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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Podle §12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. o pusuzování shody zdravotnických
prostředků a prohlášení o shodě, dále dle §4 nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a přílohy
č. 1 tohoto nařízení a dle §13 zákona č. 22/1997 Sb. a v souladu s evropskou směrnicí
93/42 EHS byla provedena analýza rizik pro posouzení shody jejich vlastností
s požadavky na bezpečnost výrobků výše uvedených.

Návod na obsluhu vozíku je nedílnou součástí výrobku.
Předtím, než začnete svůj vozík používat, seznamte se s tímto návodem,
s konstrukcí a mechanickými vlastnostmi vašeho vozíku a přečtěte si, prosím,
pečlivě všechny pokyny pro použití.
Zvláštní pozornost věnujte, prosím, rizikům a možným nebezpečím spojeným
se samotným užíváním mechanického vozíku. V případě jakýchkoliv nejasností
kontaktujte Vašeho dodavatele.
Mechanický vozík je kompenzační pomůcka určená výhradně pro přepravu osob
s tělesným postižením, osob se sníženou schopností mobility, osob s postižením
dolních končetin nebo osob s různým stupněm ochrnutí, a to buď svépomocí
uživatelem nebo za pomoci druhé osoby (doprovodu). Mechanický vozík KURY
lze používat v interiérech i vnějších prostorách při dodržení pravidel pro užívání
popsaných v tomto návodu.
Mechanický vozík KURY je zkonstruován tak, aby splňoval nejvyšší nároky na kvalitu,
funkčnost a bezpečnost provozu. Všechny díly vozíku splňují bezpečnostní normy.
Vozík je vyroben z lehkých hliníkových slitin a proto vyžaduje odpovídající způsob
užívání, pravidelný servis i běžnou každodenní údržbu.
Nesprávným nastavením či nepovolenými úpravami může uživatel změnit
garantované vlastnosti konstrukce a následně i jízdní vlastnosti vozíku a vystavit se
tak bezpečnostním rizikům, riziku vážného úrazu nebo poranění! Výrobce nenese
v takovém případě odpovědnost za škody způsobené uživatelem!
Uživatel vozíku se stává běžným účastníkem silničního provozu se všemi
povinnostmi dodržování obecně platných dopravních předpisů při pohybu
na chodnících a silnicích.
Mechanický vozík KURY je určen výhradě pro přepravu jedné osoby.
A/ PŘED JÍZDOU
Před jízdou na mechanickém vozíku vždy:
- Ověřte správnou funkčnost brzd (Opět ověřte správný tlak v pneumatikách,
jelikož nízký tlak může způsobit nesprávnou funkci brzd!),
- zkontrolujte dostatečný vzorek plášťů a správný tlak v pneumatikách, popř.
upravte tlak na odpovídající hodnotu; správný tlak nahuštění se liší dle typu obutí
a je uveden na konkrétní pneumatice,
- zkontrolujte aretaci (zajištění) rychloupínacích osiček zadních kol,
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- zkontrolujte správný stav textilních částí (pevnost suchých zipů a zdrhovadel,
upevnění textilu),
- zkontrolujte správný stav (aretaci) a stabilitu područek,
- zkontrolujte celistvost konstrukce rámu vozíku.
Bez předchozí kontroly nebo v případě zjištěné závady, která nebyla odstraněna
nelze mechanický vozík KURY používat.
•
Při nasedání, resp. vysedání z vozíku postupujte vždy opatrně! Zabrzděte
do aretační polohy brzdy na obou zadních kolech vozíku a sklopte či pootočte
stupačku (pokud to konstrukce vozíku dovoluje).
• V žádném případě nepoužívejte stupačku (nášlapnou plochu) jako pomůcku
k přesedání, vystupování nebo nastupování na vozík! Přenesením plné váhy
na stupačku (nášlapnou plochu) může dojít k podjetí vozíku nebo jeho překlopení
a způsobení závažných poranění! Nášlapná plocha vozíku je určena výhradně
pouze pro oporu dolních končetin.
B/ PRVNÍ JÍZDA
• Při první jízdě na mechanickém vozíku buďte obzvlášť opatrní a obezřetní, předvídejte!
Věnujte pozornost především nastavení těžiště (!), dosažitelnosti ovládacích prvků
(obruče zadních kol, brzdy) a správnému nastavení opěrky zad. Buďte si vždy
jisti možností včasného zastavení vozíku. Vozík vyzkoušejte nejprve ve známém,
rovinatém terénu a při dobré viditelnosti a za přítomnosti doprovodné osoby.
•
Doporučujeme seznámit se postupně s volnou jízdou po rovině, vyzkoušet
zastavení a zajištění klidové polohy, později překonávání lehkých překážek
(nájezdy, obrubníky) a jízdu ve svahu s ohledem na nastavení těžiště vozíku.
Při jízdě dávejte pozor na výmoly, "díry" a spáry na komunikacích. Zejména při
použití menších průměrů předních koleček může dojít k nárazu a zapadnutí kol
do překážky a možnému překlopení vozíku, což může mít za následek poškození
konstrukce vozíku nebo úraz uživatele či doprovodu.
• Pokud jste novým uživatelem a s jízdou na mechanickém vozíku se seznamujete,
doporučujeme použít tzv. opěrku proti převrácení dozadu.
C/ OBECNÁ PRAVIDLA A RIZIKA
•
Mechanický vozík KURY je konstruován na maximální rychlost 10 km/h.
Nepřekračujte v žádném případě maximální rychlost. Vozík se může při překročení
maximální rychlosti stát neovladatelným (např. neočekávaný třepot předních kol,
nekontrolovatelná změna směru s překlopením vozíku apod.) a hrozí riziko velmi
vážných úrazů nejen uživatele!
• Pokud vozík vede (tlačí) doprovodná osoba (doprovod), zkontrolujte správné
nastavení výšky tlačných madel zádové opěrky a funkčnost brzd pro doprovod
jsou-li součástí výbavy vozíku. Věnujte pozornost vzájemné komunikaci mezi
Vámi (uživatelem) a doprovodem.
•
Doprovod se v případě jím ovládaného vozíku stává spoluuživatelem a je
spoluzodpovědný za provoz vozíku na veřejných komunikacích!
5
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• Při jízdě s vozíkem dbejte na to, aby nedošlo ke vniknutí předmětů, částí oděvu
nebo částí těla (prstů, rukou apod.) do výpletu zadních kol. Může dojít k poranění
nebo poškození vozíku. (Doporučujeme používat chrániče drátů zadních kol.)
•
Nepřekračujte stanovenou maximální nosnost. Při překročení nosnosti může
dojít k poškození konstrukce vozíku. Vemte v potaz vždy hmotnost uživatele
včetně přepravovaného příslušenství a osobních věcí uživatele. Vozík není určen
k přepravě těžkých nebo objemných nákladů. Při zavěšení předmětů na zádovou
opěrku (batohy, tašky) může dojít ke změně těžiště vozíku a následné změně
jízdních vlastností! Hrozí riziko překlopení a vážného poranění!
•
Mechanický vozík KURY není určen pro jízdu náročným a těžkým terénem
(voda, bahno, písek, kameny, vysoká tráva apod.). K těmto účelům jsou určeny
speciální vozíky. Při použití odpovídajícího obutí zadních kol a nastavení vozíku
je možné s ohledem na okolnosti se s vozíkem pohybovat v mírně zhoršených
klimatických podmínkách. Vozík by však neměl být používán za silného deště
a sněžení, na blátivých, promrzlých a nezpevněných površích a tam, kde může
být kluzko. Styl jízdy (především rychlost) vždy přizpůsobte okolním podmínkám
a stavu terénu, ve kterém se pohybujete a vždy si buďte jisti možností včasného
zastavení vozíku.
• Nepřekonávejte s vozíkem sklon komunikací vyšší než 10°. Při jízdě po svažitém
terénu nebo na nájezdech a nájezdových rampách doporučujeme vždy
přítomnost doprovodu.
• Pro zajištění odpovídající a komfortní kontroly uživatele nad dynamikou jízdy
vozíku a zároveň pro zvýšení ochrany rukou doporučujeme použití speciálních
rukavic pro pohánění a přibržďování obručí zadních kol.
• Při transportu vozíku s uživatelem dopravními prostředky nepoužívejte vozík
samostatně jako sedačku k sezení. Pro tyto účely je nutné použít speciálně
upravená zařízení k tomu určená (homologované úpravy v automobilech,
speciální jistící systémy a pásy v prostředcích hromadné dopravy). V takovém
případě zajistěte vozík s uživatelem dle instrukcí v daném dopravním prostředku
nebo využijte rady poučené obsluhy. Pokud si nejste jisti správným postupem
nebo nelze dodržet předepsaný postup, přesedněte na pevnou sedačku a vozík
bez uživatele zajistěte proti posunutí (aretací brzdou nebo pomocí pásu).
Doporučujeme předem ověřit možnosti a podmínky přepravy mechanických
vozíků v konkrétním dopravním prostředku u konkrétního dopravce.
• Prázdný vozík bez uživatele vždy zabrzděte aretováním brzd. Předejdete tak
samovolnému rozjetí a možnému poškození vozíku nebo poranění osob.
•
Při dlouhodobém vystavení vozíku přímému slunečnímu záření může dojít
k silnému zahřátí některých částí konstrukce vozíku (více než 40 °C u kovových
části - rám, brzdy apod.).
• Textilní části vozíku jsou vyrobeny z průmyslových materiálů, které mohou být
poškozeny ohněm nebo vysokou teplotou a nejsou nehořlavé. Dbejte zvýšené
opatrnosti při používání otevřeného ohně na vozíku a v jeho okolí (zejména při
zapalování cigaret a kouření, pobytu u otevřených krbů a ohňů). Vystavujete se
riziku popálení uživatele nebo poničení částí vozíku!
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• Pokud vykazují textilní části vozíku včetně jejich uchycení známky opotřebení
nebo poničení, doporučujeme je neprodleně vyměnit. (Informujte se na postup
výměny či opravy u svého prodejce.)
• Pokud se s vozíkem nepohybujete, seďte klidně, vyhněte se prudkým pohybů
narušujícím stabilitu. Buďte velmi opatrní při zdvihání předmětů ze země, měníte
tím těžiště sedu a může dojít k převrácení vozíku a zranění uživatele! Využijte
přítomnosti doprovodu nebo jiné asistence.
D/ S MECHANICKÝM VOZÍKEM KURY JE ZAKÁZÁNO
Nedodržení následujících doporučení může být ze strany výrobce chápáno jako
porušení garančních podmínek vedoucí ke ztrátě záruky na mechanický vozík
KURY.
• Narážet do překážek (obrubníky, schody, hrany, kanály s otvory apod.). Hrozí
riziko vážného úrazu uživatele a poničení konstrukce vozíku.
•
Překonávat schody bez asistence doprovodu (využívejte zvedacích ramp,
bezbariérových nájezdů či schodolezů); Hrozí riziko vážného úrazu uživatele
a poničení konstrukce vozíku.
• Zdvihat a přenášet vozík jinak než je popsáno v tomto návodu (viz. kap. 3
„Přenášení vozíku“). Hrozí riziko poničení konstrukce vozíku.
• Instalovat na vozík externí pohonné jednotky (elektrické, motorové aj.), které
nebyly schváleny nebo doporučeny výrobcem mechanického vozíku. Hrozí
riziko vážného úrazu uživatele a poničení konstrukce vozíku.
•
Vozík tahat nebo tlačit pomocí jiného dopravního prostředku. Hrozí riziko
vážného úrazu uživatele a poničení konstrukce vozíku.
•
Provádět neodborné opravy a zásahy do konstrukce vozíku či měnit jeho
parametry (např. upevňováním předmětů ke konstrukci nebo na textilní díly
apod.). Hrozí riziko vážného úrazu uživatele a poničení konstrukce vozíku.
•
Zakrývat reflexní a světloodrazné prvky na konstrukci vozíku. Za snížené
viditelnosti ve venkovním prostředí naopak doporučujeme používat další reflexní
prvky nebo aktivní svítilny, upevněné na vozík nebo na oděv uživatele. Zvýšíte
tím bezpečnost nejen svoji, ale i ostatních účastníků provozu.
Poznámka:
Uvedené pokyny jsou platné v plném rozsahu pro mechanické vozíky KURY,
přesto, že se jednotlivé typy mohou lišit tvarem a typem konstrukce. Přesné
označení typu Vašeho vozíku najdete na titulní straně tohoto návodu.
V tomto návodu mohou být vyobrazeny produkty s volitelnou výbavou, která
nemusí být součástí standardní výbavy vozíku.
Výrobce si vzhledem k vývoji produktů vyhrazuje právo na změnu konstrukčních
parametrů bez předchozího upozornění (!).
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POPIS ZÁKLADNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ MECHANICKÉHO VOZÍKU
A BOČNICE VOZÍKU

Názvosloví konstrukčních částí je obecně
platné pro všechny mechanické vozíky KURY.
Jednotlivé typy dílů se však mohou lišit
tvarem a zpracováním dle typu vozíku a jeho
konstrukce. Vozíky mohou být vybaveny
nadstandardní příplatkovou výbavou.

B

PODRUČKY (S VYSOUVACÍM MADLEM*)

C

VYSOUVACÍ RUKOJETI PRO DOPROVOD*

D ZADNÍ KOLO
E

PŘEDNÍ KOLO

F

STUPAČKA

G NÁŠLAPNÁ PLOCHA

C

H

DRŽÁK BOČNICE STUPAČKY

I

SEDAČKA

J

ZÁDOVÁ OPĚRKA

K

POHÁNĚCÍ OBRUČ

L	CHRÁNIČE DRÁTŮ*
M ARETAČNÍ BRZDA
N BRZDY PRO DOPROVOD (BUBNOVÉ)*

J

N

D
B

B

A

I

A
F
H

G

L
8

K

M

E

* volitelná nadstandardní výbava
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3

TRANSPORT VOZÍKU VE SLOŽENÉM STAVU
• Vozík přenášejte ve složeném stavu.
• Vozík držte za trubku sedačky kříže 
a za zádovou opěrku .
• Pro snadnější přenášení vozíku doporučujeme
vyjmout zadní kola (viz odd. 6).

2

1

4

ROZKLÁDÁNÍ VOZÍKU
• Oběma dlaněma tlačte
na trubky sedačky
(větší silou) až dosednou
do plastových sedel
na bočnicích vozíku vozík se "rozevře" .

2

1

POZOR!: Dlaně vytočte tak, aby prsty směřovaly dovnitř složené sedačky ,
nikoliv směrem ven . Hrozí poranění prstů!

5

SKLÁDÁNÍ VOZÍKU
• Sklopte nášlapnou plochu(y) .
• Vyjměte anatomickou zádovou opěrku (je-li jí vozík vybaven) - viz. odd. 13).
• Sklopte ráhno hlavové opěrky (je-li jím vozík vybaven - viz. odd. 15).
• Uchopte sedačku v podélné ose vpředu a vzadu .
• Rázným trhnutím nahoru se vozík sklopí .
1

2

3
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VYJMUTÍ A NASAZENÍ ZADNÍHO KOLA
• Vozík naklopte směrem k sobě a uvolněte aretaci brzdy.
• Kolo uchopte za dráty kolem nábojky  a stlačte středovou čepičku na osičce
. Držte ji stlačenou a lehce vytáhněte kolo ven z vozíku.
1

2

3

• Při nasazení kola nejprve stlačte čepičku na osičce a nasaďte osičku
do nábojky kola. Poté kolo se stlačenou osičkou zasuňte do vozíku a čepičku
uvolněte . Lehkým tahem do boku ověřte aretaci kola ve vozíku.
Po nasazení kola vždy ověřte správnou aretaci osičky v pouzdru vozíku
(tj. správné zapadnutí jistícího čípku). Osičku jednou za měsíc otřete
od prachu a nečistot a namažte olejem na kola.

7

PŘEDNÍ KOLEČKA
• Vozík může být vybaven různýmy typy předních kol (tvar, rozměr).
• Přední kolečka nejsou plněna vzduchem. Pojízdná plocha je dle typu - polyuretan nebo speciální guma.
• Obecně lze říci, že menší rozměr předních kol s nízkým profilem je určen pro
rovné povrchy s minimem nerovností (typicky vnitřní prostory), větší kolečka
jsou doporučena pro exteriéry a zvládnou i menší nerovnosti.
• Přední kolečka jsou upevněna ve vidlici v takové výšce, aby plnila správnou
funkci při jízdě i s ohledem na nastavení těžiště vozíku.
• Posunutím upevnění kolečka ve vidlici upravíte jízdní vlastnosti vozíku
a změníte polohu těžiště! Konzultujte úpravu nastavení předních koleček se
servisním oddělením.
• Věnujte pozornost možnému znečištění ložisek předních koleček v místech
osiček (např. chomáče vlasů a jiné nečistoty) - může dojít k omezení valivé
funkce ložiska.
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8

STUPAČKA (NÁŠLAPNÁ PLOCHA)
A/ SKLÁPĚNÍ
• Nášlapnou plochu sklopte vždy:
- při nastupování na vozík
- při přesedání z vozíku
- při skládání vozíku
V žádném případě nepoužívejte stupačku (nášlapnou plochu) jako oporu
nebo pomůcku k přesedání, vystupování nebo nastupování na vozík!
• nášlapnou plochu celou lehkým tahem vycvakněte z objímky  a vyklopte
směrem nahoru .
• Nášlapné plochy půlené vyklopte směrem nahoru .
• Při sklopení nášlapné plochy postupujte opačně.
1

2

3

klik

B1/ V
 YJMUTÍ STUPAČKY
(je-li vozík vybaven
vyjímacími stupačkami)
• Odklopte nášlapnou plochu(y) (viz. odd. 8.A)
a uvolněte lýtkový popruh.
• Typ A : prsty povytáhněte plastový jistící čípek
nebo Typ B : odjistěte
aretační očko
• Pootočte držáky .
• Směrem nahoru vysuňte
stupačky z bočnic vozíku .
• Při nasazení stupaček postupujte opačně.
• Zkontrolujte poté aretaci
jistícího čípku.

1

3



Typ A

2



Typ B

4
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B2/ VYJMUTÍ STUPAČKY - typ FOX
• Odklopte nášlapnou plochu(y) (viz. odd 8.A) a uvolněte lýtkový popruh.
• Odjistěte plastovou páčku na držáku stupačky směrem dozadu .
• Držák pootočte směrem ven z vozíku .
• Tahem nahoru vyjměte kompletní stupačku z čepu bočnice .
• Při nasazení stupaček postupujte opačně.
• Zkontrolujte správnou polohu jistící páčky.
1

C/ NASTAVENÍ SKLONU
NÁŠLAPNÉ PLOCHY

2

3

1

• Sklon lze nastavit pouze
u jednodílné nášlapné plochy
a půlené stupačky úhlově
stavitelné (je-li jí váš vozík
vybaven).
• Na pravé, resp. na levé straně
držáků stupaček (, )
uvolněte šroub(y) ().
3
•U
 jednodílné nášlapné plochy
nejprve vyjměte (zadní) šroub
z drážky v držáku. Nastavte
požadovaný sklon nášlapné
plochy na obou stranách ().
U dělené nášl. plochy ukazuje
šipka na značku zvoleného
úhlu (). Nastavte úhel sklonu.
• Úhel nášlapné plochy zafixujte
utažením všech šroubu(ů).
•U
 půlené stupačky s pevným
úhlem sklon nášlapné plochy
nelze měnit ()! Při objednání
vozíku lze vybrat úhel 90 nebo
100°.
12
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9

PODRUČKY (OPĚRKY PRO RUCE)
A - područku (opěrku s madlem) lze vyklápět, madlo nelze výškově nastavit
B - područku (opěrku s madlem) lze vyklápět, madlo lze výškově nastavit
C - madlo s blatníčkem - nelze vyklápět, madlo lze výškově nastavit
D - blatníček bez madla - nelze vyklápět (materiál ABS-plast nebo karbonové vlákno)
B

A

C

D

VYKLÁPĚNÍ PODRUČKY (9 pro A, B)
• Stiskněte aretační tlačítko na přední straně područky .
• Područku odklopte směrem nahoru a dozadu .
• Opačným postupem područku zaklopte; zkontrolujte její zajištění v pouzdře.
VYJMUTÍ PODRUČKY Z VOZÍKU (9 pro A, B)
• Stiskněte aretační tlačítko na přední straně područky .
• Područku naklopte vzad .
• Zatlačte aretační čípek v kloubu na zadní straně područky .
• Vysuňte područku z držáku na kloubu vozíku.
• Opačným postupem područku nasaďte; zkontrolujte její aretaci na obou stranách.
1

2

3

Při transportu vozíku nedržte vozík za područky. Vozík držte pouze
za pevné části rámu (viz. odd. 3).

13
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NASTAVENÍ MADLA (9 pro B, C)
• Uvolněte a vyjměte vrchní jistící šroub (inbus č. 5) z držáku madla (+)
(v případě potřeby sundejte zadní kola). U verze B (obr ) spodní šroub
neuvolňujte - má pouze jistící funkci. U verze C (obr ) uvolněte (inbus č. 5
+ klíč č. 10) a vyjměte také spodní šroub.
• Nastavte posunem nahoru nebo dolu požadovanou výšku madla .
• Všechny šrouby zasuňte zpět a pevně utáhněte.
1

10

2

3

VYSOUVACÍ MADLA PRO DOPROVOD
• Uvolněte aretaci páčky je1
jím povytažením, poté ji
pootočte a uvolněte (páčka sama zapadne
zpět do ozubení). Poté
páčkou otočte  pro
uvolnění závitu. Tento krok
opakujte podle potřeby.
•N
 astavte požadovanou
výšku madla .
•P
 áčku stejným způsobem opět pevně utáhněte!

2

Při překonávání překážek s uživatelem na vozíku (např. schody) zasuňte
vysouvací madla do spodní polohy a zkontrolujte dotažení jistících páček.

11

OPĚRKA(Y) PROTI PŘEVRÁCENÍ
Opěrka(y) proti převrácení dozadu je důležitý bezpečnostní prvek
mechanického vozíku. Pokud vozík nevede doprovodná osoba, doporučujeme
opěrky používat.
• Je-li váš vozík opěrkou vybaven, je z výroby nastavena podle polohy držáku
zadních kol (zohledňuje nastavení těžiště vozíku).
• Pokud je nutné upravit polohu opěrky (zvýšit či snížit) - postupujte dle typu:
14
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- Typ A: Povolte jistící šroub na nosné trubce  a opěrku s kolečky posuňte dle
potřeby výše či níže. Opěrku poté opět pevně zajistěte šroubem.
- Opěrku lze zcela vyjmout: stiskněte jistící čípek a opěrku směrem dozadu
vysuňte z bočnice .
- V případě ovládání vozíku doprovodnou osobou lze jednoduše opěrku buď
zcela vyjmout nebo otočit do transportní polohy : stikněte jistící čípek,
opěrku vysuňte, otočte o 180° a zpět nacvakněte kolečky vzhůru.

Typ A

1

2

3

- Typ B : zmáčknutím kovové podložky odjistěte pojistku na trubce opěrky
a nastavte jistící kolečko na požadovanou výšku .
- Uvolněte aretaci a překontrolujte správné „zacvaknutí“ aretační pojistky.

Typ B

1

2

3

- Opěrka Typ B: disponuje nášlapnou patkou, jejímž sešlápnutím lze ulehčit
nadzvednutí přední části vozíku .

12

SEDAČKA
• Sedačka je vyrobena ze syntetické tkaniny a nevyžaduje speciální péči.
• Při poškození tkaniny (např. roztržení, proříznutí apod.) nebo uvolnění textilu
z upevňovacích bodů kontaktujte servisní oddělení výrobce nebo svého
prodejce a sedačku nechte opravit či vyměnit (!)
• Nepoužívejte vozík s poškozenou sedačkou!
Sedačka není vyrobena z nehořlavého materiálu! Vyvarujte se používání
otevřeného ohně na vozíku!
15
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A/ V PŘÍPADĚ ZNEČIŠTĚNÍ SEDAČKY:
• Sedačku pravidelně zbavte nečistot a prachu (např. vysavačem), popř. otřete
teplou vodou s běžným mycím prostředkem.
• V případě většího znečištění tkaninu otřete vlhkým hadrem, houbičkou nebo
jemným kartáčem. K čištění nepoužívejte tvrdé kartáče, agresivní a silné
dezinfekční přípravky nebo páru. Před použitím čistícího prostředku si
přečtěte pozorně návod konkrétního přípravku!
• Nechte textil důkladně proschnout!
Za škody vzniklé nevhodným postupem čištění a použitím nevhodných
čistících či agresivních a dezinfekčních prostředků nenese odpovědnost
výrobce!
B/ NASTAVENÍ TUHOSTI SEDAČKY
Váš vozík je vybaven sedačkou umožňující upravit nastavení její tuhosti (napnutí
textilu). Pokud Vám nevyhovuje nastavení tuhosti sedačky - sedačka je příliš tuhá
nebo měkká, lze vypnutí textilu upravit podle následujícího návodu. (Pokud zhodnotíte, že napnutí sedačky nejste schopni provést svépomocí, kontakujte prosím
servisní středisko).
➜ Požadované nářadí: - křížový šroubovák, plochý šroubovák
1. Zaaretujte brzdy zadních kol a složte vozík (viz. odd. 3).
2. a) V
 případě, že má vozík odklápěcí područky: odklopte područky (viz. odd. 9)
b) V případě, že nemá vozík odklápěcí područky: přetočte celý vozík o 90°
vzad .

4

1

5

3

2
7
JISTÍCÍ TYČKA
POVOLIT

NAPNOUT

TEXTIL
ZDRHOVADLO

6
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3.	Uvolněte přední jistící vruty ze spodní strany trubky sedačky (vpravo
i vlevo) .
4.	Vyjměte z trubky sedačky přední
plastové krytky pomocí nástroje
(např. plochý šroubovák) . Krytky
stranově nepomíchejte.
8
9
5.	Vyšroubujte zadní jistící vruty ze
spodní strany trubky sedačky .
6.	Uchopte sedák jednou rukou
za textil a druhou rukou se zapřete
o kříž konstrukce. Směrem k sobě
sedák vytáhněte z trubek .
7.	Položte sedák na rovnou plochu
obráceně (spodní stranou vzhůru).
10
9
Nyní vidíte na jedné straně zdrhovadlo (suchý zip) .
8.	Zdrhovadlo „rozlepte“, vidíte jistící
hliníkovou tyčku .
9.	Nyní nastavte požadovaný přesah
zdrhovadla :
-p
 řesah zdrhovadla přes pro napnutí sedáku,
- přesah dovnitř pro uvolnění sedáku.
11
12
	Při nastavování tuhosti sedáku
vemte v potaz šíři rozloženého kříže vozíku (vzdálenost nosných trubek sedačky při rozloženém vozíku!).
10. Zalepte pevně zdrhovadlo po celé délce; jistící tyčka musí být uvnitř!
11.	Nasaďte sedák zpět do nosné trubky sedačky a protáhněte ho až ke konci
trubky, lehce nadzvedněte zadní část textilu a „doražte“ sedák až nakonec
trubky (textil musí zapadnout do rádiusu zadní plastové krytky) .
12.	Obdobně nadzvedněte textil i v přední části a uvolněte tak místo pro zasunutí plastové krytky; zasuňte plastové krytky (popř. lehce doražte např. rukojetí
šroubováku) .
13.	Zašroubujte zpět nejprve přední jistící vruty (vpravo i vlevo) 11 .
14. Zašroubujte zpět jistící zadní jistící vruty (vpravo i vlevo) 12 .
	
Vruty musí projít jistící hliníkovou tyčkou zasunutou v trubce v textilu!
Pokud není možné využít původní polohy otvorů pro vruty v sedáku (vzhledem k posunutí textilu po úpravě tuhosti sedáku) nebo jistící tyčce, působením větší síly vruty zašroubujte v nové poloze. Správné utažení jistících vrutů
je nezbytně nutné pro bezpečné užívání textilního sedáku!
15. Uveďte vozík do funkční polohy - postavte vozík na kola, zaklopte područky
a vozík rozložte; ověřte správnou funkci sedáku (napnutí a pevné uchycení
v trubkách sedačky).

17
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13

OPĚRKA ZAD
OBECNÉ INFORMACE
• Textilní části opěrky zad jsou vyrobeny z průmyslových syntetických tkanin
a nevyžadují při standardním užívání vozíku speciální péči.
• Tak jako všechny exponované části výrobků, i opěrky zad postupem času
podléhají opotřebení a zašpinění, závislých na intenzitě používání!
• Při poškození tkaniny (např. roztržení, proříznutí apod.) nebo uvolnění textilu
z upevňovacích bodů kontaktujte servisní oddělení výrobce nebo svého prodejce
a opěrku zad nechte opravit či vyměnit (!).
• Nepoužívejte vozík s poškozenou opěrkou zad!
•3
 D tkanina je obecně velmi náchylná na otřepání při styku se zdrhovadly (suchý
zip). Vyvarujte se proto přímému kontaktu zdrhovadel s 3D tkaninou.
Zádové opěrky nejsou vyrobeny z nehořlavého materiálu! Vyvarujte se
používání otevřeného ohně na vozíku!
A/ ZÁKLADNÍ POLSTROVANÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA
• Polstrovaná opěrka z odolné syntetické tkaniny kortexin, prošívaná. Výplň tvoří
molitan. Nastavení opěrky nelze upravit.
B/ ŘEMÍNKOVÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ TUHOSTI
• Opěrka je tvořena ze dvou částí - vrchní polstrovanou textilní plachtičkou
z tkaniny kortexin v kombinaci s látkou DOBBY®. Výplň tvoří speciální molitan.
• Druhou (vnitřní) část opěrky tvoří systém textilních řemenů se zdrhovadly,
jejichž napínáním je možné upravit tuhost v několika rovinách v celé výšce zad:
- odklopte plachtičku ze zadní části zádové opěrky 
- upravte pomocí zdrhovadel napnutí řemenů v požadovaném místě 
- překlopte plachtičku zpět na zadní část opěrky a zajistěte pomocí
zdrhovadel 

1

18
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C/ ZÁDOVÁ OPĚRKA AIR-FLOW
• Tvarovaná opěrka z textilní 3D tkaniny, provětrávaná.
• Opěrka je tvořena vnější polstrovanou plachtičkou a vnitřní částí - systémem
textilních řemenů se zdrhovadly, jejichž napínáním je možné upravit tuhost
v několika rovinách v celé výšce zad (viz odd. 13.B)
D/ ANATOMICKÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA (AZO)


• AZO je tvořena kovovou podpůrnou konstrukcí
s čalouněním (3D tkanina), a je určená především
k podpoře a lepší fixaci těla uživatele na vozíku.

• AZO je vyrobena dle rozměrů konkrétního uživa

tele. AZO by neměl používat jiný uživatel než ten,

kterému byla vyrobena a uzpůsobena na míru.
Parametry roztečí a výšky bočního vedení a hrud
ních pelot lze upravit v rozmezí dle typu (velikosti)
opěrky, stejně jako uchycení (polohu) opěrky na zádových trubkách. Výrobce doporučuje v případě
potřeby nechat provést úpravu parametrů a uchy
cení opěrky servisním střediskem.
• Opěrka se skládá ze zádové části , bočního vedení
, a volitelně: hlavové opěrky  a hrudních pelot .
• AZO je samostatný díl uchycený na vozíku čtyřbo
dově upevňovacím systémem . Pokud je AZO

použita se skládacím vozíkem, je nutné ji vždy před


složením vozíku vyjmout a opět nasadit:
- vyjmutí: odklopte pojistné páčky na horní části držáků opěrky (vpravo i vlevo) ; odklopte pojistné
háčky na spodních držácích (vpravo i vlevo) 
- uchopte opěrku za poutko na horní části nebo upevňovací systém hlavové opěrky (viz obr.) a zádovou
opěrku vysuňte směrem nahoru a dopředu z držáků


-n
 asazení: opěrku upevněte do vozíku: nejprve nasaďte spodní čepy opěrky  do držáku na vozíku
a sklopte jistící páčky

- zasuňte vrchní objímky na zádové trubky a sklopte
pojistné páčky o obou horních objímek opěrky 

- vždy zkontrolujte správné zajištění háčků na spodních držácích a pojistných páček na horních držácích
• Boční peloty () jsou výškově stavitelné a jejich
polohu lze upravit:
-p
 ovolte oba šrouby peloty na zadní části bočního vedení a posuňte pelotu
nahoru nebo dolů podle potřeby a šrouby opět utáhněte
• Polohu opěrky hlavy () lze jednoduše upravit v několika rovinách povolením
19
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páček na stavěcím rameni. Polohováním ramen držáku opěrku nastavte. Jistící
páčky poté opět pevně utáhněte. (viz také odd. 15)
E/ POLOHOVACÍ ZÁDOVÁ OPĚRA ÚHLOVĚ STAVITELNÁ
•	Polohovací konstrukce zádové opěrky umožňuje plynulé fixní nastavení sklonu zad v rozmezí cca 90-160° pomocí plynové vzpěry (pístu).
• SKLOPENÍ: zmáčkněte sdruženou ovládací páčku vzpěr na rukojeti vozíku,
vzpěry se uvolní a konstrukce zad tak může být spuštěna směrem dozadu
(dolu); páčku držte stlačenou a nastavte požadovaný sklon opěrky zad; páčku
poté uvolněte - vzpěra se zajistí v nastavené poloze.
	POZOR! Tento úkon lze nejlépe provést při obsazeném vozíku. Pokud není vozík zatížen, zádová část se samovolně nesklopí, resp. je nutné zatížit
(např. zatlačit rukou do sedačky proti pohybu zád. části) sedací část. Je to
způsobeno hmotnostním nastavením plynové pružiny.
• NAROVNÁNÍ zmáčknutím a podržením ovládací páčky pístu dojde k uvolnění
aretace a plynulému narovnání zádové části.
	POZOR! Při zpětném "narovnání" zádové opěrky (zmenšení úhlu sklonu)
VŽDY kontrolujte úhel a pevně držte tlačná madla, aby nedošlo k nekontrolovatelnému rychlému narovnání zádové opěrky do základní polohy a možnému zranění uživatele!
•	Úhlově stavitelná opěrka je vybavena tzv. ráhnem (jistící vzpěrou mezi madly /
rukojeťmi) pro zajištění příčné stability a tuhosti zádových trubek. Tato vzpěra
nesmí být demontována při používání vozíku. Její uvolnění je možné pouze
pro případ složení vozíku - viz. odd. 5.
F/ ÚDRŽBA ZÁDOVÉ OPĚRKY OBECNĚ
• Opěrku pravidelně zbavujte prachu (vyklepáním nebo vysavačem).
• Tkaninu (kortexin, DOBBY® i 3D tkaninu) očistěte vlhkým hadrem, jemnou
houbičkou nebo jemným kartáčem za použití teplé vody, popř. běžného
mycího prostředku. Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní
a silné dezinfekční přípravky nebo páru!
• Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pozorně návod konkrétního
čistícího přípravku!
• Nechte textil důkladně proschnout!
• 3D tkanina je obecně náchylná na otřepání při styku se zdrhovadly (suchý
zip). Vyvarujte se proto přímému kontaktu zdrhovadel s částmi opěrky, které
jsou z 3D tkaniny.
Za škody vzniklé nevhodným postupem čištění a použitím nevhodných
čistících či agresivních a dezinfekčních prostředků nenese odpovědnost
výrobce!

20
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14

BRZDY
A/ PÁKOVÁ BRZDA
• Každý mechanický vozík je vybaven aretační pákovou brzdou na obou
zadních kolech. Aretační brzda je pomocný nástroj určený především k fixaci
stojícího vozíku a zabraňující jeho nechtěnému a neočekávaném pohybu.
Aretační brzda na zadním kole neslouží brždění během pohybu vozíku!
Nepoužívejte aretační brzdu za jízdy! Hrozí riziko zablokování kola
a nebezpečí úrazu! (Přečtěte si pokyny viz odd. 1 „Všeobecné informace“)
• Aretaci brzdy proveďte překlopením páky dopředu,
páka překoná odpor a brzdový váleček zaaretuje
kolo v dané poloze.
• Aretační brzda je z výroby nastavena na správnou
sílu zabrždění vzhledem k typu obutí zadních kol
resp. jejich nahuštění. Pro správnou funkci brzdy
je proto nezbytné udržovat zadní kola správně
nahuštěná! V případě změny obutí zadních
kol, výměny kol, popř. změny huštění je nutné
aretační brzdu nechat seřídit servisním technikem.
Nedoporučujeme provádět tato nastavení
svépomocí!
• Brzdový váleček se postupem času může při vyšší
frekvenci brždění opotřebovat (). V takovém
případě nechte tento díl ihned vyměnit!
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B/ B
 RZDY PRO DOPROVOD (BUBNOVÉ BRZDY
ZADNÍCH KOL)
•V
 ozík může být vybaven aretační brzdou bubnovou
(brzdící mechanizmus je skryt v nábojích zadních
kol) s ovládáním pomocí páček na tlačných
madlech ().
• Brzdy pro doprovod ovládá a za jejich funkci
odpovídá doprovodná osoba.
•B
 rzdy aktivujte stisknutím páček brzd, zmáčknutím
aretačního tlačítka dojde k aretaci brzdy v dané
poloze. Opětovným zmáčknutím tlačítka na páčce
brzdu uvolníte. ().
•B
 ubnové brzdy lze využít ke korekci rychlosti vozíku
během jízdy doprovodnou osobou.
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 případě, že se brzda stane nefunkční nebo máte pochybnosti o správné
V
funkci brzd zadních kol, kontaktujte servisní středisko nebo výrobce
a vozík nepoužívejte!
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OPĚRKA HLAVY
• Opěrka hlavy je buď součástí anatomické zádové opěrky (AZO - viz odd.
13.D) nebo je vozík vybaven samostatnou opěrkou hlavy (). Její konstrukci
tvoří nosné ráhno upevněné na rukojetích vozíku, stavěcí ramena a samotná
čalouněná opěrka.
• Polohu opěrky hlavy lze jednoduše upravit povolením páček na stavěcím rameni
(). Polohováním ramen držáku opěrku nastavte do požadované polohy. Jistící
páčky poté opět pevně utáhněte.
• Opěrku i s ráhnem lze z vozíku jednoduše vyjmout (): povolte jistící matky
a ráhno s opěrkou sklopte nebo úplně vyjměte. Vozík lze poté složit např.
do transportní polohy.
• Textilní potah opěrky hlavy je z tkaniny TEBOX a lze ho pomocí zipu sundat
a vyprat (). V případě menšího znečištění postupujte podle (viz odd. 13.F).
• Opěrka hlavy je nabízena ve 3 typech (velikostech) () - malá Gemini, malá
mělká a velká hluboká.
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POHÁNĚCÍ OBRUČE
• Obruč slouží k pohánění vozíku uživatelem, ke korekci rychlosti a směru vozíku
a k jeho brždění a jsou tak nedílnou součástí vozíku. Věnujte jejich správnému
stavu zvýšenou pozornost!
• Poháněcí obruče jsou vzhledem ke své funkci a svému umístění ve vnějším
profilu vozíku vystaveny extrémnímu zatížení - ať již vlastním poháněním
(např. pot na rukou), nebo kontaktem s okolím (otlučení a poškrábání).
• Pravidelně kontrolujte povrch obručí a pevnost uchycení v ráfcích zadních kol.
Pokud je povrch obručí poškozen nebo je obruč jakkoliv deformována, hrozí
při jejich dalším užívání poranění rukou.
• Poškozené obruče vyměňte!
• Vozík je dle konfigurace vybaven poháněcími obručemi:
- hliníkové s eloxovaným povrchem (dle typu),
- nerezové,
- hliníkové, potažené měkčeným plastem - tzv. „pogumované“,
- hliníkové obruče vybavené pomocnými kolíky (8 nebo 12).
• Poháněcí obruče nevyžadují speciální údržbu. V případě znečištění opláchněte
povrch teplou vodou a otřete hadrem. Nepoužívejte však abrazivní prostředky
(hrubé kartáče, drátěnky nebo tekutá abraziva), aby nedošlo k poškození eloxované vrstvy.
• Dbejte zvýšené pozornosti odření či otlučení u obručí s PVC povrchem (tzv.
„pogumované“). Po případném odloupnutí části povrchové úpravy (PVC)
vlivem odření či poškození se doporučuje obruče vyměnit a předejít tak dalšímu odlupování povrchové úpravy a možnosti poranění rukou!
• Vzdálenost obručí od ráfků zadních kol (nejčastěji 10 nebo 20 mm) je nastavena z výroby, dle požadavku uživatele. Tuto vzdálenost je většinou možné (podle typu obruče a obutí kol) změnit - kontaktujte servisní středisko.
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CHRÁNIČE DRÁTŮ ZADNÍCH KOL
• Chrániče drátů zadních kol jsou volitelným příslušenstvím a slouží především
jako ochrana před vniknutím předmětů (oděv) či částí těla (prsty, dlaně)
do výpletu zadních kol.
• Chrániče drátů nevyžadují speciální údržbu. V případě znečištění opláchněte
povrch teplou vodou a otřete hadrem. Nepoužívejte však abrazivní prostředky
(hrubé kartáče, drátěnky nebo tekutá abraziva), aby nedošlo k poškození
povrchu chráničů.
• Poškozené chrániče (např. prasklé nebo pokroucené) ihned vyměňte, aby jste
předešli poranění např. rukou.
23
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ZÁKLADNÍ POKYNY K JÍZDĚ S MECHANICKÝM VOZÍKEM
➜ viz také kapitola 1 „Všeobecné informace“
DYNAMICKÁ STABILITA
• Při jízdě do svahu, nebo překonávání čelní překážky je doporučeno mírně se
předklonit dopředu.
• Při jízdě ze svahu a čelním překonávání překážky směrem dolů zakloňte trup
mírně dozadu, přičemž vždy kontrolujte pomocí obručí rychlost zadních kol.
• Při jízdě do svahu i ze svahu berte v úvahu možné nerovnosti povrchu
a dbejte, aby nedošlo ke kolizi nebo „zaseknutí“ kol a možnému převrhnutí
vozíku.
• Při překonávání bariéry:
- vždy zvažte nejprve možnost pomoci s překonáním překážky jinou osobou či
doprovodem; zvažte je-li bezpečné zdolání bariéry ve vašich silách
- najeďte před překážku a zkontrolujte výšku stupačky vůči ní, aby nedošlo
k nárazu stupačky do překážky (vozík by se mohl lehce převrhnout nebo
poškodit, mohlo by dojít k poranění!),
-p
 omocí pevného úchytu obručí a pomocí pohybu těla přizpůsobte těžiště
pro nadlehčení předních koleček a najeďte opatrně na překážku - trup mírně
předkloňte vpřed, pevným stiskem obručí pokračujte v pohybu a najeďte
na překážku i zadními koly,
- pro překonávání bariér ze svahu i do svahu platí zásada, že překážku
překonávají (sjíždějí) obě kola zároveň.
• Překážky nikdy nepodceňujte! V nezbytných případech raději požádejte
o pomoc doprovod nebo další osobu!
• Schody nepřekonávejte bez pomoci doprovodu nebo další osoby!
• Před vyjetím do exteriéru nacvičte potřebné ovládací dovednosti vozíku.
STATICKÁ STABILITA
• Problémy se statickou stabilitou mohou být vyvolány neadekvátním sezením
uživatele na vozíku, což může mýt za následek celkovou nestabilitu.
• Proto:
- nevyklánějte se do extrémních pozic,
- vyvarujte se prudkých pohybů
- neopírejte se plnou vahou o stupačku(y)
- na svažitém terénu přibržďujte pouze obručemi (!) a nepoužívejte aretační
brzdy za jízdy - může to být nebezpečné a hrozí riziko vážného úrazu!

24

M E C H A N I C KÝ VOZ Í K S K L Á DAC Í

19

SKLADOVÁNÍ
SKLADOVÁNÍ
• Mechanický vozík je určen ke každodennímu používání. Pokud však nebude
vozík delší dobu užíván, je nutné vytvořit pro skladování vozíku vhodné
podmínky:
- především zbavte vozík nečistot (ať již z venkovního prostředí - bláto, písek,
nebo z domácího prostředí - zbytky potravin, chomáče vlasů, prach apod.),
- vozík nechte důkladně vyschnout,
-v
 ozík uskladněte ve složené poloze v suchém a bezprašném prostředí,
nejlépe se stabilní teplotou (10–40 °C) a zakrytý (neskladujte vozík delší
dobu ve vlhké a nevětrané místnosti, v otevřené garáži nebo venkovním
prostředí).
Po delší době skladování a před opětovným provozem vozíku proveďte
pečlivou kontrolu stavu mechanického vozíku - viz. odd. 1 „Všeobecné
informace“!
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ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
➜ viz také kapitola 1 „Všeobecné informace“
• Při každodenním používání věnujte pozornost celkovému stavu vozíku.
Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu v intervalech:
• týdenní údržba
		
- kontrola nahuštění pneumatik
		
- kontrola opotřebení pneumatik
		
- základní údržba textilních částí
		
- údržba kovových částí vozíku (otřít vlhkým hadříkem popř. použít
neagresivní čistící prostředky)
		
- kontrola funkce brzd
• měsíční údržba
		
- provést týdenní údržbu
		
- kontrola vůle předních a zadních kol
		
- kontrola vůle vidlic předních kol
		
- kontrola opotřebení čalounění
		
- vyčištění a promazání osičky zadního kola olejem na kola (!)
• roční kontrola
		
- 1x ročně doporučujeme nechat provést kompletní prohlídku, seřízení či
případnou opravu v servisním středisku.
25

N ÁV O D K O B S L U Z E

21

ZÁRUKA
Výrobce poskytuje na mechanické vozíky KURY a související příslušenství
standardní záruku 24 měsíců.
Pokud není stanoveno jinak, nárok na záruku vzniká dnem dodání, resp.
převzetím výrobku uživatelem.
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SERVIS
Záruční a pozáruční opravy provádí dodavatel, nebo společností KURY
autorizované servisní středisko s osvědčením o způsobilosti tuto činnost
vykonávat.
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ŽIVOTNOST VÝROBKU
Mechanické invalidní vozíky KURY vyrobené technologií ohýbání a svařování
jednotlivých dílů ze slitin hliníku (Al) mají garantovanou životnost 5-6 let.
Tato hranice bezpečné životnosti reflektuje zároveň rozdělení do jednotlivých
uživatelských skupin, které mají rozdílné nároky. U aktivně používaných
vozíků, pracujících na samé hranici užitnosti a tím i maximálně namáhaných,
se životnost odpovídajícím způsobem výrazně zkracuje (4-5 let). U skupiny
pasivních uživatelů, kteří jsou odkázáni na obsluhu a jejich akční rádius
používání je omezený (byt, zahrada apod.), lze uvažovat dobu životnosti i delší
- až 6-7 let. Předpokládaná životnost v tomto rozsahu zohledňuje vynaložené
náklady na servis nepřevyšující 20 % ceny výrobku. Po této lhůtě, (viz Gaussovy
křivky opotřebení a nároků na servis obecně), se servisní náklady zvyšují a únava
materiálu, kterou lze zjistit pouze empiricky, překračuje bezpečnou mez. Po této
době výrobek postupně ztrácí svoje původní parametry, mohou se objevit náhlé
příhody zlomení nebo deformace dílů a vzniká akutní nebezpečí úrazu uživatele!
Dbejte prosím na důkladné servisní prohlídky, pokud se rozhodnete vozík
používat déle než je výrobcem doporučená životnost výrobku. Výrobce proto
doporučuje před uplynutím doby životnosti vozíku důkladnou servisní prohlídku
v autorizovaném středisku s cílem vyloučit možná nebezpečí spojená s dalším
užíváním vozíku přesahující doporučenou dobu životnosti výrobku.
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LIKVIDACE VÝROBKU
Výrobek po skončení životnosti nelikvidujte jako komunální odpad! Výrobek je
nutné zlikvidovat dle platných směrnic a předpisů.
Mechanický vozík KURY a související příslušenství jsou vyrobeny z materiálů,
které jsou po skončení životnosti jako odpad vhodné k separaci.
Výrobce doporučuje:
- výrobek odborně rozebrat a separovat na jednotlivé části, díly a materiály,
které budou následně zlikvidovány dle platné legislativy a předpisů,
- výrobek uložit na místo tomu určené např. sběr druhotných surovin nebo
sběrný dvůr.
Obalové materiály zlikvidujte v souladu s doporučenými postupy odpadového
hospodářství.

VÝROBCE
KURY spol. s r. o.
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Česká republika
tel.: (+420) 466 936 139
e-mail: info@kury.cz
web:
www.kury.cz
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