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POZOR! Uživatel s poruchou zraku nebo čtení, může obdržet informace o výrobku u výrobce. 
Kontaktní údaje výrobce: 
● adresa: MyWam sp.j., ul. Szczecioska 10, 41-516 Chorzów, Polska
● telefon: +48 32 733 11 31
● e-mail: mywam@mywam.pl

POZOR! Před použitím kočárku 
je uživatel povinen seznámit se s obsahem 
této příručky.  

POZOR! Tato příručka je nedílnou součástí produktu. 

a pokaždé, když musí být dodána k prodávanému produktu. 

Verze Příručky pro provoz a údržbu: CZ 

Vydání páté ze dne : 2018-10-05 

MyWam sp.j. si vyhrazuje právo na technické a obchodní změny obsahu uživatelské příručky bez předchozího upozornění. 
Každá změna bude určena podle data poslední aktualizace. 
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Grizzly 

1. Účel pokynů
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1.1. Návod k obsluze a údržbě obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání zdravotního kočárku 

Grizzly, včetně bezpečnostních pravidel pro jeho použití. Popis konstrukce, provoz a nastavení kočárku k použití, 

údržbu a čištění zdravotního kočárku a záručních podmínek. 

1.2. Je určen osobám, které se přímo starají o postižené děti (asistenty dítěte - 

rodiče, opatrovníky), kteří budou kočárek obsluhovat. Určen je také pro lékaře a rehabilitační pracovníky 

obsluhující kočárek. 

1.3. Návod je pořeba uložit na dobře přístupném místě. 

1.4. UPOZORNĚNÍ! Návod uschovejte pro budoucí potřebu! 

2. Účel kočárku Grizzly

2.1. Grizzly Specialní zdravotní kočárek je navržen pro přepravu dítěte se zdravotním stavem 

neurologickým, ortopedickým nebo jiným, který mu stěžuje, nebo neumožpuje samostatný pohyb. 

2.2. Zdravotní kočárek Grizzly je zdravotnickým prostředkem,určeným pro přepravu dětí s ochrnutím nebo paralýzou 

čtyř končetin, tří končetin, dvou končetin, jedné končetiny. 

2.3. Zdravotní kočárek Grizzly je projektován na převoz jednoho dítěte. 

2.4. Zdravotní kočárek Grizzly je pro široké možnosti nastavení, vhodný a bezpečný pro použití na většinu 

individuálních potřeb dítěte. 

2.5. Kočárek Grizzly je určen pro převoz dítěte, jehož váha nepřekračuje 43kg, a výšku od 80cm do 140 

cm. Statisticky se jedná o děti ve věku od 2 do 12 let.

2.6. Při výběru kočárku jsou však nejdůležitější individuální fyzické a duševní vlastnosti dítěte, jeho rozměry a hmotnost, 

podmínky bydlení, okolí a především onemocnění dítěte jako takové. 

2.7. Mezi nemoci konkrétního dítěte patří mimo jiné takové nemoci jako: mozkové ochrnutí, 

meningitida, postspinální poranění, post-cerebrální trauma 

po cévní mozkové příhodě, paralýza různého původu a jiné dysfunkce, které poškozují pohybový aparát a zabrapují samostatnosti 

pohybu dítěte. 

2.8. Kočárek používejte za dohledu lékaře specialisty. 

2.9 Zdravotní kočárek Grizzly je určen pro vnitřní použití (např. v bytě,rehabilitačním středisku) 

Tak i na vnější použití (např. parky, chodníky), na zpevněném a rovném povrchu, kdy se jej dotýkají všechny čtyři kola 

a jejich kontakt se zemí je dostatečný pro správnou jízdu. 

2.10. Zdravotní kočárek Grizzly je určen k ovládání a řízení pouze asistentem (rodičem, opatrovníkem). 

2.11. Uživatelem zdravotního kočárku Grizzly je jak dítě, které v něm bude přepravováno, tak jeho asistence, 

(rodič, opatrovník, lékař, rehabilitační pracovník), který bude dítě převážet a manipulovat s ním. 

2.12. Zdravotní kočárek Grizzly s náležitou péčí a údržbou si zachovává svou kvalitu po dobu 3 let a to je celkové  

období jeho používání. 

2.13. Rizika spojená s používáním kočárku jsou podrobně popsána v kapitole: “Důležité zásady a rady 

spojené s užíváním”. 
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3. Důležité zásady a rady spojené s užíváním

obecné 

3.1. Upozornění! Nebezpečí nehody - před použitím vozíku je uživatel povinen 

číst a řídit se celým obsahem této příručky. 

3.2. Upozornění! Nebezpečí nehody - Je nezbytně nutné před a během používání vozíku 

postupovat podle pokynů a bezpečnostních pravidel popsaných v této příručce a postupovat podle ostatních 

doporučení popsaných v této příručce. 

 3.3.1. Upozornění! Nedodržení pokynů, zejména pokynů týkajících se pohyblivých částí kočárku může být pro uživatele 
nebezpečný.  3.3.2 Vždy si prostudujte návod k obsluze před použitím kočárku. 

3.4. Upozornění! Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru, protože existuje riziko zranění a riziko 
nehody! 

3.5. Upozornění! Výrobek obsahuje malé části, které mohou být při požití nebezpečné 
pro dítě! 

3.6. Upozornění! Riziko zranění - vždy používejte všechny dostupné bezpečnostní systémy 

pro dítě používající kočárek. Patří mezi ně: pětibodové pásy, peloty , příslušenství boční opory, 

stehenní kalhoky s pásem, abdukční klín, bezpečnostní hrazdu případně terapeutický stolik na jejím místě, 

podnožku s pásky pro uchycení nohou. 

3.7. Upozornění! Při používání kočárku existuje nebezpečí popálení - buďte proto opatrní 
na přepravu dítěte v kočárku při vysokých a nízkých teplotách a při kontaktu s kůží, např. na slunci, protože povrchová teplota 
kočárku se může zvýšit, když je kočárek vystaven slunečnímu záření 
,nebo povrchová teplota kočárku může klesnout, když je kočárek vystaven mrazu. 

 

3.8. Upozornění! Při používání kočárku, nebo při manipulaci s ním, nebo při skládání kočárku může dojít 
k ohrožení zdraví uživatelů a osob v bezprostřední blízkosti způsobené danými rozměry a 
pohyblivými štěrbinami a dírami. Buďte proto obzvláště opatrní!  

3.9.1. Upozornění! Při používání a obsluze vozíku, při skládání a seřizování 
mechanismů, může existovat riziko zachycení a sevření částí těla uživatele 
do otvorů a mezer mezi prvky.  

3.9.2. Buďte proto obzvláště opatrní. 

3.9.3. Po dokončení montážních úkonů je potřeba zajistit přesné ustavení polohy jednotlivých součástí kočárku 
utažení matic, knoflíků a šroubů. 
Při každém provedení výše uvedených kroků musíte nejprve odebrat dítě z kočárku!  

3.10. POZOR! Nikdy nepřekračujte maximální zatížení . 

3.11. POZOR! Maximální celková nosnost kočárku Grizzly je 43 kg. 

3.12. POZOR! Maximální nosnost cestovní tašky je 2 kg. 

3.13. POZOR! Maximální zatížení nákupního tašky je 3 kg. 

3.14. POZOR! Maximální zatížení terapeutického stolíku je 3 kg. 

3.15. POZOR! Zadní kapsa na nastavitelné stříšce s okýnkem slouží pouze k umístění pláštěnky, nebo moskytiéry. 

3.16. POZOR! V závislosti na provedeném nastavení kočárku Grizzly – myšleno nastavení rukojeti 
kočárku, nastavení výšky opěradla, nastavení úhlu opěradla, nastavení hloubky sedadla, nastavení úhlu sedadla, 
nastavení úhlu opěrky nohou a nastavení opěrky nohou - může kočárek překročit doporučené maximální rozměry.  
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3.17. POZOR! V případě jakéhokoli zdravotního problénu souvisejícího s použitím zdravotního kočárku Grizzly musíte 
neprodleně písemně informovat výrobce kontaktováním doporučeným dopisem nebo potvrzením o přijetí e-mailu na 
následujících adresách:
3.17.1. Adresa: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

3.17.2. E-mail: mywam@mywam.pl 

3.18. Terapeutické sedadlo není vhodné pro použití dětmi mladšími 6 měsíců. 

3.19. Je zakázáno používat kočárek jako žebřík nebo základnu pro lezení, aby bylo možné dosáhnout výše. 
3.20. Je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen.

Pokud jde o konstrukci a nastavení

3.21.1. Upozornění! Veškeré úpravy kočárku a jeho prvků, veškerá nastavení, změny, upevnění a další činnosti související s 
úpravou kočárku by měly být prováděny BEZ dítěte umístěného v kočárku.

3.21.2. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému ohrožení dítěte a dalších osob!

3.22. Upozornění! Nesprávné nastavení ,nebo nesprávné úpravy provedené na kočárku představují vážné 
nebezpečí pro dítě a další osoby!
3.23.1. Upozornění! Vzhledem k velkým možnostem nastavení kočárku je při úhlovém nastavení sedadla a 
úhlovém nastavení opěradla možné nastavit polohu, ve které je hlava dítěte pod pánevní liníí. 

3.23.2. Je zakázáno používat takovou polohu, protože by to mohlo vést k riziku udušení dítěte!!! 

3.24. Upozornění! Dekorativní sada medvěda Grizzly (příslušenství) je křehká, dávejte proto pozor, aby ji Vaše dítě 

nepoškodilo a nebo ji nevkládalo do úst, protože by mohlo dojít k udušení dítěte!

3.25. POZOR! Každá změna sklonu sedadla mění celkové těžiště, což ovlivňuje stabilitu kočárku. 

3.26. POZOR! Každá změna sklonu opěradla mění celkové těžiště, což ovlivňuje stabilitu zdravotního kočárku.

3.27. POZOR! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů! 
3.28. POZOR! Centrální brzda není určena k zpomalení invalidního vozíku za jízdy a měla by se používat pouze k 

znehybnění zdravotního kočárku.
3.29. Přední otočná kola mohou v případě vyřazení směrového zámku vibrovat na nerovném povrchu a vést k náhlému 
zastavení kočárku a jeho převrácení dopředu. Proto je-li povrch nerovný, doporučuje se uzamknout zámek předního kola a 

tlačit kočárek sníženou rychlostí.

3.30. Veškeré úpravy a nastavení by měla být prováděna pod dohledem lékaře či fyzioterapeuta. 

Pokud jde o montáž a demontáž 

3.31. Upozornění! Abyste předešli zranění, ujistěte se, že je Vaše dítě při montáži a demontáži kočárku v bezpečné 

vzdálenosti. 
3.32. Upozornění! Před použitím musí být kočárek kompletně smontován. Pokud v této fázi dojde k problémům, 

neprodleně kontaktujte prodejce nebo výrobce.

3.33. Upozornění! Při montáži kočárku a při montáži sedačky k rámu kočárku věnujte zvláštní pozornost zajišťovacímu 
mechanismu připevňovacího mechanismu rámu sedadla ke kočárku, jinak hrozí vážné nebezpečí zranění uživatele!
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 3.34.1. Upozornění! Při montáži kočárku a při montáži sedadla k rámu kočárku věnujte zvláštní pozornost 
montáži sedadla na určené háky rámu sedadla. 3.34.2. Připevnění sedadla k jiným prvkům rámu kočárku je 

nesprávné a může způsobit nehodu!
 3.35.1. Upozornění! Je zakázáno přidávat na kočárek další zátěž, zejména pokud jde o přidávání další zátěže na 
zadní stranu opěradla, např. Batoh nebo taška. 3.35.2. To by mohlo způsobit převrácení zdravotního kočárku 
Grizzly a zranění uživatele!

3.36. Upozornění! Při montáži a demontáži zdravotního kočárku dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých 
částí kočárku, protože by mohlo dojít ke skřípnutí prstů, rukou nebo jiných částí těla.
3.37. Upozornění! Při montáži a demontáži kol k rámu kočárku se ujistěte a zkontrolujte, zda jsou správně 

namontována, protože hrozí nebezpečí poranění. 

3.38. POZOR! Pokud je přepravní zámek na svém místě, nerozebírejte rám kočárku, protože by se mohl poškodit. 

3.39. POZOR! Při montáži terapeutické sedačky s opěradlem na rám zdravotního kočárku v opačném směru než u 

předchozího, mějte na paměti, že to mění těžiště a ovlivňuje stabilitu zdravotního kočárku. 3.40. Všechny další prvky 

připevněné ke kočárku ovlivňují jeho stabilitu.
3.41. Terapeutické sedadlo pro opěradlo zdravotního kočárku Grizzly by mělo být namontováno pouze na rám kočárku Grizzly, 
nikoli na jakýkoli jiný zdravotní kočárek nebo zařízení.

Pokud jde o přípravu k použití 
3.42. Upozornění! Před použitím kočárku se ujistěte, že je kočárek správně smontovaný a všechny mechanismy, háky a 
spojovací prvky jsou správně smontovány, uzavřeny a připraveny k použití. To platí zejména pro: mechanismus pro sklopení 
rámu, mechanismus pro připevnění sedadla k rámu kočárku a instalaci všech čtyř kol.

3.43. Upozornění! Před jízdou s kočárkem  Grizzly se ujistěte, že je Vaše dítě 

zajištěno a má správně nastavený pětibodový postroj, protože existuje riziko
úrazu.

3.44.1. Upozornění! Skládací mechanismus rámu je velmi důležitým prvkem konstrukce kočárku, proto je 
třeba před každým použitím kočárku věnovat zvláštní pozornost absenci trhlin a poškození skládacího 
mechanismu rámu a jeho správnému fungování. 3.44.2. V případě jakéhokoli podezření nesmí být kočárek 

používán, protože by mohl představovat hrozbu pro dítě, jeho obsluhu a další osoby! 3.44.3. V takovém 
případě se doporučuje neprodleně požádat o radu prodejce či výrobce.

3.45. Upozornění! Správné použití skládacího mechanismu je důležité pro bezpečnost Vašeho dítěte a 
obsluhy.

3.46. POZOR! Před použitím kočárku musí být čalounění vždy suché.

3.47.1. POZOR! Při každém použití kočárku je třeba provést níže uvedené kroky a v případě jakýchkoli nesrovnalostí se kočárek 
nesmí používat. V takové situaci se doporučuje neprodleně požádat o radu prodejce či výrobce. 3.47.2. Mezi činnosti před 

každým použitím kočárku patří:

3.47.1. Při používání kočárku zkontrolujte, zda nevykazuje viditelné poškození nebo jiné vady, které by mohly dítě ohrozit.
3. 47.2. Zkontrolujte, zda je rám zdravotního kočárku správně sestavený a zda je sklopný mechanismus správně uzavřen
(zajištěn).
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3. 47.3. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně připevněno k rámu zdravotního kočárku a zda je mechanismus upevnění sedadla
k rámu kočárku řádně uzavřen (zajištěn)

3. 47.4. Zkontrolujte správné uchycení všech čtyř kol.

3. 47.5. Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky na běhounu všech čtyř kol v dobrém stavu.

3. 47.6. Zkontrolujte, zda centrální brzda funguje správně.

3. 47.7. Správně proveďte všechna nastavení a přizpůsobte kočárek potřebám dítěte, včetně nastavení vhodné hloubky
terapeutického sedadla a výšky opěradla, vhodného sklonu terapeutického sedadla a sklonu opěradla, nastavte vhodný sklon
opěrky nohou, upravte příslušnou délku pětibodových pásů.

3. 47.8. Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správně usazena a zajištěna.

3. 47.9. Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché.

3. 47.10. Zajistěte dítě pětibodovými pásy, které zabrání vypadnutí a vyklouznutí dítěte z kočárku.

3. 47.11.a. Zajistěte dítě všemi přístupnými stabilizačními prvky. Jako jsou: pětibodové pásy, opěrky hlavy, hrudní a bederní
opěrky, opěrky kyčle, pásy stabilizující sed, klín, opěrka nohou, pásky na opěrce nohou, bezpečnostní hrazda nebo
terapeutický stůl. 3. 47.11.b. To má zabránit tomu, aby dítě vypadlo a vyklouzlo z kočárku, a zabránit tomu, aby nohy dítěte
spadly z opěrky nohou.

3.48.1. POZORNOST! Používání kočárku je zakázáno, pokud je technický stav kočárku nebo jeho jednoho prvku špatný, nebo o 
tom má uživatel jakékoli pochybnosti, je-li kočárek poškozen nebo existuje-li pouze podezření, že došlo k jeho škodě. 

3.48.2. V takové situaci se doporučuje neprodleně požádat o radu prodejce či výrobce.

Pokud jde o přenášení vozíku

3.49. POZOR! Je zakázáno nosit nebo zvedat kočárek s dítětem uvnitř.

3,50. POZOR! Je zakázáno nosit kočárek, pokud není rozebrán na samostatné části: samostatně demontovaný rám kočárku, 
samostatně demontovaný terapeutický sedák s opěradlem, samostatně demontované příslušenství přídavného kočárku.

3.51. POZOR! Nezvedejte invalidní vozík za opěrku nohou nebo bezpečnostní zábradlí, terapeutický stůl nebo jiné 
příslušenství.

Pokud jde o nastupování a vystupování z kočárku a správnou polohu v něm

3.52. VAROVÁNÍ! Nestůjte na stupačce, protože existuje nebezpečí převrácení kočárku, poranění uživatele a 
poškození produktu.
3.53. VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby při nastupování a vystupování z kočárku nemohlo dítě a jakákoli jiná osoba 
stát na stupačce, protože by to mohlo poškodit a poranit uživatele!

3.54. POZOR! Při nastupování a vystupování dítěte z kočárku musí být zatažena centrální brzda.
3.55. POZOR! Když své dítě dáváte do kočárku nebo z něj vystupuje, ujistěte se, že je zatažená centrální brzda kočárku.
zejména pokud jde o jízdu se zdravotním kočárkem.

3.56. VAROVÁNÍ! Nepouštějte kočárek sám od sebe ani ho odtlačujte od sebe, mohlo by dojít k nehodě. 
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3.57. VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běh nebo bruslení. 

3.58. VAROVÁNÍ! Je zakázáno používat výrobek pro sportovní účely. 

3.59. POZOR! Při používání kočárku zajistěte, aby se končetiny dítěte nezachytily mezi paprsky kol a nastavitelnými prvky 
kočárku.

3,60. POZOR! Při jízdě dveřmi nebo podobnými omezeními omezujícími  jízdu zdravotního kočárku se ujistěte, že je na obou 
stranách kočárku dostatečný prostor, aby se zabránilo skřípnutí rukou nebo jiných částí těla a nedošlo k poškození kočárku.

3.61. Při jízdě  po veřejných komunikacích je třeba dodržovat dopravní předpisy.

Pokud jde o chůzi na svahu 
3.62. VAROVÁNÍ! Je zakázáno nechat dítě v kočárku bez dohledu dospělého či odpovědného asistenta (rodiče, 

opatrovníka), což platí zejména pro ponechání dítěte v kočárku na svažitém podkladu, protože by mohlo dojít k nehodě a 
zranění uživatele!

3.63. VAROVÁNÍ! Při používání ramp nepřekračujte maximální zatížení ramp, protože by to mohlo vést ke 

zranění uživatele a lidí ve vašem okolí.
3.64. VAROVÁNÍ! Pokud používáte rampy, ujistěte se, že je rampa vhodná, že kola zdravotního kočárku jsou 

dostatečně vysoká, aby projela rampou tak, aby se rám kočárku nedotýkal rampy, a 

zajistěte si pomoc druhé osoby, protože existuje riziko převrácení kočárku, poškození produktu a poranění uživatele.
3.65. POZOR! Vždy pamatujte, že těžiště zdravotního kočárku se změní, když překonává nerovnosti nebo překážky na 

zemi. V takovém případě buďte velmi opatrní a kočárek zajistěte. 

Pokud jde o pohyb kočárku na schodech 

3.66. VAROVÁNÍ! Je zakázáno s kočárkem stoupat nebo scházet po schodech, a to jak s dítětem, tak s 
kočárkem samotným, protože by to mohlo mít za následek nehodu a zranění uživatele!

Pokud jde o přepravu zdravotního kočárku v autě a jiných vozidlech 

3.67. VAROVÁNÍ! Je zakázáno přepravovat dítě v kočárku nebo jiném dopravním prostředku, např. v autě, vlaku, 

tramvaji, autobusu, letadle, lodi a dalších , protože by to mohlo způsobit zranění.
3.68. VAROVÁNÍ! Je zakázáno používat sedačku kočárku jako autosedačku, protože by to mohlo mít za následek

zranění.
3.69. VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu a zranění uživatele a lidí v okolí - při přepravě zdravotního kočárku jinými 
dopravními prostředky, např. autem, autobusem, vlakem, zajistěte, aby byl kočárek vždy řádně zajištěn ,aby 

nedošlo ke zranění cestujících při střetu,nebo prudkém brzdění. 

3.70. POZOR! Při přepravě kočárku jinými dopravními prostředky, např. autem, autobusem nebo vlakem, musí být kočár 

přepravován bez dítěte a kočárek by měl být dobře chráněn proti možnému poškození.
3.71. POZOR! Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou ochranou výrobku během přepravy.
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3.72. POZOR! Při přepravě zdravotního kočárku jinými dopravními prostředky, například v autě, autobuse, vlaku, se nesmí 

používat jeden bezpečnostní pás k zajištění cestujícího a kočárku.

3.73. Při přepravě a skladování kočárku vždy použijte přepravní zámek.

Pokud jde o údržbu a servis 
3.74. POZOR! Výrobce odpovídá za technické závady nebo poškození kočárku, které vzniknou pouze při správném používání 
kočárku. Odpovědnost za správné fungování kočárku nese výrobce, pouze pokud jsou přísně dodržována všechna 

doporučení výrobce.

3.75. POZOR! Výrobce odpovídá za správnou funkci kočárku pouze s originálními součástmi a originálním příslušenstvím.

3.76. V kočárku lze používat pouze originální náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem. 3.77.1. Opravy kočárku 
prováděné jinými osobami než autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 30. seznam autorizovaných servisních míst) 
nebo výrobcem zanikají. 3.77.2. Výrobce není odpovědný za zranění osob nebo poškození výrobku, ke kterému může dojít v 
důsledku oprav prováděných jinými osobami než autorizovaným servisním střediskem

(viz kapitola 30. seznam autorizovaných servisních míst) nebo výrobce.
3.78. Kočárek musí být pravidelně čištěn a ošetřován. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
3,79. Výrobce odpovídá za správnou funkci kočárku, pouze pokud je zakoupen ve specializovaném  zdravotnickém obchodě .
3,80. Výrobce není odpovědný za vhodný výběr příslušenství pro daného uživatele.

Obr.4.1. 4. Typový štítek
4.1. Typový štítek obsahuje základní informace o produktu: název, 
model, sériové (identifikační) číslo, maximální zatížení, datum výroby, 
potvrzení shody produktu pro zdravotnické prostředky, varování o 

shodě s příručkou pro provoz a údržbu a údaje výrobce (viz obr. 4.1) ).

4.2. Typový štítek je připevněn k levé straně příčníku v zadní části rámu 

podvozku a přilepen k horní části.

5. Výstražná tabulka
5.1. Výstražná tabulka obsahuje důležitá varování pro uživatele (viz 
obrázek 5.1).
5.2. Výstražná tabulka je shora připevněna k pravé straně příčníku v 
zadní části rámu zdravotního kočárku.

Obr.5.1. 
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6. Označení symbolu

6.1. Sériové číslo produktu 

6.2. Celková přípustná hmotnost uživatele 

6.3. Datum výroby 

6.4. Značka shody podle směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42 EHS, příloha VII 

6.5. Varování, abyste dodrželi příručku pro používání a údržbu produktu 

6.6. Název výrobce 

6.7.1. Značka „VAROVÁNÍ“ použitá v této příručce slouží k upoutání pozornosti čtenáře k obsahu označenému 
touto značkou.

6.7.2. Nedodržení obsahu označeného tímto symbolem může ohrozit zdraví a bezpečnost uživatele a 

doprovodných osob a může také poškodit produkt.

7. Obecný popis zdravotního kočárku
Speciální dětský kočárek Grizzly se skládá ze dvou hlavních částí: rámu kočárku a terapeutické sedačky s 
opěradlem.
Speciální zdravotní kočárek Grizzly se také vyznačuje širokou řadou dalšího vybavení, které by mělo být vybráno 
podle individuálních potřeb uživatelů.

7.1. Ocelový rám kočárku  je vybaven hliníkovými prvky. Mezi 
prvky rámu kočárku patří:

7.1.1. Skládací mechanismus rámu 

7.1.2. Přepravní zámek 

7.1.3. Masivní otočná přední kola 

7.1.4. Mechanismus rychlé montáže předních kol 

7.1.5. Zámek předních kol 

7.1.6. Zadní kola, plná 

7.1.7. Mechanismus pro rychlou montáž zadních kol na nápravu 

(viz Obr.7.1. a č. 14 ; str. 15) 

(viz Obr.7.1. a č.-; str. 16) 

(viz Obr.7.1. a č.7; str. 16) 

(viz Obr.7.1. a č. 5; str. 16) 

(viz Obr.7.1. a č. 4; str. 17) 

(viz Obr.7.1. a č. 9; str. 18) 

(viz Obr.7.1. a č. 8; str. 18) 
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7.1.8. Mechanismus pro rychlou montáž zadních kol na rám 

7.1.9. Systém zavěšení zadních kol 

7.1.10. Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku 
7.1.11. Mechanismus nastavení úhlu pro tlačnou rukojeť

7.1.12. Centrální brzda 

7.1.13. Nášlapná patka 

7.1.14. Háky rámu pro upevnění sedadla 

7.1.15. Mechanismus nastavení úhlu sedadla, tzv kolébka 

Obr.7.1. 
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(viz Obr.7.1. a č. 13; str. 19)

 (viz Obr.7.1. a č.12; str. 19) 

(viz Obr.7.1. a č. 1; str. 19) 

(viz Obr.7.1. a č. 2; str. 20) 

(viz Obr.7.1. a č. 11; str. 20) 

(viz Obr.7.1. a č. 10; str. 20) 

(viz Obr.7.1. a č. 3; str. 21)

(viz Obr.7.1. a č. 6; str. 26) 

Obr.7.2. 

7.2. Terapeutické sedadlo s opěradlem

Mezi jeho prvky patří:

7.2.1. Nastavitelné terapeutické sedadlo 

7.2.2. Mechanismus pro připevnění sedadla k rámu kočárku 

7.2.2. Nastavitelné opěradlo

7.2.3. Mechanismus nastavení úhlu opěradla 

7.2.4. Pětibodové pásy 

7.2.5. Nastavitelná opěrka nohou 

7.2.6. Mechanismus úhlového nastavení celé stupačky 

7.3. Příslušenství (viz obrázek 7.3)

7.3.1. Opěrka hlavy 

7.3.2. Hrudně-bederní peloty 

7.3.3. Peloty zádové 

7.3.4. Boční prvky opěradla 

(viz na str. 31) 

(viz na str. 32) 

(viz na str. 33) 

(viz   na str.   34) 

(viz Obr.7.2. a č. 3; str. 24) 

(viz Obr.7.2. a č. 6; str. 21) 

(viz Obr.7.2. a č. 1; str. 27) 

(viz Obr.7.2. a č. 7; str. 28) 

(viz Obr.7.2. a č. 2; str. 29) 

(viz Obr.7.2. a č. 4; str. 30) 

(viz Obr.7.2. a č. 5; str. 31) 

14 



v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2 Grizzly 

(viz obr. str. 34) 

(viz obr. str. 35) 

Obr.7.3. 

(viz obr. str. 36) 

(viz obr. str. 37) 

(viz obr. str. 37) 

(viz obr. str. 37) 

(viz obr. str.  38) 

(viz obr. str. 38) 

(viz obr.  str. 38) 

(viz obr. str. 38) 

(viz obr. str. 39) 

(viz obr. str. 39) 

(viz obr.  str. 39) 

7.3.5. Trupové stabilizační pásy 

7.3.6. Bezpečnostní zábrana

7.3.7. Nastavitelná stříška s okénkem 

7.3.8. Terapeutický stůl
7.3.9. Turistická taška

7.3.10. Nákupní košík 

7.3.11. Klín 

7.3.12. Pláštěnka 

7.3.13. Zimní rukavice 

7.3.14. Nánožník 

7.3.15. Moskitiéra 

7.3.16. Slunečník 

7.3.17. Exkluzivní dekorativní sada - Medvěd Grizzly 

8. Podrobný popis kočárku

8.1. Skládací mechanismus rámu

Skládací mechanismus rámu je umístěn uvnitř rámu a na rámu na třech místech v levé části a na 
třech místech v pravé části. Popisující tato místa shora, ze strany rukojeti kočárku, jsou:
a) blokování skládání rámu - rukojeť odpovědná za blokování a odemykání možnosti skládání 
rámu, která má na pravé části rámu zabudované červené blokovací tlačítko (viz obr. 8.1.)

b) pravý a levý kloub rámu - prvek upevňující horní rám se spodním rámem (viz obr. 8.1.)

c) pravý a levý prvek, který umožňuje složení horního rámu za účelem zmenšení jeho rozměru

(viz Obr.8.1.)

8.2. Rozložení rámu kočárku 
Rozložení (otevření) rámu kočárku: položte rám kočárku vodorovně na zem tak, aby 
tlačná rukojeť byla nahoře, poté vytáhněte přepravní zámek (viz 8.5. Nasazení a 
sejmutí přepravního zámku) a vytáhněte rukojeť (viz obrázek 8.2), dokud nezapadne 
na místo. Rám zdravotního kočárku bude správně rozložen pouze tehdy, když je 
sklopný mechanismus správně uzavřen. O tom svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející 
z dobře uzavřeného složeného mechanismu rámu.

Obr.8.2. 

Obr.8.1. 
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Obr.8.3. 

Obr.8.4. 

Obr.8.5. 

8.3. Sklopení rámu kočárku
Sklopení (složení) rámu zdravotního kočárku: stiskněte červené tlačítko sklopného zámku (viz 
8.1. Skládací mechanismus rámu) a současně vytáhněte obě rukojeti sklopného zámku směrem 
nahoru k rukojeti (viz obr. 8.3). Poté sklopte rám kočárku sklopením dopředu ve směru montáže 

předních kol a poté zajistěte přepravní zámek. 

8.4. Přepravní zámek 
kočárek je vybaven přepravním zámkem pro jeho zajištění
ve složeném stavu pro přepravu a skladování.
Transportní zámek se skládá ze dvou částí (viz obr. 8.4): očka (vnitřní část)

a kolíku.

8.5. Zajištění a odjištění přepravního zámku
Aby se zabránilo samovolnému otevření rámu, musí být nejprve složen
rám (viz 8.3. Sklopení rámu vozíku), poté nasaďte zajišťovací oko na čep
blokování tak, aby se oba tyto prvky těsně překrývaly (viz obr. 8.5.).
Chcete-li přepravní zámek odjistit, před rozložením rámu odstraňte
uzamykací oko ze zajišťovacího kolíku a teprve potom můžete přistoupit k rozložení rámu

kočárku.

8.6. Masivní otočná přední kola 

Německá kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy kočárku,
potěšení z jízdy a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, naplněná speciálním
gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Kola
jsou namontovány z výroby na přední vidlice, které jsou umístěny na nápravě předních kol
 (viz obr. 8.6.).
Obě přední kola lze nastavit pro jízdu přímo vpřed nebo odjištěná pro zatáčení,
což výrazně usnadňuje manévrování s kočárkem (viz 8.10. Blokování směru jízdy
přední kola).

Obr. 8.6. 
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Obr.8.7. 8.7. Mechanismus rychlé montáže předních kol
Mechanismus je namontován na předních koncích rámu a zajišťuje rychlou montáž a demontáž 
předních kol. Aktivuje se stisknutím tlačítka rychlé demontáže dolů, směrem k zemi (viz obr. 
8.7.). Kolo je v něm namontováno zespodu vertikálním směrem.

Rys.8.8. 

Obr.8.9. 

8.8. Montáž předních kol 
Nasaďte obě přední kola. Za tímto účelem zasuňte osu kola do otvoru mechanismu rychlé 
demontáže, dokud nezaklapne (viz obr. 8.8.).
O správné instalaci kola svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z mechanismu rychlé 

demontáže předních kol.

8.9. Demontáž předních kol 
Při demontáži předního kola stiskněte tlačítko na horní straně mechanismu pro rychlou 
demontáž předních kol. Poté vysuňte osu kola z otvoru v mechanismu předních kol (viz obr. 

8.8.). Stejně postupujte i s druhým kolem.

8.10. Zámek předního kola 
Díky směrovému zámku předních kol (viz obr. 8.10.) A možnosti jeho zapnutí nebo vypnutí při 
jízdě s kočárkem je znatelně větší pohodlí pro dítě i pro asistenta.
Při jízdě s kočárkem na zcela hladkém povrchu, například v nákupních centrech, ve školách, se 
doporučuje uvolnit zámek a umožnit protáčení předních kol.
Na druhou stranu, v případě horšího povrchu, při jízdě na svahu, při překročení prahů nebo 
obrubníků se doporučuje zajistit zámek a zablokovat otáčení předních kol.

Obr.8.10. 
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Obr.8.11. 

Obr.8.12. 

Obr.8.13. 

8.11. Zajištění a odjištění směrového zámku předních kol
Pro zajištění otáčení předních kol, otočte zajišťovacím knoflíkem ve směru jízdy doleva (viz obr. 
8.11.).
Chcete-li odjistit přední kola, otočte zajišťovacím knoflíkem ve směru jízdy po směru hodinových 

ručiček.

8.12. Zadní kola, plná 
Kola německé výroby (viz obr. 8.12.) Zaručují nejvyšší kvalitu jízdy
kočáreku, zábavu při řízení a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, plněné
speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné nafukovacím kolům.

Díky možnosti demontáže kol i jejich os je kočárek po něm menší ve

složeném stavu, což usnadňuje jeho přepravu a skladování.

8.13. Mechanizus rychlé montáže zadních kol na osce 
Mechanismus je namontován uvnitř zadních kol a zajišťuje rychlou montáž a demontáž zadních 
kol. Aktivuje se stisknutím rychloupínáku směrem dolů ke středu kola (viz obr. 8.13.). Poté 

můžete zadní kolo nasadit na nápravu zadního kola nebo sejmout zadní kolo z osy zadního kola.

8.14. Montáž a demontáž zadních kol na nápravu 
Při montáži zadního kola na nápravu zadního kola stiskněte svorku umístěnou ve středu kola a 
položte kolo na začátek osky (viz obr. 8.14.). Poté přestaňte tlačit na sponu a pokračujte v 
natahování kola na jeho osu, dokud nezaklapne. O správné instalaci kola svědčí jasný zvuk 
„cvaknutí“ vycházející z mechanismu rychlé montáže zadních kol na nápravu.
Chcete-li demontovat zadní kolo z osy zadního kola, stiskněte svorku ve středu kola a vysuňte 
kolo z jeho osy.

Obr.8.14. 
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Obr.8.15. 

Obr.8.16. 

Obr.8.17. 

8.15. Mechanismus pro rychlou montáž zadních kol na rám 
Mechanismus je namontován na zadních koncích rámu, v kontaktu s příčníkem a
zajišťuje rychlou montáž a demontáž zadních kol. Spouští se stisknutím
rychloupínací tlačítko dolů, směrem k zemi (viz obr. 8.15.). Kolo v něm

je namontováno z boku, z vnějšku, horizontálním otvorem.

8.16. Montáž a demontáž zadních kol na rám 
8.16.1. Montáž zadních kol na rám kočárku
Umístěte obě zadní kola s nápravami do otvorů v mechanismu. Poté stiskněte tlačítko
pro rychlou montáž, aby oska mohla proklouznout, a poté zasuňte kolo s oskou do otvoru
dokud neuslyšíte cvaknutí (viz obrázek 8.16). O správné instalaci kola svědčí jasný zvuk „kliknutí“,
vycházející z mechanismu rychlé montáže zadních kol na rám. Aby jste se ujistili, že
o správné montáži, zkontrolujte, zda nelze kolo s oskou vytáhnout z otvoru
mechanismu zpět.

Při montáži zadních kol k rámu se ujistěte, že držíte kolo za vnitřní část
ráfku a netlačte na rychloupínací sponu zadních kol na ose, mohlo by to zapříčinit
automaticku demontáž zadního kola z osky.

8.16.2. Demontáž zadních kol z rámu vozíku
Při demontáži zadního kola z rámu kočárku stiskněte tlačítko rychlého uvolnění zadních kol z rámu kočárku dolů k zemi. 

Poté přidržte kolo za vnitřní část ráfku a vysuňte kolo spolu s jeho oskou.

8.17. Systém odpružení zadních kol 
Kočárek je vybaven pružinovým odpružením rámu a zadních kol, umístěným na
 zadních koncích rámu a jejich  kontaktu s příčníkem (viz obrázek 8.17). 

Do odpružení nezasahujte. Pracuje automaticky.

8.18. Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku 
Rukojeť (viz obr. 8.18) se používá k tlačení kočárku a zajišťuje pevné uchopení pro různé
jízdní podmínky. Má schopnost přizpůsobení se a je možno nastavit výšku rukojeti

Obr.8.18. 
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8.19. Mechanismus nastavení úhlu pro tlačnou rukojeť
Jedná se o dvě tlačítka na vnější straně rámu, která se nacházejí na kloubech tlačné 
rukojeti (viz obrázek 8.19).

v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2

Obr.8.19. 

8.20. Úhlové nastavení rukojeti pro tlačení kočárku 
Chcete-li změnit úhel rukojeti, stiskněte obě tlačítka na mechanismu nastavení úhlu rukojeti 
současně a změňte úhel rukojeti (viz obrázek 8.20). Jakmile je rukojeť ve správné poloze, 
přestaňte stisknout tlačítka a rukojeť se automaticky uzamkne v požadované poloze.

Obr.8.20. 

Obr.8.21. 

Obr.8.22. 

8.21. Centrální brzda 
Centrální brzdový pedál, který zablokuje přímo obě zadní kola

kočárku je umístěný ve středu příčníku v zadní části rámu kočárku (viz obr. 8.21.).
8.22. Aktivace a deaktivace centrální brzdy
Chcete-li zabrzdit centrální brzdu, sešlápněte brzdový pedál směrem dolů k zemi, dokud 
nezaklapne (viz obr. 8.22.). Správné zabrzdění brzdy je potvrzeno zřetelným „cvakavým“ zvukem 
vycházejícím z centrální brzdy.

Pro odbrzdění centrální brzdy zatáhněte brzdový pedál nahoru.

8.23. Nášlapný pedál 
Nášlapný pedál je umístěn na pravé straně příčníku v zadní části rámu kočárku
(viz obrázek 8.23). Chcete-li jej použít, stiskněte nášlapnou patku a současně zatáhněte za 
rukojeť směrem k sobě, což povede ke zvednutí
 přední části kočárku spolu s předními koly.
Použití nášlapného pedálu usnadňuje kočárku překonávání malých schodů nebo obrubníků.

Obr.8.23. 

20 



v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2 Grizzly 

Obr.8.24. 8.24. Držáky rámu pro upevnění sedadla 
Jedná se o dva barevné, chromované, příčné držáky, které jsou umístěny na rámu 
kočárku v jeho střední části (viz obr. 8.24.). Tyto dvě barevné tyče jsou velmi důležitými 
prvky při konstrukci kočárku. Slouží k připojení terapeutického sedadla s opěradlem k 
rámu kočárku.
Aby bylo možné je odlišit od výztuh šedého rámu, byly barevně označeny, aby osoba 
montující sedačku k rámu použila tyto barevné držáky a neudělala chybu a omylem 

nepřipevnila sedačku k šedým výztužím rámu, protože to je zakázáno a nesprávně!

8.25. Mechanismus pro připevnění sedadla k rámu kočárku
Mechanismus pro připevnění sedadla k rámu kočárku je umístěn na
sedadle kočárku, zespodu.
Skládá se z:

a) příčného madla

b) dvou pojistek mechanizmu

(viz Obr.8.25, č. 4) 

(viz Obr.8.25, č. 2 a 6) 

Obr.8.25. 

c) dvou upevňovacích předních prvků sedadla(Viz Obr.8.25, č. 1 a 7)

d) dvou upevňovacích zadních prvků sedadla (Viz Obr.8.25, č. 3 a 5)

Používají se k připevnění sedadla k rámu, k uchycení sedadla

v rámu a pro odpojení sedačky od rámu kočárku.

8.25.1. Otevření zámku v mechanismu upevnění sedadla k rámu kočárku 

Obr.8.25.1.-B Obr.8.25.1.-

A Zatažením příčné rukojeti mechanismu dozadu otevřete zámek
, který začne otevírat pojistku
(viz obr. 8.25.1.-A), pak pokračujte
tahem za příčnou rukojeť dozadu a nahoru což
způsobí zajištění zámku v otevřené poloze
(viz obr. 8.25.1.-B).

8.25.2. Zajištění zámku v mechanismu upevnění sedadla k rámu kočárku 
Aby bylo možné zajistit zámek mechanismu, musí být sedadlo správně namontováno na 
rámu kočárku (viz 8.26. Montáž sedadla), což způsobí, že zámek zapadne do zajištěné 
polohy (viz obr. 8.25.2.).

Obr.8.25.2. 
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8.26. Montáž sedadla 
Sedadlo lze namontovat ve směru jízdy i proti směru jízdy.

Chcete-li sedačku připevnit k rámu, postupujte následovně v uvedeném pořadí: 

a) zabrzděte centrální brzdu tak, aby byl rám kočárku stabilní a znehybněný (viz obr. 8.26.-A)

b) nastavte zajištění rámu kočárku na upevnění sedadla v poloze 0 ° (viz obr. 8.26.-B a viz 8.32. Nastavení úhlu sedadla)
c) ujistěte se, že mechanismus připevnění sedadla k rámu kočárku je v otevřené poloze (viz obr. 8.26.-C a viz 8.25.1. 
otevření zámku v mechanismu připevnění sedadla k rámu kočárku)

d) poté umístěte oba ZADNÍ úchyty sedadel na první hák rámu (viz obr. 8.26.-D)

e) poté umístěte oba PŘEDNÍ úchyty sedadel na druhý hák rámu (viz obr. 8.26.-E)

f) poté přitlačte oba PŘEDNÍ úchyty sedadla proti druhému háku na rámu, dokud neuslyšíte dvě kliknutí (viz obr. 8.26.-F).

O správném nasazení sedadla svědčí zřetelné zvuky „cvaknutí“ vycházející ze dvou zajišťovacích zámků 
mechanismu upevnění sedadla k rámu kočárku.

Obr.8.26.-A - DOBŘE Obr.8.26.-A' - POZOR, ŠPATNĚ! 

Obr.8.26.-B - DOBŘE Obr.8.26.-B' - POZOR, ŠPATNĚ! 

Obr.8.26.-C - DOBŘE Obr.8.26.-C' - POZOR, ŠPATNĚ! 
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Obr.8.26.-D - DOBŘE Obr.8.26.-D' - POZOR, ŠPATNĚ! 

Obr.8.26.-E - DOBŘE Obr.8.26.-E' - POZOR, ŠPATNĚ! 

Obr.8.26.-F - DOBŘE Obr.8.26.-F' - POZOR, ŠPATNĚ! 

8.27. Demontáž sedadla 
Při demontáži sedadla z rámu postupujte následovně v uvedeném pořadí:

a) zabrzděte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn (viz obr. 8.27.-A)
b) nastavte úhel sklonu sedadla do výchozí polohy 0 °, tj. rovina sedadla je

Obr.8.27.-A 

nastavena rovnoběžně se zemí (viz obr. 8.27.-B a viz 8.32. úhlové nastavení sedadla)

c) zatáhněte za příčnou rukojeť upevňovacího mechanismu sedadla, která zajistí

otevření zámku uzamykacího mechanismu sedadla (viz obr. 8.27.-C)

d) poté pokračujte v tažení příčné rukojeti dozadu a nahoru, což způsobí

odjištění mechanismu sedadla v otevřené poloze (viz obr. 8.27.-D)

e) poté sejměte obě přední upevnění sedadla z uchycení rámu zvednutím přední části sedadla směrem nahoru od země (viz 

obr. 8.27.-E)

f) poté sejměte obě zadní upevnění sedadla z uchycení rámu zvednutím zadní části sedadla šikmo dopředu k přední části 
sedadla a nahoru od země (viz obr. 8.27.-F)
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Obr.8.27.-B Obr.8.27.-C Obr.8.27.-D 

Obr.8.27.-E Obr.8.27.-F 

8.28. Nastavitelné terapeutické sedadlo 

Zdravotní kočárek Grizzly má multifunkční nastavitelné terapeutické sedadlo (viz obrázek 
8.28), které je spojeno zezadu s nastavitelným opěradlem a zepředu s nastavitelnou opěrkou 
nohou. Sedadlo, opěradlo i další výbava jsou potaženy vysoce kvalitním čalouněním v různých 
barvách.
Terapeutické sedadlo v kočárku Grizzly má následující možnosti:
a) změny úhlu sklonu sedadla vzhledem k zemi (viz 8.32. Úhlové nastavení sedadla)

(viz 8.29. Nastavení hloubky sedadla) 
(viz 8.30. Nastavení šířky sedadla) 
(viz 8.48. Pásy stabilizující sed)

(viz 8.54. Klín) 

Obr.8.28. 

b) úprava jeho hloubky

c) nastavení jeho použitelné šířky

d) stabilizace pánve

e) udržujte polohu dolních končetin dítěte

f) a další podle potřeb uživatelů (viz 7.3. Dodatečné vybavení)

8.29. Nastavení hloubky sedadla 
Funkci změny hloubky sedadla lze použít částečným odšroubováním (uvolněním) dvou knoflíků, které jsou umístěny na 
sedadle zespodu (viz obr. 8.29.-A), a poté posuňte sedadlo do požadované polohy (viz obr. 8.29) .-A).
Obr. 8.29.-B). Dávejte pozor, abyste tyto knoflíky úplně neodšroubovali, jinak by došlo k zablokování a riziku
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kompletní demontáže desek sedadel. Po dokončení nastavení znovu utáhněte oba knoflíky, dokud neucítíte odpor (viz 
obr. 8.29.-C).
Rozsah plynulého nastavení hloubky sedadla je přibližně 120 mm, přičemž při minimálním nastavení je hloubka sedadla 
25 cm a při maximálním 37 cm.

Obr.8.29.-A Obr.8.29.-B Obr.8.29.-C 

8.30. Nastavení šířky sedadla 
Funkci změny šířky sedadla lze využít prostřednictvím dalšího vybavení: bederní opěrky s trojrozměrným nastavením. Rozsah 
plynulého nastavení použitelné šířky sedadla je pak od 180 do 320 mm. Pokud není zakoupeno další vybavení nebo nejsou 
nainstalovány podpěry, pak je šířka samotného sedadla konstantní a činí 400 mm.
Chcete-li změnit šířku sedadla, na kterém jsou namontovány pánevní podpěry (viz 8.46. Opěrky kyčle s nastavením ve třech 
směrech), proveďte následující kroky v uvedeném pořadí:

a) zabrzděte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn
b) částečně odšroubujte (povolte) čtyři knoflíky na sedadle zespodu (viz obr. 8.30.-A)
c) potáhněte bederní opěry do požadované polohy (viz obr. 8.30.-B)
d) utáhněte všechny čtyři knoflíky, dokud nepocítí odpor (viz obr. 8.30.-C)

Obr.8.30.-A Obr.8.30.-B Obr.8.30.-C 
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8.31. Mechanismus nastavení úhlu sedadla, tzv. kolébka 
Mechanismus tzv. kolébka je umístěna na rámu kčárku (viz obrázek 
8.31). Skládá se z:

a) ovládací rukojeťi

c) pravého hřebene

viz.obr.8.31, č. 8) 

(viz.obr.8.31, č.7) 

b) pravého zámku (čepový mechanismus pod rukojetí)(viz.obr.8.31, č. 6)

Obr.8.31. 

d) levého zámku (kolíkový mechanismus naproti pravému zámku)(viz.obr.8.31, č.4)

e) levého hřebene (viz.obr.8.31, č. 3)

f) dvou čepů pro upevnění sedadla (viz.obr.8.31, č. 9)

g) výztužných prvků rámu (viz.obr.8.31, č. 1, 2, 5 a 10)

Kolébka se používá ke změně úhlu sedadla a opěradla. Lze ji použít ve čtyřech 
polohách a sklopit sedadlo dozadu o: 0 °, 10 °, 20 ° a
30 °, pokud je sedadlo instalováno po směru i proti směru jízdy.

8.32. Nastavení úhlu sedadla 
8.32.1 Nastavení úhlu sedadla s namontovaným sedadlem.

Chcete-li změnit úhel sedadla, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí: 

a)  zabrzděte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn (viz obr. 8.32.-A)

b) potáhněte ovládací páku v mechanismu kolébky směrem od kočárku (viz obr. 8.32.-B)

c) zatímco držíte opěradlo, pomalu změňte úhel sklonu nakloněním sedadla na jednu ze čtyř požadovaných pozic (viz .obr.8.32.-C)

d) poté uvolněte ovládací rukojeť směrem ke kočárku, dokud nezapadne do

výchozí polohy  (viz obr. 8.32.-D)
e) po změně úhlu sedadla se ujistěte, že kolíky obou zámků zapadly  do obou hřebenů (na pravé a levé straně kolébkového 

mechanismu) (viz obr. 8.32.-E a obr. 8.32.-F)
8.32.2 Nastavení úhlu sedadla bez namontovaného sedadla
Pokud byl úhel sklonu sedadla nastaven do jiné polohy než 0 °, zatímco bylo sedadlo odstraněno z rámu kočárku, pak před 

další montáží sedadla k rámu kočárku nejprve nastavte pouze západky rámu do polohy 0 °.
Chcete-li změnit úhel sklonu pouze háků na rámu pro montáž sedadla, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí:

a) zabrzděte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn
b) vytáhněte ovládací páku v mechanismu kolébky směrem od kočárku
c) a současně přidržujte háky montážního rámu sedadla a pomalu změňte úhel  sklonu

západky do polohy 0 °, tj. západky jsou nastaveny rovnoběžně se zemí 

d) poté zatlačte ovládací rukojeť směrem ke kočárku, dokud není ve výchozí poloze
e) po změně úhlu sklonu háků na rámu pro montáž sedadla se ujistěte, že kolíky z obou zámků zaskočily

do obou hřebenů (vpravo a vlevo od mechanismu kolébky) 

26 



v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2 Grizzly 

Obr.8.32.-B Obr.8.32.-C Obr.8.32.-D Obr.8.32.-A 

Obr.8.32.-E Obr.8.32.-F 

8.33. Nastavitelné opěradlo 

Zdravotní kočárek Grizzly má multifunkční nastavitelné opěradlo, které je spojeno zespodu s 
terapeutickým sedadlem. Opěradlo, sedadlo i prvky doplňkové výbavy jsou potaženy vysoce 
kvalitním čalouněním dostupným v různých barvách. Opěradlo v kočárku Grizzly má následující 
možnosti:
a) změny úhlu sklonu opěradla vzhledem k sedadlu (viz 8.36. Úhlové nastavení opěradla)

b) nastavení jeho výšky
c) stabilizace hlavy
d) stabilizace trupu

(viz 8.34. Výškové nastavení opěradla) 
(viz 8.44. Opěrky hlavy)

(viz 8.45. Hrudní a bederní opěrka) 

Obr.8.33. 

e) a další podle potřeb uživatelů (viz 7.3. Dodatečné vybavení)

8.34. Nastavení výšky opěradla
Funkci nastavení výšky opěradla lze použít částečným odšroubováním (uvolněním) dvou knoflíků na opěradle zezadu (viz 
obr. 8.34.-A) a následným posunutím opěradla do požadované polohy (viz obr. 8.34.-B) . Dávejte pozor, abyste tyto knoflíky 
úplně neodšroubovali, protože by došlo k odstranění zámku a riziku úplného odstranění zadních desek. Po dokončení 
nastavení znovu utáhněte oba knoflíky, dokud neucítíte odpor (viz obr. 8.34.-C).
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Rozsah plynulého nastavení výšky opěradla je přibližně 130 mm, přičemž při minimálním nastavení je výška opěradla 57 
cm a maximálně 70 cm.

Obr.8.34.-A Obr.8.34.-B Obr.8.34.-C 

8.35. Mechanismus nastavení úhlu opěradla 
Mechanismus pro nastavení úhlu opěradla, tj. Sklopení opěradla ze sedu 
do polohy vleže, je umístěn na dvou místech: na terapeutickém sedadle 
a na samotném opěradle (viz obr. 8.35).
Skládá se z:

a) ovládací rukojeť (viz obr.8.35, č. 3) 

Obr.8.35. 

b) pravé a levé zámky spojené ocelovým lankem (viz obr. 8.35, č. 1 a 4)
d) pravý a levý hřeben sedadla (viz obr. 8.35, č. 2 a 5) Mechanismus úhlového nastavení 
opěradla mění polohu opěradla
na terapeutickém sedadle v šesti polohách, počínaje
sedem v pravém úhlu, až do téměř úplného naklonění. Úhly mezi opěradlem a 
sedadlem mohou být následující: 90 °, 105 °, 121,5 °,
137 °, 151,5 ° a 166,5 ° bez ohledu na to, zda je sedadlo namontováno na

ve směru po a nebo proti směru jízdy.

8.36. Nastavení úhlu opěradla 
Chcete-li změnit úhel sklonu opěradla vzhledem k sedadlu, proveďte následující kroky v 
uvedeném pořadí:

a) zabrzděte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn (viz obr. 8.36.-A)
b) uvolněte opěradlo mírným posunutím celého opěradla směrem k

Obr.8.36.-A 

k normálnímu sedu (viz obr. 8.36.-B) 

c) vytáhněte ovládací rukojeť na mechanismu nastavení úhlu opěradla ve směru od
spodu k horní části opěradla (viz obr. 8.36.-C)
d) a současným přidržením opěradla sklopením opěradla pomalu měňte jeho úhel sklonu
do jedné ze šesti požadovaných pozic (viz obr. 8.36.-D)
e) jakmile je opěradlo ve správné poloze, uvolněte ovládací rukojeť, která se automaticky vrátí do výchozí polohy (viz obr. 
8.36.-E)
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f) po změně úhlu opěradla se ujistěte, že kolíky obou zámků zapadly dostatečně do obou hřebenů (na pravé a levé straně 
sedadla) (viz obr. 8.36.-F a obr. 8.36.-G).
Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů.

Obr.8.36.-B Obr.8.36.-C Obr.8.36.-D Obr.8.36.-E 

Obr.8.36.-F Obr.8.36.-G 

8.37. Pětibodové pásy 
Zdravotní kočárek Grizzly je standardně vybaven profesionálními 
pětibodovými bezpečnostními pásy. Pásy jsou již na kočárku namontovány z 
výroby a neměly by se rozebírat, protože se používají k bezpečné přepravě 
dítěte, proti vypadnutí a jsou také potřebné pro další stabilizaci pánve a trupu 
dítěte. Spona bezpečnostního pásu (viz obr. 8.37.-A, č. 5) usnadňuje dítěti 
odepnutí a zapnutí pásů. Posuvné seřizovače, které jsou odpovědné za 
nastavení délky popruhů, jsou umístěny na pravém a levém ramenním 
popruhu a na zapínání spony (viz obr. 8.37.-A, č. 3, 4 a 6).
Upravte pětibodové pásy, než je nasadíte na dítě - viz 8.38. Nastavení 
pětibodových pásů.
Chcete-li nasadit pětibodový pás dítěti, nasaďte pás dítěti (viz obr. 8.37.-A, č. 
1 a 2) na pravé a levé straně (viz obr. 8.37.-B), poté oba pásy zaklapněte do 
spona pásů, která je připevněna k sedadlu (viz obr. 8.37.-C).

Obr.8.37.-A 
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Obr.8.37.-C Chcete-li z dítěte sundat pětibodový pás, stiskněte tlačítko na 
sponě, odepněte oba pásy ze spony a pomalu jej sejměte z pravé a 

levé strany dítěte.

8.38. Seřízení pětibodových pásů 
Chcete-li upravit délku pásů, posuňte seřizovací prvky na postroji 
nahoru nebo dolů a odpovídajícím způsobem posuňte podložky
(viz obr. 8.38.-A).
Chcete-li upravit výšku připevnění pásů k opěradlu, změňte 
připevnění sponky z nízké pozice na vysokou pozici nebo naopak 
(viz obr. 8.38.-B). Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje 
opětovné nastavení délky pětibodových pásů.

Obr.8.38.-A Obr.8.38.-B 

8.39. Nastavitelná opěrka nohou 
Nastavitelná opěrka nohou (viz obrázek 8.39) je standardní výbavou zdravotního kočárku 
Grizzly.
Skládá se z desky stupačky přišroubované k rámu stupačky, s možností posunutí této desky 
nahoru nebo dolů v 8 polohách, aby bylo možné výškově nastavit stupačku na délku holeně 
dítěte, v rozsahu od 23cm do 40cm . Má také dva knoflíky, pro změnu úhlového nastavení 
samotné stupačky v rozsahu +/- 15 °, aby bylo možné optimálně naklonit stupačku tak, aby 
ohýbala chodidla dítěte v kotníkových kloubech dle potřeby.

V stupačce jsou pásky pro zajištění nohou dítěte. Při používání kočárku se doporučuje je nasadit.

8.40. Nastavení výšky opěrky nohou. 
8.40.1 K nastavení výšky stupačky potřebujete následující nástroj: křížový šroubovák.
8.40.2. Chcete-li změnit výšku stupačky, pomocí křížového šroubováku odšroubujte dva šrouby 
zajišťující stupačku k jejímu rámu na obou
stranách, poté nastavte stupačku na správnou výšku a znovu ji utáhněte oběma šrouby a 
utáhněte je křížovým šroubovákem, dokud nepocítíte
znatelný odpor (viz obr. 8.40.-A).

Obr.8.39. 

Obr.8.40.-A 

30 



v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2 Grizzly 

Obr.8.40.-B 

Obr.8.41. 

Obr.8.42. 

Doporučuje se nastavit desku opěrky nohou do takové výšky, aby na ní nohy dítěte mohly volně 
spočívat celou svou plochou a aby stehna dítěte byla rovnoběžná s rovinou sedadla.
Standardně je stupačka ve vodorovné poloze. Při přepravě, skladování, rehabilitaci, nastupování 
a vystupování ze zdravotního kočárku Grizzly však musí být stupačka sklopena a otočena 

směrem ke stupačce (viz obr. 8.40.-B). 

8.41. Nastavení úhlu stupačky. 
Chcete-li změnit úhel stupačky, musíte  mírně odšroubovat
knoflíky na obou stranách opěrky nohou, poté nastavte odpovídající úhel stupačky a zašroubujte 
oba knoflíky zpět, dokud neucítíte odpor (viz
8.41.).

8.42. Mechanismus úhlového nastavení celé stupačky 
Mechanismus je umístěn v přední části sedadla v místě připojení stupačky k rámu. Jsou to dva 
plastové, černé klouby s knoflíky uvnitř (viz obrázek 8.42.). Tento mechanismus se používá ke 
změně úhlu sklonu opěrky nohou vzhledem k sedadlu, což vám umožňuje vybrat jednu z deseti 
poloh.

8.43. Úhlové nastavení celé stupačky. 
Chcete-li změnit úhel stupačky, stiskněte na obou stranách tlačítka mechanismu nastavení úhlu 
stupačky, poté nastavte příslušnou polohu a uvolněte tlačítka (viz obr. 8.43.).

Obr.8.43. 
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8.44. Trojrozměrně nastavitelné opěrky hlavy  (volitelné příslušenství)
Sedadlo zdravotního kočárku Grizzly může být vybaveno opěrkami hlavy, které v případě specifických indikací dodatečně 
stabilizují hlavu. V této specifikaci se nastavení volného prostoru pro hlavu provádí nastavením podpěr hlavy ve třech 
rovinách:

a) vpravo, vlevo a šikmo podél roviny opěradla (viz obr. 8.44.-A)
b) nahoru a dolů a šikmo podél roviny opěradla (viz obr. 8.44.-B)
c) dopředu a dozadu a šikmo, kolmo k rovině opěradla (viz obr. 8.44.-C)

Pravou a levou opěrku hlavy lze nastavit symetricky nebo nezávisle na sobě, v závislosti na individuálních potřebách dítěte.
Montáž a demontáž opěr hlavy se rovná jejich nastavení, které je podrobně popsáno níže.
Chcete-li nastavit opěrky hlavy podél roviny opěradla (nastavení vpravo, vlevo, nahoru a dolů), otevřete upevnění čalounění 
na přední a zadní straně opěradla a poté odšroubujte dva knoflíky pro každou z opěrky hlavy. Tyto knoflíky jsou umístěny na 
zadní straně opěradla, ve vnitřních vodítkách pro opěrky hlavy (viz
8.44.-D). Poté můžete opěradla opěrky hlavy přesunout na místo, které je pro dítě na přední straně opěradla vhodné a 
bezpečné. Po nastavení opěrek hlavy do požadované polohy je všechny zašroubujte dvěma knoflíky a utáhněte je, dokud 
neucítíte odpor. Nakonec upevněte čalounění na přední a zadní straně opěradla.

Obr.8.44.-A Obr.8.44.-B Obr.8.44.-C Obr.8.44.-D 

Obr.8.44.-E 
Za účelem nastavení podpěr opěrky hlavy kolmo k rovině opěradla (nastavení dopředu a dozadu)
dozadu), je třeba odšroubovat další dva knoflíky pro každou z opěr hlavy. Tyto knoflíky
jsou umístěny na samotných podložkách opěrky hlavy, na jejich vnější straně (viz obr. 8.44.
E). Poté postupujte stejným způsobem jako při nastavování opěrek hlavy
na zadní části.

8.45. Hrudně-bederní peloty s trojrozměrným nastavením (volitelné příslušenství) 
Sedadlo pro zdravotní kočárek Grizzly může být vybaveno hrudně -bederními pelotama, které, pokud je uvedeno, dodatečně 
stabilizují trup dítěte. V této specifikaci je volný prostor kolem trupu upraven posunutím hrudně - bederních pelot ve třech 
rovinách:
a) vpravo, vlevo a šikmo podél roviny opěradla (viz obr. 8.45.-A)
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b) nahoru a dolů a šikmo podél roviny opěradla (viz obr. 8.45.-B)
c) dopředu a dozadu a úhlopříčně, kolmo k rovině opěradla (viz obr. 8.45.-C)

Pravou a levou hrudně - bederní pelotu lze nastavit symetricky nebo nezávisle na sobě, v závislosti na individuálních 
potřebách dítěte.
Montáž a demontáž hrudních a bederních pelot se rovná jejich nastavení, které je podrobně popsáno níže. Chcete-li nastavit 
hrudně - bederní peloty podél roviny opěradla (nastavení vpravo, vlevo, nahoru a dolů), otevřete zip čalounění na přední a 
zadní straně opěradla a poté odšroubujte dva knoflíky pro každou z pelot. Tyto knoflíky jsou umístěny na zadní straně 
opěradla ve vodítkách pro peloty (viz obr. 8.45.-D). Poté můžete přesunout hrudně - bederní peloty na místo, které je pro 
dítě vhodné a bezpečné, na přední straně opěradla. Po nastavení hrudně - bederních pelot do požadované polohy je všechny 
zašroubujte zpět dvěma knoflíky a utáhněte je, dokud neucítíte odpor. Nakonec zapněte zip čalounění na přední a zadní 
straně opěradla.

Obr.8.45.-A Obr.8.45.-B Obr.8.45.-C Obr.8.45.-D 

Obr.8.45.-E 
Abyste nastavili hrudně - bederní peloty kolmo k rovině opěradla (nastavení dopředu a 
dozadu), odšroubujte další dva knoflíky pro každou z hrudně - bederních pelot. Tyto knoflíky 
jsou umístěny na hrudně - bederních pelotách, na jejich vnější straně (viz obr. 8.45.-E). Poté 
postupujte stejným způsobem jako při nastavování hrudně - bederní peloty podél roviny 
opěradla.

8.46. Pánevní peloty s trojrozměrným nastavením (volitelné příslušenství)
Sedadlo pro zdravotní kočárek Grizzly může být vybaveno pánevními pelotama. Jejich montáž a nastavení vpravo a vlevo 
určuje použitelnou šířku sedadla (viz 8.30. Nastavení šířky sedadla).
V případě specifických indikací pánevní podpěry dodatečně stabilizují pánev dítěte. V této specifikaci se nastavení volného 
prostoru kolem pánve provádí posunutím pánevních pelot ve třech rovinách:

a) vpravo, vlevo a šikmo podél roviny sedadla (viz obr. 8.46.-A)
b) dopředu a dozadu a úhlopříčně podél roviny sedadla (viz obr. 8.46.-B)
c) nahoru a dolů a šikmo, kolmo k rovině sedadla (viz obr. 8.46.-C)

Pravou a levou pánevní pelotu lze nastavit symetricky nebo nezávisle na sobě, v závislosti na přizpůsobení a 
individuálním potřebám dítěte.
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Montáž a demontáž bederních pelot se rovná jejich nastavení, které je podrobně popsáno níže.
Chcete-li nastavit bederní peloty podél roviny sedadla (nastavení vpravo, vlevo, dopředu a dozadu), odepněte čalounění na 
horní straně sedadla a poté odšroubujte dva knoflíky pro každou z břišních opěr. Tyto knoflíky jsou umístěny na spodní straně 
sedadla ve vodítkách pro bederní peloty (viz obr. 8.46.-D) a dávejte pozor, abyste si je nepomýlili se dvěma knoflíky 
zajišťujícími desku sedadla. Poté můžete bederní peloty přesunout na místo, které je pro dítě na sedačce vhodné a bezpečné. 
Po nastavení bederních pelot do požadované polohy je všechny zašroubujte zpět dvěma knoflíky a utáhněte je, dokud 
neucítíte odpor. Nakonec upevněte čalounění na horní straně sedadla.

Obr.8.46.-A Obr.8.46.-B Obr.8.46.-C Obr.8.46.-D 

Obr.8.46.-E 

Aby bylo možné nastavit pánevní peloty kolmo k rovině sedadla (nastavení nahoru a dolů), je 

třeba odšroubovat další dva knoflíky pro každou z pánevních pelot. Tyto knoflíky jsou umístěny 

na pánevních pelotách , na jejich vnější straně (viz obr. 8.46.-E). Poté postupujte stejným 

způsobem jako při nastavování pánevní peloty podél roviny sedadla.

8.47. Boční prvky opěradla (volitelné příslušenství)

Jedná se o dva prvky, které lze připevnit k opěradlu a omezit tak 

trup dítěte v naklánění za opěradlo (viz obr. 8.47.-A). Chrání také 

dětské oblečení před zašpiněním.

Jsou připevněny čtyřmi knoflíky (dvěma na jedné straně opěradla) 

ve vnějších kolejnicích opěradla (viz obr. 8.47.-B).

Boční prvky opěradla jsou nastavitelné ve třech rovinách, 

podobně jako podpěry (viz 8.45. Hrudně-bederní podpěry), ale v 

omezené míře.

Obr.8.47.-A Obr.8.47.-B 
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Obr.8.48.-A 8.48. Úchytové a stabilizační pásy(volitelné příslušenství) 
K další stabilizaci pánve a zabránění vyklouznutí dítěte z kočárku se používají pásy stabilizující 
sed (viz obr. 8.48.-A). Správným způsobem, jak je použít, je připevnit je na stehna dítěte tak, 
aby pánev spočívala co nejblíže opěradlu. Tím zajistíte zdravější a pohodlnější polohu vašeho 
dítěte v kočárku.
Pásy stabilizující sed jsou připevněny k terapeutickému sedadlu na čtyřech místech: a) zadní 
bezpečnostní pásy jsou připevněny k sedadlu dvěma knoflíky, zespodu (viz obr. 8.48.-B) b)

přední popruhy bezpečnostních pásů jsou připevněny ke dvěma předním otvorům sedadla (viz
8.48.-C), ke každému z nich  dvěma plastovými prvky (viz obr. 8.48.-D)
8.48.-I).
Chcete-li upravit délku řemínků stabilizujících sed, posuňte seřizovací prvky na předních řemíncích řemínků nahoru nebo 
dolů (viz obr. 8.48.-G).
Chcete-li dítě zajistit pásy stabilizující sed, položte dítě na instalované pásy, poté obepněte nohu dítěte a připevněte obě 
přezky pásu k oběma předním popruhům.
Chcete-li dítěti odstranit pásy stabilizující sed, odepněte obě přezky pásu z předních popruhů.

Obr.8.48.-B Obr.8.48.-C Obr.8.48.-D Obr.8.48.-E 

Obr.8.48.-F Obr.8.48.-G Obr.8.48.-H Obr.8.48.-I 

8.49. Bezpečnostní hrazda (další vybavení; terapeutický stolek)
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven bezpečnostní hrazdou (viz obr. 8.49.-A), která, je-li použita, brání sedícímu 
dítěti v pádu dopředu.
Bezpečnostní hrazda je namontována se stejnými spojovacími prostředky jako terapeutický stůl, proto nelze použít obě 
tato zařízení současně. Upevnění bezpečnostní hrazdy nebo terapeutického stolu jsou dva plastové prvky se svislými 
otvory, které jsou umístěny na vnějších stranách sedadla.
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Obr.8.49.-A 
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Obr.8.49.-B 

(viz obr. 8.50.-A, č. 4 a 6) 
(viz obr. 8.50.-A, č. 2)

e) stříška

f) okno se zipem

Obr.8.50.-A 

Pro instalaci bezpečnostního hrazdy stiskněte dvě tlačítka na trubkách 
ze zábradlí a současně zasuňte trubky do svislých otvorů, dokud 
nezaklapnou (viz obr. 8.49.-B). Hrazda bude správně nainstalována 
pouze tehdy, když budou trubky ze zábradlí správně zasunuty do 
svislých montážních otvorů. O tom svědčí jasný zvuk „kliknutí“ 
vycházející z dobře připevněné hrazdy.
Chcete-li hrazdu vyjmout, stiskněte dvě tlačítka na trubkách ze zábradlí 

a současně hrazdu vysuňte.

8.50. Nastavitelná stříška s průhledovým oknem (příslušenství) 
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven nastavitelnou
stříškou s oknem, která pomáhá chránit dítě před
sluncem nebo deštěm. Prvky stříšky jsou:
a) zadní oblouk střešního rámu (viz obr. 8.50.-A, č. 7)
b) přední oblouk střešního rámu (viz obr. 8.50.-A, č. 8)
c) mechanismus nastavení stříšky (pravý a levý)
(viz obr. 8.50.-A č. 3 a 5)
d) dvě západky s červenými tlačítky zajišťujícími stříšku

(viz obr. 8.50.-A, č. 1) 

g) zadní kapsa stříšky  (viz obr. 8.50.-A, č. 9) 
Nastavitelná stříška s oknem je připevněn ke dvěma plastovým prvkům umístěným na vnějších stranách horní části opěradla. 
Tyto upevňovací prvky se používají k upevnění stříšky s oknem.
Chcete-li nasadit nastavitelnou stříšku s průhledovým okénkem, umístěte opěradlo do svislé polohy (viz 8.36. Úhlové 
nastavení opěradla) a poté paralelně zasuňte obě západky hledí do úchytů na opěradle (viz obr. 8.50. -B). Chcete-li odstranit 
nastavitelnou stříšku s průhledovým okénkem, stiskněte dvě červená tlačítka na sponách zajišťujících hledí a vysuňte spony z 
úchytů na opěradle.
Chcete-li změnit velikost plochy stříšky, uchopte přední oblouk a zadní oblouk rámu stříšky a nastavte požadovanou polohu 
posunutím obou oblouků blíže k sobě nebo od sebe (viz obr. 8.50.-C). Mechanismus úpravy zapadne automaticky na místo.
Stříšku lze navíc sklopit nahoru nebo dolů (viz obr. 8.50.-D).
Zvláštností stříšky je okno, jehož otevření umožňuje nepřetržitý oční kontakt s dítětem (viz obr. 8.50.-A, č. 1). Okno se otevírá 
a zavírá na zip.
Zadní kapsa na stříšce slouží k uložení pláštěnky nebo moskytiéry (viz obr. 8.50.-A, č. 9).
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Obr.8.50.-C Obr.8.50.-D Obr.8.50.-B 

8.51. Terapeutický stůl (další vybavení; umístěný  na místo bezpečnostní hrazdy) 

Obr.8.51.-A 
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven protiskluzově upraveným
terapeutickým stolkem (viz obr. 8.51.-A), jehož maximální
zatížení je 3 kg.
Terapeutický stůl je připevněn pomocí stejných upevňovacích prvků,
jako bezpečnostní hrazda, proto nelze použít obě
zařízení současně.
Upevnění terapeutického stolu nebo bezpečnostní hrazdy,
se provádí zasunutím do dvou plastových dílů se svislými otvory
na vnějších stranách sedadla (viz obr. 8.51.-B).

Chcete-li nasadit terapeutický stůl, stiskněte dvě tlačítka na trubkách ze stolu a současně zasuňte trubičky ze stolu do 
svislých otvorů, dokud nezaklapnou. Stůl bude správně namontován pouze tehdy, když budou trubky stolu správně 
zasunuty do svislých otvorů v upevnění stolu. O tom svědčí jasný zvuk „kliknutí“ vycházející z dobře připojeného upevnění 
stolku.

Chcete-li stůl sundat, stiskněte dvě tlačítka umístěná na trubkách stolu a současně vysuňte stůl. 

8.52. Turistická taška (volitelné příslušenství) 
Velká a elegantní cestovní taška je připevněna na dvou úchytech na

na vnitřní straně tlačné rukojeti (viz obrázek 8.52). 

Maximální zatížení tašky je 2 kg. 

Obr.8.53. 

8.53. Nákupní košík (volitelné příslušenství)
Zdravotní kočárek Grizzly lze vybavit nákupním košíkem
(viz obr. 8.53.), který slouží k přepravě malých, běžných
předměty každodenního života, odolných proti nárazům,
potlučení, navlhnutí a ušpinění.
Připevňuje se na spodní část kočárku tak, že se omotá na rám kočárku a zapíná se na zip.
Maximální náplň nákupního košíku je 3 kg.

Obr.8.52. 

Obr.8.51.-B 
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8.54. Klín (volitelné příslušenství)
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven klínem (viz 
obr. 8.54.-A), který, je-li použit, zajišťuje, že jsou dolní 
končetiny dítěte vychýleny od středu těla, je-li to 
zapotřebí.
Klín je namontován v přední části sedadla zasunutím 
dvou  spojovacích prvků do otvorů v desce sedadla a 
jeden z nich je zajištěn zašroubováním pomocí knoflíku 
(viz obr. 8.54.-B).

Obr.8.54.-A 

v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2

Obr.8.54.-B 

8.55. Pláštěnka (doplňková výbava; nasazuje se na nastavitelnou stříšku s oknem) 

Obr.8.55.-A 
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven pláštěnkou, která 
pomáhá chránit dítě před vlhkostí. Toto příslušenství musí být 
namontováno na jiné příslušenství. Chcete-li nainstalovat 
pláštěnku, nasaďte ji na horní část celé nastavitelné stříšky s 
oknem (viz obr. 8.55.-A) a poté zakryjte sedadlo kočárku a 
opěrku nohou fólií (viz obr. 8.55.- B).

Pláštěnka může být uložena v zadní kapse hledí.

8.56. Zimní rukavice (volitelné příslušenství)
Na rukojeť kočárku lze upevnit dvě zimní rukavice, které zvyšují 
pohodlí dětského doprovodu v chladnějším počasí (viz obr. 
8.56.-B). Nejprve nasaďte dvě látkové spony a připevněte je 
suchým zipem na tlačnou rukojeť (viz obr. 8.56.-A), poté 
nasaďte rukavice na látkové spony a připevněte je pomocí 
druků.

Obr.8.56.-A Obr.8.56.-B 

Obr.8.55.-B 

8.57. Nánožník (volitelné příslušenství; nasazuje se na bezpečnostní hrazdu) 

Obr.8.57.-A 
Zdravotní kočárek Grizzly lze vybavit nánožníkem, který zvyšuje 
pohodlí vašeho dítěte v chladnějším počasí (viz obrázek 8.57.-
B). Toto příslušenství musí být namontováno na jiné 
příslušenství.
Chcete-li nánožník použít, položte jej zespodu na opěrku nohou 
a shora ji protáhněte bezpečnostní hrazdou.
(viz obr. 8.57.-A) a připevněte jej pomocí úchytů k rámu 
kočárku.

Obr.8.57.-B 
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8.58. Moskytiéra (volitelné příslušenství; nasazuje se na nastavitelnou stříšku s oknem) 

Obr.8.58.-A Obr.8.58.-B 
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven moskytiérou, která 
ztěžuje přímý kontakt hmyzu s dítětem. Toto příslušenství musí 
být namontováno na jiné příslušenství. Chcete-li nainstalovat 
moskytiéru, umístěte ji shora na celou plochu nastavitelné 
stříšky s oknem (viz obr. 8.58.-A) a poté moskytiérou zakryjte 
sedadlo kočárku a opěrku nohou (viz obr. 8.58.- B).

Moskytiéra může být uložena v zadní kapse hledí.

8.59. Slunečník (volitelné příslušenství) 
Zdravotní kočárek Grizzly lze vybavit
slunečníkem (viz obr. 8.59.-B), který
pomáhá chránit dítě před sluncem.

Chcete-li namontovat slunečník, připevněte držák 
slunečníku k rámu kočárku (viz obr. 8.59.-A) 
a slunečník zasuňte do tohoto držáku.

Obr.8.59.-A Obr.8.59.-B 

8.60. Exkluzivní sada dekorací - Grizzly - Medvěd (volitelné příslušenství ; lze použít k dalšímu doplňkovému příslušenství) 

Obr.8.60. 
Zdravotní kočárek Grizzly může být vybaven dekorativní sadou - Medvěd Grizzly, 
díky čemuž je design kočárku atraktivnější a produkt vypadá mnohem víc dětsky 
než zdravotně. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné příslušenství.
Dekorativní sada medvěda Grizzly (viz obrázek 8.60) obsahuje látkové potahy:
a) další sada exkluzivních zimních rukavic na rukojeť

b) uši veselého medvídka umístěné na nastavitelné stříšce s oknem

c) podlouhlý potah nasazený na bezpečnostní hrazdu

d) dva potahy plyšového medvídka umístěné na opěrkách hlavy

e) dva potahy plyšových medvědů umístěné na bederních pelotách

f) dva kryty plyšových medvídků umístěné na pánevních pelotách
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9. Technická specifikace kočárku Grizzly

Výrobce.

Adresa

Typ

Model

v e r . 2 0 1 8 - 0 7 - 0 2

Č.

1

2

3

4

5

6

7

SEDAD
LO a 

PODN
OŽKA

8

9

10

11

12

13

ÚHLY

OPĚRKA

ZAD

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna ul. 

Szczecioska 10, 41-516 Chorzów, Polska Speciální 

dětský zdravotní kočárek Grizzly

Grizzly

Popis Rozměry

570 mm

350 mm

180 mm

110 mm

170 mm

340 mm

Ano

170 mm

400 mm

250 mm 370 mm

350 mm

700 mm

700 mm

340 mm

490 mm

350 mm

Výška opěradla, min - max

montážní výška podpěr hlavy, stabilizace min - max

 Rozestup podpěr hlavy, stabilizace min - max

Instalační výška hrudních a bederních opěr, stabilizace min - max

 Rozteč hrudních a bederních opěr, stabilizace min - max

Maximální šířka opěradla (bez torakolumbálních podpěr)

 Změna směru sedadla

Rozteč bederních pelot, stabilizace min - max

Maximální šířka sedala (bez bederních pelot)

8 pozycji:

230 mm - 405 mm

230 mm

4 pozice: 0º / 10º / 20º / 30º 

6 pozic: 90º / 105º / 121,5º / 

137º / 151,5º / 166,5º

10 pozic

43 kg

5 kg

2 kg

45 kg

14

15

16

17

18

19

MAX 
ZATÍŽ
ENÍ

20

21

22

23

24

25

26

ROZMĚ
RY 

KOČÁ
RKU

Použitelná hloubka sedadla, min - max

Vzdálenost mezi opěrkou nohou a sedadlem min - max

Hloubka podnožky

Úhel nastavení sedadla - tzv kolébka

Úhel nastavení mezi sedadlem a opěradlem - sklon opěradla

Úhel nastavení mezi sedadlem a stupačkou - úhlové nastavení celé stupačky

Maximální hmotnost uživatele

Maximální nosnost koše

Maximální nosnost cestovní tašky

Maximální zatížení kočárku (hmotnost uživatele + hmotnost přídavného nákladu). Maximální zatížení 

zdravotního kočárku  je závislé na originálním příslušenství na něm namontovaném.

Celková hmotnost kočárku (hmotnost rámu kočárku a terapeutického sedadla s opěradlem, bez dalšího 

vybavení)

Celková hmotnost kočárku (hmotnost rámu kočárku, terapeutické sedadlo s opěradlem a celá hmotnost

kompletního příslušenství)

Jeho nejtěžší část - rám kočárku s koly

Hmotnost demontovatelných nebo odnímatelných dílů: přední kolo / zadní kolo / sedadlo zdravotního 

kočárku s opěradlem

Výška rukojeti pro tlačení kočárku, vzdálenost od země min - max

Výška předního okraje sedadla, vzdálenost od země min - max

Průměr zadního kola

17 kg

24 kg

10,5 kg

0,8 kg / 1 kg / 6 kg

880 mm

520 mm

285 mm

1230 mm

650 mm
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185 mm

1330 mm

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Otatní

Technic
ké 
údaje

Průměr předního kola

Maximální celková délka kočárku (rozložená opěrka nohou, opěradlo v poloze vleže v nastavení maximální 

výšky, rukojeť pro tlačení kočárku ve vodorovné poloze)

Minimální celková délka kočárku (složená opěrka nohou, opěradlo v sedě v nastavení minimální výšky, 

rukojeť pro tlačení kočárku ve svislé poloze)

Maximální celková výška kočárku, bez stříšky s oknem / se stříškou s oknem

Celková šířka kočárku

Délka kočárku ve složeném stavu pro přepravu nebo skladování (bez dalšího vybavení),

oddělené sedadlo (S) a rám (R) samostatně

Šířka kočárku ve složeném stavu pro přepravu nebo skladování (bez dalšího vybavení), samostatné sedadlo 

(S) a samostatný rám (R)

Výška pro přepravu nebo skladování ve sklopeném stavu (bez příslušenství), samostatné sedadlo (S) a 

samostatný rám (R)

Statická stabilita zdravotního kočárku při jízdě do kopce

(pro sedadlo směřující dopředu / dozadu)

Statická stabilita zdravotního kočárku obráceného dozadu

760 mm

1230 mm 1430 mm

655 mm

S: 875 mm R: 835 mm

S: 460 mm R: 655 mm

S: 190 mm R: 350 mm

16º / 11º

36 10º / 22º

16º / 16º

(pro sedadlo směřující dopředu / dozadu)  

Statická stabilita kočárku, když je postaven bokem do kopce

(pro sedadlo směřující dopředu / dozadu) 

Teplota skladování a používání

Vlhkost vzduchu pro skladování a použití

VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.

TOLERANCE MĚŘENÝCH HODNOT +/- 15mm, +/- 1,5kg, +/- 1º.

+10º C do +35º C

30% - 70%

37

38

39

9.2. Materiál kočárku: práškově lakovaná ocel a hliník, 100% polyesterové tkaniny a plast (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU). 

10. Dodávka a nářadí
10.1. Zdravotní kočárek Grizzly je dodáván v kartonu a předem smontovaný. Původní obal by měl obsahovat následující 

položky:
10.1.1. kompletní rám kočárku, který obsahuje:

- Skládací mechanismus rámu
- Přepravní zámek
- Přední kola, otočná, pevná
- Mechanismus pro rychlou demontáž předních
kol
- Uzamčení směru jízdy předních kol
- Zadní kola, pevná
- Mechanismus pro rychlé uchycení zadních kol
na nápravu
- Mechanismus pro rychlé uchycení zadních kol k
rámu
- Systém odpružení zadního kola
- Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku
- Úhlový nastavovací mechanismus rukojeti pro
tlačení kočárku

(Instalováno) 

(Instalováno) 
(demontováno, 
zabaleno v kartonu samostatně)

(Instalováno) 

(Instalováno) 

(demontováno, zabaleno v kartonu samostatně) 

(Instalováno) 

(Instalováno 

(Instalováno) 

(Instalováno) 

(Instalováno) 
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- Centrální brzda (nainstalovano)
- Naklápěcí patka (nainstalovano)
- Rámové háky pro montáž sedačky (nainstalovano)
- Mechanismus nastavení sklonu sedáku, tzv kolébka   (nainstalovano)

 10.1.2. multifunkční terapeutické sedadlo s opěradlem, skládající se z: 
- nastavitelné terapeutické sedačky                                   (nainstalovano),
- Nastavitelná opěrka nohou                                               (nainstalovano) 
- Úhlový nastavovací mechanismus celé opěrky nohou (nainstalovano)
10.1.3. uživatelská příručka se záručním listem
10.1.4. další vybavení v souladu s objednávkou

10.2. Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že karton obsahuje všechny prvky a že žádný z nich nebyl poškozen, 
např. Během přepravy.
10.3. Pokud zjistíte, že v přijatém kartonu chybí jakákoli položka nebo je některá položka poškozena, kontaktujte 
prodejce či výrobce za účelem získání chybějících položek nebo nahrazení produktu novým, plně kompletním a 
funkčním.
10.4. Multifunkčnost a velmi rozsáhlé vybavení zdravotního kočárku Grizzly umožňuje jeho přizpůsobení osobním 
požadavkům uživatele. Za tímto účelem si před použitím pečlivě přečtěte celý návod. 

10.5. K montáži a demontáži zdravotního kočárku Grizzly nejsou potřeba žádné nástroje.
10.6. Kromě nastavení výšky opěrky nohou nejsou k ovládání a nastavování zdravotního kočárku Grizzly zapotřebí žádné 

nástroje. 

10.7. K nastavení výšky opěrky nohou potřebujete následující nástroj: křížový šroubovák. 

11. Montáž a demontáž kočárku
11.1. Výrobek je z výroby zabalen v původním kartonu a je již předem smontovaný. Dokončete montáž provedením 
následujících kroků:

a) rozložte rám vozíku (podrobný popis viz kapitola 8.2. Rozložení rámu kočárku)

c) připevněte sedadlo s opěradlem k rámu kočárku

d) namontujte příslušné příslušenství

11.2. W celu demontażu wózka należy: 

a) demontujte veškeré příslušenství

b) demontujte sedadlo s opěradlem z rámu vozíku

d) složte rám kočárku

a 8.16. Montáž a demontáž zadních kol na rámu)

(podrobný popis viz kap. 8.3. Skládání rámu kočárku) 

8.16. Montáž a demontáž zadních kol na rámu)

(podrobný popis viz kap. 8.26. Montáž sedadla) 

(podrobný popis viz kap. 7.3. Příslušenství) 

(podrobný popis viz kap. 7.3. Volitelné příslušenství) 

(podrobný popis viz kap. 8.27. Demontáž sedačky) 

b) namontujte přední kola a zadní kola na rám kočárku (podrobný popis viz část 8.8. Montáž předních kol a

c) demontujte přední a zadní kola z rámu kočárku (podrobný popis viz část 8.9. Demontáž předních kol)
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12. Příprava k použití
12.1. Před použitím kočárku se ujistěte, že je obuv dítěte pohodlná a dobře drží kotníkový kloub.
12.2. Před použitím kočárku se ujistěte, že dítě není v kočárku umístěno bez oblečení, které chrání tělo v místech,
která přicházejí do styku s čalouněním kočárku. To zabrání tření dětského těla.
12.3. V případě dětí, které mají problémy s inkontinencí, by měla být na sedačku kočárku umístěna speciální
podložka, kterou lze zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách.
12.4. Pokud jsou použity nějaké další pomůcky, jako jsou gumové hadičky, odtoky, vaky, katetry atd., Ujistěte se,
že jsou dobře chráněny před vypadnutím, vytrhnutím, utažením a že nepřekáží při používání kočárku.
12.5. Abyste mohli svůj zdravotní kočárek začít správně používat, musíte provést všechny níže uvedené kroky:
12.5.1. Zkontrolujte dobrý technický stav kočárku a všech jeho prvků, a pokud je technický stav kočárku nebo jeho
jediného prvku špatný, nebo o tom má uživatel jakékoli pochybnosti, nesmí být kočárek používán. Kontaktujte 
prosím prodejce či výrobce.
12.5.2.Umístěte kočárek na rovný a bezpečný povrch.
12.5.3. Správně rozložte kočárek (viz kapitola 11. Montáž a demontáž).
12.5.4. Zabrzděte centrální brzdu.
12.5.5. Proveďte všechna nastavení kočárku (viz část 8. Podrobný popis konstrukce a seřízení):

a) aktivujte / deaktivujte zámek směru jízdy předních kol
b) upravte výšku tlačné rukojeti
c) upravte hloubku sedáku
d) upravit použitelnou šířku sedadla
e) nastavte úhel sklonu sedadla
f) nastavte výšku opěradla
g) nastavit úhel sklonu opěradla
h) upravte délku pětibodových pásů
i) upravte výšku opěrky nohou
j) nastavte úhel sklonu opěrky nohou
k) nastavte opěrky hlavy
l) upravte bederní peloty
m) upravte pánvní peloty

o) upravte abdukční a stabilizační pásy. 

o) upravte stříšku a okýnkem

- pokud je toto zařízení k dispozici

- pokud je toto zařízení k dispozici

- pokud je toto zařízení k dispozici

- pokud je toto zařízení k dispozici

- pokud je toto zařízení k dispozici

- pokud je toto zařízení k dispozici

12.5.6. Demontujte hrazdu a terapeutický stůl, pokud je toto příslušenství k dispozici a je nainstalováno na 
kočárku.
12.5.7. Připravte k instalaci pětibodové pásy, popruhy opěrky nohou a pásy stabilizující sed, jsou-li k 
dispozici.
12.5.8. Umístěte dítě do kočárku a ujistěte se, že všechny dříve provedené úpravy jsou pro dítě vhodné a 
bezpečné.
12.5.9. Upevněte pětibodové pásy a popruhy dítěte na opěrce nohou.
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12.5.10. Poskytněte svému dítěti další potřebné vybavení kočárku, je -li k dispozici.

13. Manipulace s  kočárkem

13.1. Nejlepší způsob, jak se zdravotním kočárkem manipulovat, je řídit jej jeho kolečky.
13.2. V případech, kdy to není možné (např. při přepravě kočárku v autě), z 
bezpečnostních důvodů lze kočárek zvedat a přemisťovat pouze po částech: složený rám 
kočárku přenášejte samostatně, terapeutické sedadlo s opěradlem noste samostatně a 
samostatně přenášejte rozebrané příslušenství.
13.3. Z bezpečnostních důvodů se při přemísťování nebo zvedání rámu kočárku 
doporučuje sejmout všechna čtyři kola a přemisťovat jej odděleně od rámu kočárku a bez 
kol, aby se snížila hmotnost.

13.4. Při manipulaci s rámem košárku s nainstalovanými koly buďte obzvláště opatrní, 
protože hmotnost tohoto prvku přesahuje hodnotu 10 kg.
13.5. Při přemísťování nebo zvedání rámu kočárku s připojenými koly sklopte rám 
kočárku a poté držte rám kočárku pouze za pevné části rámu (viz obr.13.5). 
13.6. Při manipulaci s terapeutickým sedadlem, držte terapeutické sedadlo

s opěradlem pouze na pevných prvcích terapeutického sedadla 

s opěradlem (viz obr. 13.6). 

13.7. Z bezpečnostních důvodů nezvedejte celou část 
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Obr.13.5. 

Obr.13.6. 

kočárku, tj. terapeutické sedadlo s opěradlem,

připevněným k rámu kočárku a namontovaným

příslušenstvím, protože toto může způsobit zdraví.
13.8. Nezvedejte zdravotní kočárek za opěrku nohou

nebo bezpečnostní zábradlí, terapeutický stůl nebo jakékoli jiné

příslušenství, protože to může poškodit výrobek a může ohrozit 

bezpečnost okolních osob..

14. Nasedání a vystupování ze zdravotního kočárku

14.1. Pro nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku jej umístěte na stabilní a bezpečné místo. 

Poté se ujistěte, že je centrální brzda zabrzděna a stupačka zvednutá tak, aby se na ni nedalo nešlápnout. Pak je možno 

nastoupit.

15. Správná poloha na zdravotním kočárku

15.1. Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje, aby uživatel měl pánev a záda umístěné co nejblíže opěradlu tak, 
aby byla páteř rovnoměrně podepřena (optimální opora pro všechny části páteře, aby nevznikl volný prostor).
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15.2. Stehna by měla být podepřena na co největší ploše po celé jejich délce, čehož je dosaženo správným nastavením hloubky 
sedačky zdravotního kočárku (viz 8.29. Nastavení hloubky sedáku) a chodidla by měla být umístěna na stupačce (viz 8.40 
(Nastavení výšky stupačky)tak, aby se zabránilo uklouznutí. Udržuje se tak optimální svalový tonus v nohou a přenáší část váhy 

z vyšších částí těla.

16. Jízda se zdravotním kočárkem

16.1. Při používání zdravotního kočárku  vždy držte tlačnou rukojeť, abyste zabránili setrvačnému pohybu zdravotního kočárku .
16.2. Uvolněte centrální brzdu, zatímco držíte tlačnou rukojeť a tlačte zdravotní kočárek bezpečným směrem. 

16.3. V závislosti na nastavení lze terapeutické sedadlo s opěradlem polohovat buď dopředu nebo dozadu (viz 8.26. Montáž 

sedadla).

17. Pohyb na svahu

17.1. Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy používejte zdravotní kočárek proti směru jízdy.

17.2. Na svahu omezte rychlost a pohybujte se co nejpomaleji.

17.3. Osoba obsluhující zdravotní kočárek (rodič, opatrovník) musí mít dostatečnou sílu k ovládání stability zdravotního kočárku .

18. Překonávání prahů nebo obrubníků
18.1. Při přejíždění malých překážek (malé schůdky, malé obrubníky atd.) Zatlačte nášlapnou patku dolů a tlačte rukojeť směrem 
dolů k zemi, abyste zvedli přední kola zdravotního kočárku a opatrně překonejte překážku. Potom pomalu nadzvedněte tlačnou 

rukojeť směrem nahoru od země, zvedněte zadní kola zdravotního kočárku  a opatrně překonejte zadními koly překážku.

19. Přeprava v autě a v jiných vozidlech
19.1. Při přepravě zdravotního kočárku v automobilu vyjměte ze zdravotního kočárku veškeré příslušenství (viz kapitola 8. 
Podrobný popis konstrukce a nastavení zdravotního kočárku ) a uložte je na bezpečném místě. Poté rozeberte kočárek (viz 

kapitola 11. Montáž a demontáž) a vložte jej do zavazadlového prostoru.
19.2. Pokud rozebraný zdravotní kočárek není v zavazadlovém prostoru automobilu umístěn odděleně od prostoru pro cestující, 

musí být rám zdravotního kočárku bezpečně připevněn k vozidlu. K tomuto účelu lze použít nepoužité bezpečnostní pásy.
19.3. Aby bylo možné přepravovat zdravotní kočárek i jinými vozidly, jako jsou například vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě 
atd., Měly by být osoby odpovědné za přepravu v těchto dopravních prostředcích seznámeny a podmínkami bezpečného 

cestování do místa určení se zdravotním kočárkem a splňovat  příslušné požadavky.
19.4. Chcete -li přepravovat zdravotní kočárek v jiných vozidlech, vyjměte ze zdravotního kočárku veškeré příslušenství (viz 
kapitola 8. Podrobný popis konstrukce a seřízení) a uložte je na bezpečném místě. Poté rozeberte kočárek (viz kapitola 11. 

Montáž a demontáž) a umístěte jej do zavazadlového prostoru příslušného vozidla.
19.5. Pokud rozebraný zdravotní kočárek není v zavazadlovém prostoru vozidla odděleně od prostoru pro cestující, bezpečně 
připevněte rám zdravotního kočárku k vozidlu. K tomuto účelu lze použít nepoužité bezpečnostní pásy.
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20. Použití kočárku jako sedadla v motorovém vozidle
Kočárek Grizzly byl testován v březnu 2018 na shodu s normou PN ISO 7176-19: 2007. Tato norma specifikuje konstrukční a 
výkonnostní požadavky a související zkušební metody pro zdravotní kočárky určené k použití jako sedadlo v motorových 
vozidlech. Během této zkoušky je kočárek testován jak staticky, tak během dynamického testu. Dynamická zkouška spočívá v 
simulaci čelní srážky motorového vozidla v laboratorních podmínkách, při které se kočárek používá jako sedadlo pro přepravu 
dítěte. Kočárek i dítě v něm přepravované musí být zajištěny v souladu s pokyny stanovenými normou. Grizzly byl testován 
kladně. Zdravotní kočárek Grizzly tak splňoval požadavky normy PN ISO 7176-19: 2007, což potvrdily výsledky testů z března 

2018. provedeno v Laboratoři bezpečnosti vozidel Institutu automobilového průmyslu ve Varšavě.

20.1. Základní předpoklady normy PN ISO 7176-19: 2007:
20.1.1. Stanovení konstrukčních požadavků a zkušebních metod pro zdravotní kočárky určené k použití jako sedadlo v 

motorových vozidlech.
20.1.2. Požadavky na mechanické zkoušky definované v PN ISO 7176-19: 2007 jsou reprezentativní pro podmínky kolize mezi 

vozidlem a připojeným zdravotním kočárkem umístěným čelem vpřed při rychlosti 48 km / h.
20.1.3. Je nutné, aby byl zdravotní kočárek ve vozidle upevněn účinným způsobem zajištění v případě čelního nárazu ve formě 
čtyřbodového upevňovacího systému s pásy v souladu s ISO 10542, a aby dítě bylo dodatečně upevněno pomocí břišního a 
hrudního pásu splňujícího požadavky PN ISO 7176-19: 2007. Jak čtyřbodový upevňovací systém, tak hrudní a břišní popruhy 
nejsou součástí vybavení kočárku Grizzly ani k němu nejsou přidány výrobcem, ale jsou vybavením upraveného motorového 

vozidla.
20.1.4.Strukturální změny kočárku a posunutí uživatele v souvislosti s kolizí musí odpovídat předpokladům popsaným v normě 

PN ISO 7176-19: 2007.

20.2. Označení kočárku Grizzly a pokyny pro montáž kočárku Grizzly v motorovém vozidle pro použití jako sedadlo.
20.2.1. Kočárek Grizzly je vybaven štítky se symboly, které ukazují umístění zajišťovacích bodů pro čtyřbodové typy vázání pásů. 
Zajišťovací body jsou umístěny na každé noze vozíku a jsou šedé (viz obr. 20.2.1. Hák).

Obr. 20.2.1. Hak 

20.2.2. Zdravotní kočárek je navržen tak, aby při použití jako sedadlo v motorovém vozidle směřoval dopředu.

20.2.3. Kočárek splňuje požadavky uvedené v normě PN ISO7176-19: 2007. 
20.2.4. Uživatelé zdravotního kočárku by se měli přepravovat na sedadle vozidla a používat zádržný systém ve vozidle, pokud 
je to možné.
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20.2.5. Při použití kočárku Grizzly jako sedadla v motorovém vozidle je třeba mít na paměti, že v souladu s PN ISO 7176-19: 

2007 musí být hmotnost přepravovaného pacienta v rozmezí 27 až 43 kg. !
20.2.6. Aby bylo možné Grizzly používat jako sedadlo v motorovém vozidle, je nutné:

a) připravte kočárek, jak je popsáno v bodě 20.3 Příprava kočárku Grizzly ...

b) a poté sestavte kočárek podle pokynů popsaných v bodě 20.4. Sestavení kočárku Grizzly ...

20.3. Příprava kočárku Grizzly na instalaci do motorového vozidla, kde bude použit jako sedadlo.

20.3.1. Namontujte sedadlo kočárku proti směru jízdy v souladu s odst. 8.24 až 8.27 na stranách 21-24 tohoto návodu k obsluze.
20.3.2. Demontujte veškeré další příslušenství kočárku: opěrky hlavy, hrudní a bederní opěrky, boční prvky opěradla, pásy 
stabilizující sed, bezpečnostní hrazdu, stříšku s oknem, terapeutický stůl, turistickou taška, klín, pláštěnku, moskytiéru , nánožník, 

zimní rukavice, sluneční clonu a ozdobný set medvídka.
20.3.3. Nastavte opěradlo v úhlu 90 stupňů k sedadlu. Viz obrázek 20.3.3. - první otvor v hřebenu pro nastavení úhlu opěradla. 
Další informace o nastavení úhlu opěradla najdete v oddílech 8.35 a 8.36 této příručky.

obr. 20.3.3. 

20.3.4. Nastavte sedadlo v úhlu 9,9 stupně k zemi. Viz obrázek 20.3.4. Tento úhel se získá nakloněním sedáku 
včetně opěradla (kolébky) o jeden otvor. Kolíky zajišťující seřízení sedadla by měly být ve třetím otvoru hřebene 
pro nastavení úhlu sedadla při pohledu z přední části zdravotního kočárku. Proveďte nastavení v souladu s 
bodem 8.31 a 8.32 těchto pokynů.

obr. 20.3.4. 
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20.3.5. Nastavte výšku opěradla a hloubku sedadla podle pokynů v této příručce, podle výšky dítěte. Je třeba mít na paměti, že 

hlava dítěte musí být podepřena až úplně nahoře a stehna by měla spočívat na sedadle po celé délce.
20.3.6. Nastavte opěrku nohou do takové polohy, aby úhly mezi chodidly a bérci, jakož i bérci a stehny byly 90 stupňů. Při 

nastavování postupujte podle pokynů v této příručce.

20.3.7. Upravte pětibodové pásy kočárku podle výšky dítěte v souladu s bodem 8.37 a 8.38 ze stran 29 a 30 této příručky.
20.3.8. POZOR!!! Pětibodové pásy, kterými je kočárek Grizzly vybaven, nepředstavují ochranu při přepravě dítěte v kočárku v 
motorovém vozidle. K zajištění dítěte používejte břišní a hrudní pásy speciálně k tomu určené a instalované v motorovém vozidle. 

Tyto pásy musí splňovat normu PN ISO 7176-19: 2007.

20.4. Montáž kočárku Grizzly do motorového vozidla, při použití jako sedadlo.
20.4.1. Nejprve připravte a umístěte kočárek Grizzly podle přísně definovaných nastavení uvedených v bodě: 20.3. Připravte 

Grizzly na instalaci do motorového vozidla, kde bude použit jako sedadlo.

20.4.2. Poté se ujistěte, že vozidlo, ve kterém chcete kočárek přepravovat a používat jej jako sedačku, je tomu přizpůsobeno.

20.4.3. POZOR - DÍTĚ NESMÍ BÝT PŘEPRAVOVÁNO V NEPOVOLENÝCH VOZIDLECH !!!
20.4.4. Umístěte kočárek proti směru jízdy na speciálně určené místo v motorovém vozidle 

20.4.5. Zajistěte centrální brzdu kočárku.
20.4.6. Ukotvěte kočárek k motorovému vozidlu pomocí čtyřbodového upínacího systému. Pásy a upevňovací body 
zdravotního kočárku ve vozidle musí odpovídat normě ISO 10542. Pásy by měly být připevněny ke každému ze 4 upevňovacích 
bodů (obr. 20.2.1. Háku) zdravotního kočárku samostatně, počínaje přední částí a zadní. POZOR !!! pás by měl být připevněn 

tak pevně, jak je to možné, aby se zabránilo pohybu zdravotního kočárku uvnitř vozidla!

20.4.7. POZOR - PÁSY PRO PŘIPEVNĚNÍ KOČÁRKU NEDODÁVÁ VÝROBCE GRIZZLY !!!

20.4.8. Umístěte dítě do kočárku a připevněte kočárek Grizzly pětibodovým postrojem.
20.4.9. Aby bylo zajištěno dítě v případě nehody, mělo by být dítě připoutáno hrudním a břišním pásem, který je součástí výbavy 

motorového vozidla. Tento pás musí splňovat normu PN ISO 7176-19: 2007.

20.5. Správné umístění hrudních a břišních bezpečnostních pásů na uživatele:
20.5.1. Břišní pás by měl procházet přes přední část pánve tak, aby úhel břišního pásu byl v upřednostňované zóně 
30 ° až 75 ° od horizontály, je žádoucí strmější (větší) úhel v rozsahu uvedeném na obrázku 20.5.1 . Obrázek 
ukazuje požadovaný rozsah úhlů pro upevnění břišních pásů na zdravotní kočárek, kde jsou rozměry uvedeny v 
milimetrech a znak „a“ je referenční rovinou zdravotního kočárku.
POZOR! Vyznačené úhly se získají promítnutím úhlu bederního pásu do svislé roviny, která je rovnoběžná
(boční pohled) nebo kolmý (zadní pohled) na referenční rovinu  vozidla.
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Obrázek 20.5.1. 

Požadovaný rozsah úhlů, které mají břišní pásy ukotvit ke kočárku. 

20.5.2. Příklad správného nasměrování upínacích popruhů přes zajišťovací body Grizzly: 

Obrázek 20.5.2. 

Správné vedení upínacích popruhů 

20.5.3. Upevňovací pásy by neměly být drženy od těla prvky zdravotního kočárku nebo díly, jako jsou boční opěrky 
nebo kola, jak je znázorněno na obrázku 20.5.3.
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obrázek 20.5.3. 
Nesprávné uchycení pásu

20.5.4. Upevňovací popruhy horní části trupu by měly pasovat přes rameno a přes hrudník, jak ukazuje obrázek 
20.5.4. Tento obrázek ukazuje, že byste měli věnovat pozornost:

- středové linii

- středu hrudníku

-  bezpečnostní pásy by měly být nastaveny co nejtěsněji, ale pro uživatele stále pohodlně

- popruh pásu by neměl být během používání překroucený

Obrázek 20.5.4. 
Umístění hrudního popruhu na 
trupu uživatele

20.5.5. Příklad správného vedení hrudních a břišních popruhů v kočárku Grizzly: 

Obrázek 20.5.5. 

Správné vedení pásů 
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20.5.6. Kyčelní zádržný systém by měl mít plný kontakt přes přední část těla, blízko kyčelních kloubů.
jak je znázorněno na obrázku 20.5.5.

Obrázek 20.5.6. 

Správné uchycení pásu 

20.6. Důležité tipy a bezpečnostní pravidla pro používání Grizzly jako sedadla v motorovém vozidle.

20.6. 1. VAROVÁNÍ!
Zdravotní kočárek je vhodný pro použití ve vozidlech a splňuje výkonnostní požadavky pro 
přepravu zdravotního kočárku směřujícího dopředu za podmínek čelního nárazu a je zajištěn 
úchyty v souladu s pokyny výrobce WTORS. Jeho použití v jiných konfiguracích vozidel nebylo 
testováno.

20.6. 2. VAROVÁNÍ!
Zdravotní kočárek byl dynamicky testován v přední poloze s ATD 
zajištěným jak břišním pásem, tak horním pásem trupu.

20.6. 3. VAROVÁNÍ!
Břišní pás i horní pás trupu by měly být použity ke snížení 
možnosti nárazů hlavy a hrudníku do součástí vozidla.

20.6. 4. VAROVÁNÍ!
Aby se snížilo potenciální poškození uživatelů vozidel, měly by prvky namontované na kočárku, 
které nejsou speciálně určeny pro bezpečnost při nárazu:

a) být odstraněny a zajištěny samostatně ve vozidle, nebo
b) být zajištěny na zdravotním kočárku , ale umístěny mimo uživatele s pomocí
polštáře absorbujícího energii umístěného mezi základnou a uživatelem.

20.6. 5. VAROVÁNÍ!
Kdykoli je to možné, další pomocné vybavení zdravotního kočárku by mělo být připevněno ke 
kočárku nebo odstraněno z kočárku a zajištěno samostatně ve vozidle za jízdy, aby se neuvolnilo 
a nepoškodilo uživatele vozidla v případě kolize .
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20.6. 6. VAROVÁNÍ!
Podpory držení těla by neměly být považovány za spolehlivou ochranu uživatele ve vozidle, 
pokud nejsou označeny jako splňující požadavky ISO7176-19: 2007.

20.6. 7. VAROVÁNÍ!
Pokud byl zdravotní kočárek účastníkem jakékoli kolize vozidla, měl by jej před dalším 
použitím zkontrolovat zástupce výrobce.

21.0. 8. VAROVÁNÍ!
Neprovádějte změny ani nahrazování upevňovacích prvků kočárku na konstrukci a dílech 
rámu bez konzultace s výrobcem.

21. Čištění a péče
21.1. Malé skvrny a skvrnky lze z povrchu odstranit kuchyňskou houbičkou a čistou teplou vodou.
21.2. Skvrny by měly být odstraněny, jakmile se objeví na povrchu kočárku.
21.3. Neotírejte - otřením se skvrna rozšíří na větší plochu a může narušit texturu látky.
21.4. Ošetření skvrn od vody, jako jsou skvrny od potravin, nápojů a rostlinného oleje, je následující:
21.4.1. Skvrnu vysušte tlakem na celý povrch bílou papírovou utěrkou, ubrouskem nebo savým 
čistým hadříkem. 21.4.2. Navlhčete malý kousek látky slabým roztokem saponátu a teplé vody (nebo 
studené vody, pokud je potřísněna krví) a skvrnu opláchněte odstraněním z vnější strany dovnitř, aby 
nedošlo ke zvětšení. Nepoužívejte nadměrně vlhký hadřík, protože nadměrné množství tekutiny může 
způsobit vyschnutí nebo růst skvrn a poškození čalounění nebo pěny uvnitř.
21.4.3. Může být nutné opakovat výše uvedený krok 
(21.4.2) v závislosti na typu barviva a množství barveného materiálu. Výše uvedený postup by se měl 
opakovat, dokud není skvrna zcela odstraněna, ale vždy před opětovným opláchnutím nezapomeňte 
odstranit přebytečnou vlhkost (21.4.1.) Z obarveného materiálu.
21.4.4. Poté opláchněte materiál pouze vlažnou vodou bez pracího prostředku, čistou houbičkou 
nebo čistým bílým hadříkem. Stejně jako výše ,opláchněte skvrnu správným směrem, tj. Zvenčí 
dovnitř.
21.5. Dezinfekční prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla, lze použít podle pokynů 
výrobce.
21.6. Nenamočte látku.
21.7. Nepoužívejte organická rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.
21.8. K dezinfekci můžete použít malé množství běžného domácího bělidla, zředěného vodou s 
maximální koncentrací 3% bělidla.
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21.9. Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý.

21.10. Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti.

21.11. POZOR! Výrobce neodpovídá za žádné škody vyplývající z použití nevhodných čisticích 
prostředků.

22. Antikorozní ochrana

22.1. Aby se zabránilo poškození korozí, kočárek by neměl být používán ani ponechán ve vlhkých a 
mokrých místnostech.

22.2. Poté, co kočárek zvlhne, otřete všechny mokré části měkkým suchým hadříkem a ochraňte 
lehkým konzervačním prostředkem na bázi oleje. To neplatí pro čalounění kočárku, jehož čištění a 
údržba je podrobně popsána v kapitole Čištění a péče.

22.3. Standardně je kočárek vybaven vysoce kvalitními laky. V případě poškození laku by mělo být 
poškození zajištěno opravou lakem navrženým výrobcem.

22.4. Pravidelné čištění a mazání mechanismů zdravotního kočárku lehkým olejem zaručuje dlouhé a 
bezproblémové používání zdravotního kočárku.

23. Příprava kočárku na dlouhodobé skladování

23.1. Chcete-li připravit svůj zdravotní kočárek Grizzly na dlouhodobé skladování, zajistěte produkt a 
proveďte všechny servisní kroky popsané v části „Periodická kontrola“, jako by již přišel její čas.

23.2. Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti.

24. Opětovné použití
24.1. Produkt lze znovu použít.
24.2. Všechny opakovaně použitelné výrobky podléhají zvláštní zátěži.
24.3. Proto se jejich vlastnosti a výkon mohou od nového produktu lišit natolik, že je ohrožena 
bezpečnost pacientů a třetích stran během jejich používání.
24.4. Při správné péči a údržbě si výrobek zachovává kvalitu po dobu 3 let, což je předpokládaná doba 
používání. 24.5. Pro opětovné použití:
24.5.1. Demontujte všechny čalouněné prvky a vyměňte je za nové.
24.5.2. Rám kočárku s kolečky a vodícími prvky by měl být důkladně vyčištěn a dezinfikován čisticími a 
dezinfekčními prostředky dostupnými na trhu.
24.5.3. Poté musí být výrobek zkontrolován autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 30. 
Seznam autorizovaných servisních míst) nebo výrobcem na opotřebení a poškození.
24.5.4. Všechny opotřebované součásti a součásti, které se nehodí nebo nejsou vhodné pro uživatele, 
musí být nahrazeny novými. 24.5.5. Takto připravený produkt lze znovu použít.
24.6. Servisní plán, díly a informace o nástrojích najdete v části Pravidelná kontrola.
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25. Servis a pravidelné kontroly
25.1. Pro bezpečné a bezproblémové používání zdravotního kočárku Grizzly musí být pravidelně udržován a 
servisován (viz 25.5. Servisní tabulka).
25.2. V situaci, kdy uživatel zdravotního kočárku není schopen výše uvedené činnosti provádět sám, měl by 
zdravotní kočárek vrátit do specializovaného servisního místa pro zdravotní kočárky nebo přímo výrobci, který jej 
řádně zkontroluje a provede nezbytné servisní činnosti . Tyto činnosti mohou být dodatečně splatné. 
25.3. Veškeré opravy by měly být prováděny ve specializovaných autorizovaných dílnách (viz kapitola 30. 
Seznam autorizovaných servisních míst) nebo přímo u výrobce.
25.4. Na zdravotním kočárku mohou být použity pouze originální náhradní díly dodané nebo doporučené 
výrobcem.
25.5. Servisní činnosti - pravidelné jsou uvedeny v následující tabulce:

Frekvence
Č.

servisu

Kontrola

funkce
1

centrální 

brzdy

Kontrola

upevnění
2      Pokaždé

před

použitím

kočárku
3

pneumatik

Kontrola 

částí rámu

4 sedadla  s

opěradlem i upevnění

podnožky

Čistění
5

kočárku

Kontrola stavu

konstrukčních

částí

Úkon Popis

Každý měsíc  Kontrola

všech

6 šroubových 

spojů 

Kontrola
7

Každých

šest

8 měsíců

čistoty čalounění

Kontrola 

celkového 

stavu kočárku

Když je zabrzděna centrální brzda, obě zadní kola zdravotního kočárku by měla být zablokovaná a nesmí se 
otáčet

Měli byste zkontrolovat všechny mechanismy kočárku a jeho pohyblivé prvky, zejména dbát na: správnou 

montáž terapeutického sedadla s opěradlem k rámu kočárku, správnou montáž všech čtyř kol, správnou funkci 

pětibodových pásů sedadla, správné zablokování mechanismu nastavení úhlu sedadla, správné zablokování 

mechanismu úhlového nastavení opěradla a správná instalace opěrky nohou.

Zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky na všech čtyřech kolech poškozené, nebo opotřebované.

Stav částí rámu by měl být vizuálně zkontrolován. Tyto prvky nesmí být poškozené nebo prasklé.

Pomocí měkkého hadříku očistěte všechny pohyblivé části, ložiska a seřizovací mechanismy a poté je namažte 

několika kapkami lehkého oleje. Dejte pozor, abyste neznečistili čalounění kočárku ani vlastní oblečení.

Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a spoje na kočárku řádně utažené.

Nedovolte, aby byl zdravotní kočárek zanedbáván, jak je popsáno v kapitole „Čištění a péče“

Nedovolte, aby byl zdravotní kočárek zanedbáván, jak je popsáno v kapitole „Čištění a péče“
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26. Využití
26.1. Likvidace a recyklace: váš použitý zdravotní kočárek musí být odevzdán do recyklačního centra v 

souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.
27. Shoda s požadavky na zdravotnické prostředky
27.1. Zdravotní kočárek Grizzly splňuje základní požadavky směrnice Evropské rady 93/42 EHS ve znění 
směrnice 2007/47/ES pro zdravotnické prostředky.
27.2. Zdravotní kočárek Grizzly podle směrnice 93/42 EHS je neinvazivní, neaktivní zdravotnický prostředek 
třídy I podle pravidla 1.
27.3. ES prohlášení o shodě:
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28. Výrobce

VÝROBCE 

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna 

ul. Szczecioska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31 

strona internetowa: www.mywam.pl 

adres e-mail: mywam@mywam.pl 

Kočárek Grizzly je polský výrobek. Polská kvalita, polská cena! 
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29. Poznámky
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30. Seznam autorizovaných servisních středisek

POLSKA 

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna 

ul. Szczecioska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31 

strona internetowa: www.mywam.pl 

adres e-mail: mywam@mywam.pl 
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31. Karta Gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA 

Seria i numer: 

Data zakupu: 

................................. 

........................ - ........................ - ........................ 
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Pieczątka i podpis sprzedawcy: ................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

32. Warunki gwarancji

32.1. Producent udziela nabywcy na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu. 

32.2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie. 

32.3. Nabywca reklamujący wózek powinien dostarczyd wózek do Sprzedawcy lub do Producenta w oryginalnym opakowaniu 

fabrycznym, wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka. 

32.4. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają 

naprawom gwarancyjnym. 

32.5. Reklamujący nie może żądad gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i 

jego elementy. 

32.6. Koszt przesyłki reklamowanego wózka do Sprzedawcy lub do Producenta ponosi nabywca reklamujący wózek. 

32.7. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy wózka. 

32.8. Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na 

własny koszt, nie mogą byd wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej. 

32.9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany reklamowanego wózka na nowy wózek w przypadku, gdy nadal występują te 

same uszkodzenia lub wady, które dwukrotnie były już usuwane, a które uniemożliwiają eksploatację wózka. 

32.10. Użytkowanie wózka powinno odbywad sie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

32.11. Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami 

prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji. 

32.12. Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji. 

32.13. Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego 

przechowywania wózka, uszkodzeo mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie 

podlegają gwarancji. Ich naprawa odbywa sie na koszt użytkownika. 

32.14. Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. 

Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji. 

32.15. Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową 

Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka. 

32.16. Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleo i poprawek. 

32.17. Producent wózka prowadzi jego odpłatny serwis pogwarancyjny. 

32.18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

32.19. Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją wózka proszę kierowad do Sprzedawcy lub bezpośrednio do 

Producenta. 
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