ☞ Brzdný účinek klesá při:

 – ojetém povrchu kol,

 – uvolněných brzdách,

 – mokrých nebo mastných kolech,

 – kluzkém podkladu.

Seřízení brzdy

Při sníženém brzdném účinku je třeba brzdy 
rovnoměrně nově nastavit.
Vytočte proto stavěcí šroub (10) z nosiče 
brzdy natolik, abyste docílili dostatečného 
brzdného účinku. Pak opět utáhněte přítuž-
nou matici (11).

 ☞ Upozornění:
Pokud už se brzdy nedají dále seřídit, 
nechejte chodítko opravit v odborném 
servisu! 



   3

VÝŠKA MADEL PRO 
DOPROVOD
Po uvolnění šroubů s kolečkem (13) lze na-
stavit výšku madel (5).

 ☞ Upozornění:
Trubky madel (14) by měly být nastave-
né tak, aby se rukojeti nacházely vždy 
ve výši zápěstí, jestliže máte ruce volně 
spuštěné.

Poloha výškového dorazu

Jakmile dosáhnete požadované výšky, nej-
prve vytáhněte pružiny aretace (15) smě-
rem ven, potom posuňte příslušný výškový 
doraz (16) pod příslušnou trubku madla a 
aretaci nechejte v požadované poloze opět 
zaskočit.

 ☞ Zkontrolujte funkci areatce. 

Potom šrouby s kolečkem (13) opět rukou 
pevně utáhněte.

NÁŠLAPNÁ KONCOVKA
Nášlapná koncovka (17) usnadňuje překoná-
vání překážek, např. obrubníků.

NÁKUPNÍ SÍŤKA
Nákupní síťka (18) slouží k převážení např. 
tašky a lze ji uzavřít bodovými suchými zipy 
(20). 

DRŽÁK HOLÍ
Držák slouží k přepravě hole.

Zasuňte konec hole do kalíšku (21) a zatlačte 
trubku hole do příslušné úchytky (22). 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Snažili jsme se vyvinout bezpečnou pomůc-
ku, která vám má pomoci k navrácení mobi-
lity. Chodítko je však technickou pomůckou, 
u níž jako uživatel v každém případě musíte 
respektovat níže uvedené bezpečnostní 
pokyny:

 ☞ Před každým použitím zkontrolujte bez-
vadnou funkci chodítka!

 ☞ Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd. 
– Dbejte na to, aby bovdenová lanka 
brzd byla funkčně nastavená.

 ☞ Dbejte na to, aby brzdy byly před pou-
žitím chodítka vždy v první parkovací 
poloze. Teprve až budete bezpečně stát, 
uvolněte parkovací brzdy.

 ☞ Zajistěte, aby šrouby s kolečkem na ma-
dlech byly vždy pevně utažené.

 ☞ Přesvědčte se, že pojistka proti skládání 
je vždy zajištěná.

 ☞ Chůzi zahajte až tehdy, když budete stát 
zpříma a budete oběma rukama držet 
rukojeti madel.

 ☞ Nechytejte rukojeti mokrýma rukama. – 
Mohli byste sklouznout a ztratit oporu.

 ☞ Jestliže se během chůze projeví příznaky 
únavy, posaďte se na sedací kurt. Před-
tím ovšem přepněte brzdy do parkovací 
polohy a během sedání se držte rukama 
za obě rukojeti madel.

 ☞ Chodítko není prostředkem k přepravo-
vání těžkých předmětů ani předmětů s 
ostrými hranami. Max. nosnost nákupní 
síťky činí 5 kg.

 ☞ Nejzděte chodítkem na schody či stup-
ně, které jsou vyšší než 20 mm.

 ☞ Při používání venku jezdětě výhradně 
po rovných cestách a vyhýbejte se vyso-
kým obrubníkům.
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 ☞ Vyhledejte místo, na němž jsou obrub-
níky snížené.

 ☞ Černá kolečka mohou díky oděru pří-
padně zanechávat černé pruhy na ko-
bercích a kobercových podlahách.

 ☞ Nejezděte po dlažebních kostkách nebo 
podobném povrchu. – Mohli byste ztra-
tit vládu nad jedoucí pomůckou.

 ☞ Vyhněte se používání na cestách s vel-
kým stoupáním či spádem.

! 
Pozor:
Při pohybu vzad neposkytuje chodítko 
uživateli žádnou oporu!

 ☞ Je zakázáno pohybovat se na chodítku 
vsedě cupitáním nohama.

 ☞ Neopírejte se o brzdové páčky, nýbrž 
výlučně o rukojeti madel! Brzdové páčky 
se smí používat pouze k aktivaci funkce 
brzd!

 ☞ Na přímém slunci se sedací kurt, rukojeti 
madel a nákupní síťka mohou zahřát na 
teploty nad 41 °C. – Nebezpečí poranění 
při kontaktu s nezakrytými částmi těla! 
Zamezte takovému zahřátí tím, že vozík 
odstavíte ve stínu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU
Navzdory stabilní konstrukci podléhají 
konstruční díly jako kolečka, brzdy a teles-
kopické trubky určitému opotřebení. Proto 
se doporučuje nechat chodítko každých 
6 měsíců zkontrolovat odborníkem. Přitom 
je třeba prohlédnout pevnost šroubových a 
nýtových spojů!

 ☞ Upozornění:
Navíc doporučujeme po prvním měsíci 
používání zkontrolovat pevnost šrou-
bových spojů a případně dotáhnout.

ČIŠTĚNÍ
K čištění používejte nejlépe mýdlový roz-
tok. Čisticí prostředek by v každém případě 
měl mít hodnotu pH min. 6. Nepoužívejte 
prostředky obsahující rozpouštědla. Kovové 
díly lze čistit běžným značkovým čisticím 
prostředkem na kov. Kolečka chodítka pravi-
delně zbavujte žmolků či podobných nečis-
tot. – Nebezpečí převrácení!

DEZINFEKCE
Jestliže výrobek používá více osob (např. v 
pečovatelském zařízení), je předepsaná apli-
kace běžných dezinfekčních prostředků.

K ruční dezinfekci výrobku doporučujeme 
Incidin plus v koncentraci 0,25 až 0,5 %, 
nebo 4 %ní roztok přípravku Sagrotan.

 ☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrob-
ce.

 ☞ Upozornění:
 ☞  Před dezinfekcí konstrukční díly vyčistě-

te.

OPRAVY
Používejte výlučně originální náhradní díly. 
Využívejte servisní služby vašeho školeného 
prodejce.

LIKVIDACE
Obal je recyklovatelný.

Všechny kovové díly lze vrátit do sběru.

Plastové díly jsou recyklovatelné.

Likvidace se musí provádět podle přísluš-
ných národních zákonných ustanovení.

Informace o místních firmách zabývajících 
se likvidací odpadů získáte na městském či 
obecním úřadě.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Šířka .........................................................................61 cm
Délka: ..................................................................... 65 cm
Výška: ...........................................................79 – 92 cm
Výška madel pro doprovod: ..........79 – 92 cm
Výška sedu:......................................................... 62 cm
Šířka sedu:........................................................... 43 cm
Hloubka sedu: .................................................. 22 cm
ø kol: ....................................................................... 20 cm
Šířka ve složeném stavu: ............................ 24 cm
Délka ve složeném stavu: .......................... 65 cm
Výška ve složeném stavu: ................79 – 92 cm
Hmotnost prázdného vozíku: ............cca 7 kg
Max. hmotnost uživatele: ..........................150 kg
Max. zatížení nákupní síťky: ..........................5 kg
Max. výška překážky: .......................................2 cm
Okolní teplota a
Teplota skladování: ...................-20 °C až +50 °C

Nářadí

Pro nastavování a údržbářské práce potře-
bujete toto nářadí:

Otevřený klíč ........................................................vel. 8
Otevřený klíč nebo klíč s očkem ......vel. 13,19
Šestihranný klíčl .................................................vel. 5

vel.= velikost otvoru klíče v mm

Utahovací momenty šroubových 
spojů

Pokud není uvedeno jinak, musí se šroubo-
vé spoje utáhnout příslušným utahovacím 
momentem.

ø závitu M 4 .........................................................3 Nm
ø závitu M 5 .........................................................5 Nm
ø závitu M 6 ...................................................... 10 Nm
ø závitu M 8 ......................................................25 Nm
ø závitu M 10 ................................................... 50 Nm

TYPOVÝ ŠTÍTEK
Typpový štítek se nachází na trubce kříže 
pod sedací plochou.

Význam symbolů na typovém 
štítku

Výrobce

Objednací číslo

Sériové číslo

Datum výroby (rok – kalen-
dářní týden) 

Přípust. hmotnost uživate-
le

Max. šířka a max. výška

Přípust. stoupání

Přípust. klesání

Použití v interiéru a venku

Řiďte se návodem k obslu-
ze
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Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické výrobky.

RUČENÍ / ZÁRUKA

Za tento výrobek přebíráme v rámci našich 
všeobecných obdchodních podmínek zá-
konné ručení a záruku v souladu s naším 
prokázáným kvalitním servisem. V případě 
záručních nároků se s níže uvedeným ZÁ-
RUČNÍM KUPÓNEM s vyplněnými potřebný-
mi údaji o označení modelu, čísle dodacího 
listu s datem dodávky a sériovým číslem 
(SN) obraťte na vašeho prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štít-
ku.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení 
resp. záruky je v každém případě používání 
výrobku podle účelu určení, používání origi-
nálních náhradních dílů u prodejců a pravi-
delné provádění údržby a prohlídek.

Záruka je vyloučena u poškození povrchové 
úpravy, pneumatik kol, poškození kvůli uvol-
něným šroubům nebo maticím a opotře-
beným upevňovacím otvorům v důsledku 
častých montážních prací.

! 
Pozor:
Nerespektování návodu k obsluze, ne-
odborně prováděná údržba a zejména 
technické změny a doplňky (nástavby) 
bez našeho souhlasu vedou k zániku jak 
záručních nároků, tak k ručení za výro-
bek všeobecně.

 ☞ Upozornění:
Tento návod k obsluze je součástí vý-
robku a při změně uživatele nebo ma-
jitele se k němu musí přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si vy-
hrazujeme.



SN (viz typový štítek):

Ručení / Záruka

Datum dodávky:

Č. dodacího listu:Označení modelu:

Razítko prodejce:

Sériové č. (SN):

Č. dodacího listu:

Model:

Razítko prodejce:

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum:

Místo, datum:

Podpis:
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Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete vašemu prodejci.

Potvrzení o prohlídce při předání vozíku

Data vozidla:
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Výrobce: MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de
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Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93 
/ 42 / EWG pro zdravotnické prostředky.

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
Sídlo: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
tel. 272 761 102, mail: meyra@meyra.cz

Pobočky: Ostrava, Janské Lázně, České 
Budějovice, Brno, Liberec, Plzeň

www.meyra.cz

MEYRA 205 339 009 (Stav: 2013-10) Technické změny vyhrazeny. 


