
 

NÁVOD – CHODÍTKO ČTYŘKO

 
1. Úvod 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili 
každodenním životě. Tento návod k obsluze poskytuje návod na správné používání a 
bezpečnost. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod k použití před použitím.
pochybností kontaktujte svého prodejce.
Poznámka: 
 Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození při přepravě.
V případě poškození při přepravě nepoužívejte.

2. Určené použití 
Toto chodítko je vhodné pro osoby s problémy s pohybem.
prostředek k usnadnění pohybu
ruky či rameny, a to i u lidí s problémy s 
Doporučujeme používat na rovn
na hrbolatém povrchu ani na šikmé ploše, protože 
není určeno k přenášení lidí nebo věcí.
VAROVÁNÍ! 
Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
veškeré odpovědnosti za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku 
a neoprávněné změny na rámu výrobku.

3. Varování 

• NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této 
příručce. Pokud se vám nedaří porozumět va
prodejce zdravotnického personálu nebo na technický personál, než se pokusíte nainstalovat 
toto zařízení, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození;
• Chodítko by mělo být používán
zajistí jejich bezpečné použití;
• Informujte lékaře nebo terapeuta o správném nastavení a správném použití;
• Lékař nebo terapeut by měl přispívat k nastavení výšky maximální podpory, správné 
aktivaci brzdy a obecné sestavy;
• Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

• Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven;
• Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí 
kabelu; 
• Přerušení těchto jednoduchých p
• Chodítko lze používat pouze na tvrdém a rovn
po schodech; 
• Udržujte rovnováhu vždy na obou rukojetích
• Věnujte zvláštní pozornost vlh
• Nepřetěžujte zařízení; 
• Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majet
pro uživatele s aktivovanou parkovací brzdou;
• Všechna kola musí být během používání kdykoli v kontaktu s podlahou, aby 
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správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
• Před použitím sedadla musí být brzda zapnutá.
Poznámka: 
Pokud je chodítko používáno v

• Chodítko může poskytnout pomoc osobě s hmotností do 136 kg, VČETNĚ nákladového 
vaku; 
• Vak má omezení hmotnosti 5 kg.

• Ověřte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do rámu a zajištěny 
pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a 
knoflíků bez pohybu; 
• Obě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části s křídlovými maticemi a knoflíky 
bez jakýchkoliv pohybů; 

• Na rám nic nevěšte, aby nedošlo k deformaci tru

• Při otevírání a zavírání dávejte pozor

4. Před použitím 
Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:
1. Všechny části zařízení jsou bezpečně zajištěny
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby 
3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla);
4. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy

5. Pokyny před montáží 
Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození.
případě, že je chodítko poškozen

6. Montáž 
Otevřete chodítko vytažením p
Umístěte rukojeti do rámu. Otočte zajišťovací knoflíky, dokud nejsou zajištěny.
otvor je potřebný pro uložení hlavy šroubu.

Při skládání chodítka nastavte páku na postranních tyčích a přejděte zpět na přední stranu 
chodítka. 
Vyjměte tác, koš, tašku, vytáhněte páčku vyztuženou dovnitř a sklopte 

Nastavení rukojetí - nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků.
umístěte rukojeti do požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a 
opět jej utáhněte. Zopakujte druhou rukojeť a ujistěte se, že obě r
stejné výšce. 
VAROVÁNÍ! 
Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu 
rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítko

Tác (pokud je součástí) slouží pouze k 
VAROVÁNÍ! 
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3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla); 
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Nepokládejte horké, ostré nebo těžké
Chcete-li připevnit tác k rámu, vložte nosič, který se nachází na zadní straně 
odpovídajících otvorů na sedadle.

Nákupní košík (pokud je součástí)
VAROVÁNÍ! 
Používejte koš pouze pro drobné předměty.
a riziku převrácení. 

Taška (pokud je součástí) je upevněna k rámu 
VAROVÁNÍ! 
Maximální kapacita tašky je 5 kg.
tašku, aby nedošlo k nerovnováze a nebezpečí převrácení.

Sedněte si tak, abyste rozložili

Brzdy - chcete-li zabrzdit vozík, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se 
chodítko zpomalí nebo zastaví.
rukojeti brzdy. 
Uzamčení kola - Stiskněte brzdovou páčku dolů dlaní, kdy
"kliknutím" zablokována. 
VAROVÁNÍ! 
Pokud je uživatel v klidu, brzdy musí být zablokovány
Odemknutí koleček - vytáhněte obě brzdové páky, dokud nejsou odemčené

7. Jak používat 
• Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze oběma ru

•Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché před použitím 
uklouznutí; 
• Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícím dopředu a ne dolů;
• Nedržte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit 
• Nepoužívejte chodítko k překonání 
• Při použití venku dávejte přednost chodníkům, které jsou řádně připraveny podle předpisů 
pro odstranění architektonických bariér.

8. Péče a údržba 
Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

9. Čištění 
Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, 
nepoužívejte čisticí prostředky o
ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku.

10. Péče o kolečka 
1. Očistěte kolečka teplou vodou a jemným mycím prostředkem.
2. Pravidelně kolečka mažte. 
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, aby nedošlo k nerovnováze a nebezpečí převrácení. 

ili váhu na sedadlo. Nesedejte posunutím pouze na jedn
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