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VAROVÁNÍ! Uživatele se zrakovým, čtecím nebo 

kognitivním postižením žádáme, aby kontaktovali výrobce za 

účelem získání informací pro uživatele ve vhodném formátu.  
 

Účel příručky 

Pokyny pro provoz a údržbu obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání zdravotního 

kočárku PEGAZ, včetně principů bezpečnosti jeho použití, popis jeho konstrukce, servisu a regulace, 

příprava kočárku pro použití, údržba a čištění, záruční podmínky. Je určen pro lidi, kteří vykonávají 

přímou péči o děti se zdravotním postižením (dětské asistenty - rodiče, opatrovníci), který bude 

přepravován v kočárku. Je také určen pro lékaře a rehabilitace sloužící kočárek. 

 

 VAROVÁNÍ! Před použitím kočárku je každý uživatel povinen přečíst tuto příručku a následovat jej. 

 

Tato příručka je nedílnou součástí produktu a musí být vždy připojena k prodanému produktu. Udržujte 

tyto pokyny pro budoucnost! Skladujte pokyny snadno přístupné. Pokyny v elektronické verzi naleznete 

na webových stránkách www.mywam.eu 

 

VAROVÁNÍ! V případě jakéhokoliv lékařského incidentu spojeného s přítomností zdravotního kočárku 

Pegaz, okamžitě písemně oznámit výrobce písemně kontaktováním registrovaného nebo e-mailu s 

potvrzením o potvrzení. 

 

 Kontaktní údaje výrobce: 

● Poštovní adresa: mywam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polsko 

● Kontaktní telefonní číslo: +48 32 733 11 31 

● E-mailová adresa:: mywam@mywam.pl 

 

Verze příručky pro provoz a údržbu: CZ  Vydání  10 / 2022-10-25 

 

 

 

MyWam Kupiec, Bartold, Axres Sp.j. Vyhrazuje si právo zavést technické a obchodní změny v obsahu 

provozních a údržbových pokynů bez předchozího očekávání. Každá změna bude zadána poslední 

aktualizací pokynů.  
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▪ Úvod 

Děkujeme, že jste si zakoupili speciální kočárek Pegaz. Doufáme, že bude příčinou mnoha krásných 

chvil s vaším dítětem a bude vám každý den pomáhat. Snažíme se zajistit, aby naše produkty splňovaly 

vaše očekávání a nejvyšší standardy. Doporučujeme vám kontaktovat naše zaměstnance, sledovat nás 

na našich webových stránkách www.mywam.eu a na sociálních sítích. Můžete se tam dozvědět mnoho 

zajímavého o našich produktech. 

1. Účel kočárku Pegaz  

"Pegaz" je multifunkční zdravotní kočárek určený pro handicapované uživatele. Kočárek je založen na 

rámu vyrobeném z hliníkových a ocelových prvků. Vybavený odpruženým odpružením předních a 

zadních kol, "Pegaz" je kočárek pro děti a teenagery do hmotnosti 40 kg. Výrobek je vybaven řadou 

doplňků zlepšujících funkčnost a komfort používání, jako jsou: zužující vložky, stůl, bezpečnostní pásy, 

klín, kapuce, moskytiéra, spací pytel, nákupní taška atd. 

Speciální zdravotní kočárek "Pegaz" je zdravotnický prostředek třídy I určený pro osoby se 

zdravotním postižením, které kvůli svému stavu nemohou sami chodit a/nebo se posadit. Výrobek je 

určen pro přepravu a přemisťování výše uvedených osob v sedě a toto je jeho zamýšlené použití. 

Mezi klinické indikace patří dětská mozková obrna, meningeální kýla, dystrofie, parézy atd. 

Výrobek je určen pro uživatele od 80-140 cm. Uživatelé nemohou kočárek řídit sami, ale pouze s 

pomocí doprovodu. Kočárek lze použít v interiéru i exteriéru, na různé povrchy (asfalt, beton, kámen, 

štěrk) a za různých povětrnostních podmínek. Jakékoli jiné použití výrobku, než je popsáno, je zakázáno. 

Výrobek by měl být používán v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta. Kočárek 

musí být v návodu k použití používán pouze dospělými osobami, které dohlížejí na uživatele. Dospívající 

a děti, stejně jako jakékoli jiné osoby bez příslušného školení, by neměly výrobek používat. 

Kontraindikace:  

V případě kontraindikací polohy v sedu ,případně pasivní vzpřímené polohy je nutné nastavení kočárku 

konzultovat s fyzioterapeutem nebo ošetřujícím lékařem. 

 

2. Základní informace o kočárku Pegaz  

 Zdravotní kočárek Pegaz má mnoho možností, například: 

 • nastavení sklonu opěradla ……………………………………… viz bod 9.11 

 • nastavení hloubky sedadlá……………………………………….viz bod 9.9 

 • nastavení výšky opěradla - prodloužení …………………. viz bod 9.10 

 • nastavení opěrky nohou …………………………………..…… viz odstavec 9.8 

 • zužující vložky …………………………………………………..…… viz bod 11.5 

 • doplňkové vybavení ……………………………………………… viz bod 11        
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3. Rychlý start  

Výhodou speciálního kočárku Pegaz je snadné použití a skladnost. Lze jej připravit k použití v několika 

jednoduchých krocích (obr. 3.1) 

 

Obr. 3.1   
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 Bezpečnost  

4. Důležité rady a bezpečnostní pravidla  

 Pravidlaje zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen 

 Produkt Výrobek obsahuje malé části, které mohou být při požití pro dítě nebezpečné ! 

 Vzhledem k velkým možnostem nastavení kočárku při úhlovém nastavení sedadla a úhlovém 

nastavení opěradla, je možné nastavit polohu, ve které se ocitne hlava pod pánevní linií. Je 

zakázáno používat takovéto nastavení, jenž by mohlovést k riziku zadušení ,nebo udušení dítěte.  

 Je zakázáno klást na kočárek jakékoli další závaží, což se zejména týkápoložení další zátěže na 

zadní stranu opěradla, například batohu nebo tašky. Může to způsobit převrácení kočárku Mewa 

a může dojít ke zranění uživatele! Toto se nevztahuje na originální a další příslušenství určené pro 

kočárek Mewa nepřekračující povolené hodnoty zatížení. Všechny další prvky připevněné ke 

kočárku ovlivňují jeho stabilitu! 

 POZOR! V závislosti na provedených úpravách zdravotního kočárku Mewa - týkající se 

nastavenírukojeti pro tlačení kočárku, nastavení výšky opěradla, úhlového nastavení opěradla, 

nastaveníhloubky sedadla, úhlového nastavení sedadla, nastavení úhlu opěrky nohou a 

nastaveníopěrky nohou - je možné že kočárek může překročit doporučené maximální rozměry. 

 POZOR! Při každém použití zdravotního kočárku postupujte podle pokynů uvedených níže. V 

případě jakýchkoli pochybností nesmí být kočárek používán. V takovém případě se doporučuje 

urgentně kontaktovat prodejce a nebo výrobce o radu. 

 POZOR! Při jízdě dveřmi nebo podobnými zúženími, která omezují průjezdnost kočárku, se 

ujistěteže na obou stranách kočárku je dostatečný prostor, a je tak zabráněno zachycení rukou, 

nebo jiných částí těla a nemůže dojít k poškození kočárku. 

 

VAROVÁNÍ! 

 Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru, toto by mohlo být nebezpečné ! 

  Tento výrobek není vhodný pro běh, bruslení nebo in-line brusle.  

 Zdravotní kočárek není určen k použití jako autosedačka v motorovém 

vozidle. 

 Dávejte pozor na mezery a pohyblivé části - nebezpečí uskřípnutí.. 

 Nepřenášejte kočárek s dítětem..  

 Kočárek je dodáván k kartonu. Karton není určen ke hraní. Uchovávejte mimo 

dosah kojenců a malých dětí. Nenasazujte na hlavu. Nebezpečí udušení! 

 

 

 POZOR! Je zakázáno používat kočárek, pokud je technický stav kočárku, nebo některá jeho 

součást vadná,nebo má uživatel o tom jakékoli pochybnosti, kočárek je jakkoli poškozený, nebo 

existuje pouze podezření na poškození ,nebo kočárek nefunguje správně. V takové situaci se 

doporučuje neprodleně kontaktovat prodejce a nebo výrobce s žádostí o radu. 
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Obr. 5.1 

 
Obr. 5.2 

 

      Obr. 6.1 

5. Tabulky 

5.1 Typový štítek  

 Na Na typovém štítku jsou základní informace o 

produktu: název, model, sériové číslo (identifikační), 

maximální nosnost, datum výroby, potvrzení shody 

produktu pro zdravotnické prostředky, upozornění o 

souladu s příručkou pro provoz a údržbu, potvrzrní, že 

jde o zdravotnický prostředek a údaje výrobce (obr. 5.1.) 

 Štítek upozornění je umístěn na rámu příčně v zadní části 

rámu kočárku, na jeho levé straně připevněný nahoře. 

 

5.2 Štítek s kódem UDI 

Štítek s UDI kódem obsahuje informace o produktu: název, 

model, UDI kód a údaje výrobce (Obr. 5.2) 

 

 

 

6.  Výstražné tabule  

 Důležité informace jsou uvedeny na varovném štítku 

varování pro uživatele (viz obr. 6.1) 

 Na zadní / boční straně je výstražný štítek části rámu, na 

obou stranách. 

7. Použité symboly  

 
Sériové číslo produktu 

 
Název výrobce 

 

Celková přípustná hmotnost 

uživatele  

Dotyčný výrobek je zdravotnickým 

prostředkem 

 
Datum výroby 

 

POPIS „VAROVÁNÍ!“ a symbol v této 

příručce slouží k posílení pozornosti čtenáře 

k obsahu označenému   tímto   symbolem.   

Nedodržení obsahu  označeného  tímto  

opisem  může představovat  ohrožení  

zdraví  a  bezpečnosti uživatele a 

doprovodných osob a může take poškodit 

produkt. 

 

Značka shody podle směrnice 

o zdravotnických prostředcích 

 Varování,   abyste   držovali 

příručku pro používání a 

údržbu produktu 
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 Produkt 

8. Obecná konstrukce kočárku 

Speciální zdravotní kočárek Pegaz se skládá z jedné části - rámu s opěradlem a sedáku, které jsou jeho 

nedílnou součástí. Kočárek má navíc širokou škálu doplňkového vybavení, které lze vybrat podle 

individuálních potřeb uživatele. 

 

 

1- Ergonomické rukojeti       viz bod 9.7 

2- Mechanismus nastavení výšky opěradla  viz část 9.10 

3- Mechanismus nastavení sklonu opěradla    viz odstavec 

9.11    

4- Transportní zámek      viz bod10.2                                          

5- Čalounění 

6- Nákupní košík       viz bod 10.4            

7- Nezávislé brzdy na zadních kolech   viz bod 9.4 

8- Systém odpružení čtyř kol     viz bod 9.5                          

9- Zámek řízení předních otočných kol   viz bod 9.3      

10- Sada 4 dvojitých pevných gelových kol    viz bod 9.3 a 9.4   

11- Nastavitelná, odnímatelná opěrka nohou  viz bod 9.8 

12- Mechanismus nastavení hloubky sedáku viz bod9 .9        

13- Abdukční a stabilizační pásy *   viz bod 10.6  

14- Klín *         viz bod 10.5        

15- Bezpečnostní zábrana      viz bod 10.3 

16- Pětibodové pásy       viz bod 10.1

                                 

 *) volitelné doplňky dostupné jako standardní vybavení 

 

 

 

17- Turistická taška     viz bod 11.6          

18- Nánožník                       viz bod 11.9 

19- Zužovací vložky     viz bod 11.5 

20- Podhlavník      viz bod 11.4 

21- Slunečník      viz bod 11.10 

22- Nastavitelná stříška s okenkém, viz bod 11.1 

23- Pláštěnka      viz bod 11.7 

24- Moskytiéra      viz bod 11.8 

25- Bederní polštář     viz část 11.3 

26- Terapeutický stolek    viz bod 11.2  
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9. Konfigurace a použití - rám kočárku 

 Konfigurace a použití - rám kočárku.  

Než začnete kočárek Pegaz rozkládat, ujistěte se, že všechna čtyři kola spočívají na zemi. Chcete-li 

kočárek rozložit, nejprve odstraňte přepravní zámek umístěný na boku kočárku. Poté uchopte madla a 

zvedněte horní část opěradla a jemně posuňte madla směrem ven. Dalším krokem je vyztužení 

konstrukce kočárku snížením rozpěrek. Jsou umístěny v přední části kočárku ve výšce nákupního košíku 

a v zadní části kočárku za opěrkou. Pevně jej zatlačte dolů, dokud nedosáhnou horizontální pozice. 

 Skládání kočárku.  

Pro sestavení kočárku odstraňte veškeré příslušenství kočárku. Dále zatlačte rozpěrky umístěné mezi 

předními koly ve výšce nákupního košíku (obr. 9.1.2) a v zadní části kočárku za opěradlo (obr. 9.1.3). 

Dalším krokem je posunutí rukojetí co nejvíce k sobě (obr. 9.1.4) a tlačení horní části kočárku dopředu a 

dolů (obr. 9.1.5). To způsobí, že se kočárek složí. Zajistěte přepravní pojistku (obr. 9.1.6) umístěnou na 

boku kočárku. 

 

 

 

 

       
      Obr. 9.2.1        Obr. 9.2.2      Obr.9.2.3 

    Výchozí poloha                                    Zvedání spodní polohy                    Zvedání horní polohy 

       
     Obr.9.2.4       Obr.9.2.5      Obr. 9.2.6 

Stažení rukojetí                                     Složení kočárku                                   Zavření přepravní pojistky 
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 Přední dvojitá otočná kola. Blokování směru jízdy předních kol  

Přední kola jsou nedílnou součástí rámu a lze je pro výměnu demontovat. 

 Zámek pro blokování směru jízdy. V případě jízdy po nerovném povrchu, nutnosti pohybu na 

svazích, překonávání prahů nebo obrubníků se doporučuje zajistit blokování protáčení předních kol. 

Chcete-li zablokovat funkci otáčení předních kol, zvedněte tlačítko umístěné mezi předními koly (obr. 

9.3.1). Aby bylo možné tlačítko znovu zapnout, musí být přední část posunuta dolů (obr. 9.3.2) a blokáda 

by měla být umístěna do drážky. 

 

 

                  Obr. 9.3.1      Obr. 9.3.2 

             Zámek kol je zapnutý              Zámek kol uvolněn 

 Zadní dvojítá kola. Nezávislý brzdový systém  

Zadní kola jsou nedílnou součástí rámu a lze je pro výměnu demontovat. 

 Nezávislý brzdový systém. Zadní kola jsou vybavena dvěma nezávislými brzdami umístěnými na 

jejich zadní části. Chcete-li zabrzdit, přesuňte tlačítka obou kol dolů (obr. 9.4.1). Pro odblokování brzd 

přesuňte tlačítka obou kol nahoru (obr. 9.4.2).  

 

 Systém odpružení všech čtyř dvojitých kol 

Všechna čtyři kola kočárku Pegaz jsou vybavena systémem odpružení. Je automatické a nemělo by se  

nastavovat. (obr. 9.5). 

 

       Obr. 9.4.1              Obr. 9.4.2 

       Zatažena brzda kol                       Uvolněná brzda kol 

 

Obr. 9.5. 

Systém odpružení kol 
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  Sklopná noha 

Kočárek Pegaz lze vybavit sklopnou nohou, která je součástí příplatkové 

výbavy.  

Sklápěcí noha usnadňuje manévrování s kočárkem v případě,  

že narazíte na malé překážky, jako jsou schody, obrubníky. Chcete-li 

přední kola zvednout, stiskněte nohu na sklopné noze a současně 

přitáhněte rukojeti k sobě. 

 

 Nastavitelné, ergonomické rukojeti pro tlačení kočárku  

Kočárek Pegaz je vybaven nastavitelnými 

madly pro tlačení. Chcete-li změnit úhel jejich 

nastavení, stiskněte tlačítka na jejich koncích a 

jejich otáčením změňte úhel jejich sklonu (obr. 

9.7.1 a 9.7.2). Poté, co je rukojeť v požadované 

poloze, uvolněte tlak. Rukojeti lze měnit 

každých 90 stupňů. 

 

 Podnožka. Regulace a použití. 

 Montáž. Chcete-li nainstalovat 

stupačku, nasuňte ji kolmo přes montážní šrouby ve spodní části rámu v několika výškových úrovních. 

Cvaknutí signalizuje, že jsou zajišťovací háčky zajištěny. Po instalaci opěrky nohou se ujistěte, že je 

správně připevněna. Chcete-li to zkontrolovat, energicky vytáhněte opěrku nohou nahoru - když je 

správně vložena, měla by zůstat na místě. 

 Demontáž. Chcete-li stupačku demontovat, stiskněte současně dvě tlačítka pro uvolnění háčkůpo 

stranách stupačky a zvedněte vyháčený 

prvek. Je zakázáno používat kočárek bez 

opěrky nohou 

 Použití podnožky. Podnožku se 

doporučuje nastavit do takové výšky, 

aby na ní mohly nohy dítěte     volně 

spočívat celou svou plochou a zároveň 

stehna dítěte byla rovnoběžná s 

rovinou sedáku (obr. 9.8.1 a 9.8. 2). V 

nánožníku jsou pásky pro zajištění 

nohou dítěte. Doporučuje se je nasadit 

při používání kočárku. Standardně je 

podnožka ve vodorovné poloze. Během 

přepravy, skladování, rehabilitace, nastupování a vystupování z zdravotního kočárku Pegaz je 

však nutné odstranit podnožku 

Obr. 9.6. 

Sklopná noh       

 

   Obr. 9.7.1        Obr. 9.7.2 

Rukojeť - poloha a                          Rukojeť - poloha b 

 

 

             Obr. 9.8.1         Obr. 9.8.2 

      Minimální poloha                           Maximální poloha 
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 Nastavení hloubky sezení  

 Kočárek Pegaz má funkci nastavení hloubky sedáku. Díky možnosti odklopení jeho přední části můžeme 

prodloužit sedací plochu o 5 cm. Chcete-li to provést, stiskněte současně tlačítka umístěná po stranách 

přední části sedačky a ohněte nastavitelný prvek tak, abyste získali polohu hlavní části sedačky (obr. 

9.9.1). Pro sklopení sedáku stiskněte současně tlačítka umístěná po stranách přední části sedáku a 

ohněte nastavitelný prvek směrem dolů nebo pod hlavní část sedáku (obr. 9.9.2).   

 Nastavení výšky opěradla 

Kočárek Pegaz má funkci nastavení výšky opěradla (obr. 9.10.1). Díky možnosti instalace kovových 

nástavců na horní část zádové opěrky můžeme zádovou opěrku prodloužit o 10cm. K tomu odepněte 

horní prvek čalounění zádové opěrky, vložte nástavce (obr. 9.10.2) do otvorů trubek zádové opěrky a 

horní prvek čalounění opět upevněte. 

  

      
                                       Obr. 9.10.1               Obr. 9.10.2      

Nastavení výšky opěradla max/min                                 Prodloužení 

Obr. 9.9.1 

Nastavení hloubky sedáku – minimální Obr. 9.9.2 

Nastavení hloubky sedáku - max 
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Obr. 10.11.4 

Spusťte úchyty opěradla a 

sklopte opěradlo 

 Nastavení sklonu opěradla  

 Kočárek Pegaz má funkci dvoustupňového nastavení úhlu zádové opěrky (obr. 10.11.1 a 10.11.5).  

 Pro jeho nastavení uvolněte rozpěrku umístěnou přímo za opěradlem zvednutím (obr. 10.11.3), posuňte 

úchyty opěradla po stranách rámu směrem dolů a sklopte opěradlo ze základní polohy do sklopené 

polohy (obr. 10.11.4). Pro zajištění sklopené polohy zablokujte rozpěrku opět jejím spuštěním dolů a 

stisknutím (obr. 10.11.5). 

Obr. 10.11.3 

Uvolnění ropěradla 

Obr. 10.11.1 

Úhel sklonu opěradla - základní poloha  

Obr. 10.11.2 

Úhel opěradla -při rozloženi  

Obr. 10.11.5 

Spravně zamčene rozpěradlo 
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                  Obr. 10.1.1                                     Obr. 10.1.2 

        Nastavení pásů – minimum          Nastavení pásů- maximům 

 

10. Standardní výbava  

10.1 Pětibodové pásy  

Zdravotní kočárek Pegaz je standardně vybaven profesionálními, pětibodovými bezpečnostními pásy s 

nastavením (obr. 10.1.1).  

 

 Regulace. Před nasazením pětibodových bezpečnostních pásů na své dítě upravte. Chcete-li 

upravit délku popruhů, posuňte seřizovací prvky na postroji nahoru nebo dolů a odpovídajícím 

způsobem posuňte podložky (obr. 10.1.1 a 10.1.2). Pro nastavení výšky upevnění popruhů k 

zádové opěrce přepněte zapínání postrojů z nízkého zapínání na vysoké nebo naopak. 

 Použití. Pro nasazení pětibodového bezpečnostního pásu 

dítěte nasaďte dětský pás na pravou a levou stranu a poté 

oba pásy připevněte k přezce pásu, která je připevněna k 

sedačce. Pro sejmutí pětibodového pásu z dítěte stiskněte 

tlačítko na přezku a odepněte oba popruhy ze spony, poté 

popruh pomalu stáhněte z pravé a levé strany dítěte. 

Pokaždé, když změníte úhel opěradla, musíte upravit jeho 

délku.  

10.2  Doprávní uzavěr  

Kočárek Pegaz je vybaven přepravní pojistkou, která zabraňuje 

rozložení rámu při přepravě a přepravě (obr. 10.2). 

Přepravní pojistka by měla být nasazena při skládání rámu a odstraněna při rozkládání rámu. Rám 

kočárku nerozkládejte, pokud je na místě blokáda, protože by mohlo dojít k poškození prvku nebo 

poškození konstrukce rámu kočárku. 

Obr. 10.2  

Doprávní uzavěr 
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10.3 Bezpečnostní zábrana  

Standardní výbava kočárku Pegaz je vybavena bezpečnostní 

zábranou, která má za úkol zabránit vypadnutí dítěte z kočárku 

(obr. 10.3). Bezpečnostní zábrana se používá střídavě s 

terapeutickým stolem (součástí doplňkové výbavy) a je základním 

konstrukčním prvkem kočárku.  

 Montáž.Prvky by měly být namontovány na rám kočárku 

pomocí plastových západek, které vypadají u obou prvků stejně. 

Po umístění prvku do vhodné výšky utáhněte západky tak, aby 

zcela objímaly rám.. 

 VAROVÁNÍ! Vzhledem ke konstrukci musí mít 

Bezpečnostní zábrana. 

 

10.4 Nákupní košík  

Nákupní košík je součástí standardní výbavy kočárku Pegaz 

(obr. 10.4). Nachází se těsně pod sedadlem. Jeho maximální 

nosnost je 2 kg. 

10.5 Klín 

Kočárek je vybaven klínem, který by měl být po umístění dítěte 

do kočárku mezi jeho nohy. Pro instalaci klínu jej upevněte 

suchým zipem na přední nebo zadní stranu zástěry (obr. 10.5.1 

a obr. 10.5.2) a poté jej omotejte páskou pro zpevnění.  

 

             

                                            Obr. 10.5.1               Obr. 10.5.2 

                                     Klín - poloha max                                              Klín - poloha min 

 

Obr. 10.3 

Barierka zabezpieczająca 

 

Obr. 10.4  

Nákupní  košík 
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10.6  Únosné a stabilizační pásy 

Abdukčně-stabilizační pásy slouží k další stabilizaci pánve a 

zabránění vyklouznutí dítěte z kočárku (obr. 10.6). Správný způsob 

jejich použití je upnout je na stehna dítěte tak, aby se pánev opírala 

co nejblíže k opěrce zad. Zajistíte tak zdravější a pohodlnější polohu 

vašeho miminka v kočárku. 

 Regulace. Chcete-li upravit délku popruhů stabilizujících 

abdukci, posuňte seřizovací prvky na předních popruhech popruhů 

nahoru nebo dolů. 

 Použití. Pro nasazení dítěte na abdukčně-stabilizační pásy 

umístěte dítě na nainstalované pásy, poté omotejte nohu dítěte a 

zapněte obě přezky pásu na oba přední popruhy. Chcete-li z dítěte 

sundat abdukčně-stabilizační pásy, rozepněte obě přezky pásu na 

předních pásech.  

11. Doplňkové vybavení  

11.1 Nastavitelná stříška s okénkem. 

Zdravotní kočárek Pegaz může být vybaven nastavitelnou stříšku s okénkem, která pomáhá chránit dítě 

před sluncem nebo deštěm (obr. 11.1.1). Prvky stříšky jsou: rám (přední a zadní oblouk), mechanismus 

pro nastavení otevírání kapoty (pravá a levá), dvě západky s červenými tlačítky, které připevňují stříšku k 

rámu, čalounění stříšky a okénko moskytiéra se zipem.  

Montáž. Prvek fixující nastavitelnou stříšku s okénkem jsou dva plastové prvky umístěné na 

vnějších stranách horní části rámu ve výšce opěrky hlavy. 

Pro sestavení nastavitelné kabiny s oknem nastavte opěradlo do svislé polohy a poté současně zasuňte 

oba západky stříšky do úchytů na rámu. Budka s okénkem se instaluje tak, že zadní část čalounění budky 

překrývá zádovou opěrku kočárku..  

  Demontáž. Chcete-li demontovat nastavitelnou stříšku s okénkem, stiskněte dvě červená tlačítka 

na sponách zajišťujících stříšku a poté kapuce vysuňte z upevnění na rámu.  

  Použití.  Chcete-li 

změnit velikost stříšky  s oknem, 

uchopte přední oblouk a zadní 

oblouk rámu stříšky a nastavte na 

požadovanou polohu přiblížením 

,nebo přiblížením obou oblouků k 

sobě. Mechanismus pro 

nastavení velikosti povrchu 

kabiny se automaticky uzamkne. 

Stříška má odnímatelné okno 

s moskytiérou zajišťující volnou 

cirkulaci vzduchu. Okno se 

otevírá a zavírá zipem. 

 

Obr. 11.1.2 

Stříška - nastavení min. 

 
Obr. 11.1.1 

Stříška - nastavení max. 

Obr. 10.6 

Pasy odwodząco - stabilizujące 
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11.2  Terapeutický stolek  

Kočárek Pegaz lze vybavit protiskluzovým terapeutickým stolem, jehož 

maximální zatížení je 3 kg (Obr. 11.2). 

Chcete-li sestavit stůl, nasuňte otevřené upevňovací svorky na hlavní 

rámový prvek a poté je utáhněte, dokud nebudou zcela uzavřeny. Silným 

zatažením se ujistěte, že je bezpečně upevněn - stůl by měl zůstat na 

svém místě. Chcete-li stůl rozebrat, uvolněte upevňovací svorky a 

sejměte stůl z rámu kočárku. Terapeutický stůl se používá střídavě s 

bezpečnostním zábradlím a je základním konstrukčním prvkem kočárku. 

VAROVÁNÍ! Kvůli konstrukci musí mít kočárek podnožku a zábranu nebo 

terapeutický stolek. 

11.3 Polštář na bederní páteř  

Bederní polštářek je prvkem doplňkové výbavy zvyšující komfort 

používání kočárku změkčením zádové opěrky v bederní oblasti (obr. 11.3). Polštář se instaluje 

připevněním k opěrce pomocí suchého zipu. 

11.4 Podhlavník  

Podhlavník je příslušenství (obr. 11.4). Plní jak změkčující, tak stabilizační funkce. Pro nastavení výšky 

opěrky hlavy připevněte opěrku hlavy suchým zipem na správnou výšku opěrky a poté pro lepší 

stabilizaci provlékněte otvory na suchý zip a upevněte ji za opěrku. 

11.5 Zužující vložky  

Kočárek Pegaz je vybaven dvěma zužujícími vložkami. Slouží k nastavení vnitřních rozměrů šířky sedáku 

(obr. 11.5). Vložky se montují tak, že se přilepí nejdelší svislou hranou k vnějším okrajům opěradla a 

páskem na suchý zip k bočním prvkům rámu kočárku. 

 

 

 

 

                                  
Obr. 11.3        Obr. 11.4             Obr. 11.5 

     Polštář na bederní páteř                               Podhlavník                                         Zužující vložky 

 
Obr. 11.2 

Terapeutický stolek 
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Obr. 11.6 

Turistická taška 

11.6  Turistická taška 

Velká a elegantní cestovní taška je upevněna na dvou držadlech 

umístěných na vnitřní straně madla (obr. 11.6). Maximální 

nosnost tašky je 2 kg. 

 

VAROVÁNÍ! Překročení maximálního zatížení tašky má negativní 

dopad na stabilitu kočárku a může být nebezpečné pro dítě i 

ostatní osoby, které jej používají! 

11.7 Pláštěnka 

Zdravotní kočárek Pegaz může být vybaven pláštěnkou, která 

pomáhá chránit dítě před vlhkostí (obr. 11.7). Toto příslušenství 

vyžaduje montáž na další příslušenství - nastavitelnou stříšku s 

oknem. 

Montáž. Pro instalaci pláštěnky ji nasaďte na vršek celé stavitelné kabinky s okénkem a následně fólií 

zakryjte sedák kočárku a stupačku. Poté, co se ujistíte, že je fólie rovnoměrně nasazena, připevněte ji k 

rámu a opěrce nohou - v závislosti na umístění spojovacího prvku.  

11.8 Moskytiéra 

Zdravotní kočárek Pegaz lze vybavit moskytiérou, která znesnadňuje přímý kontakt hmyzu s dítětem 

(foto 11.8). Toto příslušenství vyžaduje montáž na další příslušenství - nastavitelnou stříšku s oknem. 

Montáž. Pro instalaci moskytiéry ji nasaďte na vršek celé nastavitelné budky s okénkem a poté síťkou 

zakryjte sedák kočárku a opěrku nohou. Poté, co se ujistíte, že je síť rovnoměrně nanesena, připevněte ji 

k rámu a opěrce nohou - v závislosti na umístění upevňovacího prvku.  

11.9 Nánožník  

Zdravotní kočárek Pegaz lze vybavit nánožníkem pro zvýšení pohodlí dítěte v chladnějších dnech (obr. 

11.9). Toto zařízení vyžaduje instalaci ochranného zábradlí. 

Instalace. Aby bylo možné nánožník sestavit na nohy, nasaďte jej zespodu na stupačku a shora prostrčte 

bezpečnostní lištou a připevněte patentkami na rám kočárku. 

11.10 Slunečník  

Zdravotní kočárek Pegaz může být vybaven sluneční clonou, která pomáhá chránit vaše dítě před 

sluncem (obr. 11.10). 

Instalace. Chcete-li deštník nainstalovat na kočárek, uvolněte svorku odšroubováním závitu na straně, 

poté jej nasuňte a ujistěte se, že gumová podložka zůstane na svém místě. Po zvolení požadované výšky 

utáhněte závit, dokud svorka nezapadne na rám kočárku. 
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Obr. 11.8 

      Moskytiéra 
Obr. 11.7 

Pláštěnka 

Obr. 11.9 

       Nánožník 

Obr. 11.10 

Slunečník 
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12. Technická specifikace kočárku Pegaz  

 

délka kočárku 90 - 108 cm 

šířka kočárku 56 cm 

výška kočárku 106 - 130 cm 

celková hmotnost  10kg - 19,6kg 

efektivní hloubka sedu 25 / 33 cm 

šířka sedadla 30* / 38 cm 

výška opěradla 50 / 60 cm 

šířka opěradla 30* / 37 cm 

vzdálenost stupačky od sedáku / počet seřízení 20, 30, 40 cm / 3 položky 

délka kočárku, složeného pro přepravu 124 cm 

šířka kočárku ve složeného pro přepravu 28 cm 

výška kočárku, složeného pro přepravu 39 cm 

kapacita koše 2 kg 

nosnost tašky 2 kg 

max. hmotnost pacienta 40 kg 

výška pacienta 80-140 cm 

úhel roviny sedadla / počet seřízení 25° / 1 položky 

úhel opěradla / počet nastavení 22° i 34° / 2 položky 

úhel / množství nastavení 75° / 1 položky 

POZNÁMKY: *) hodnoty zobrazené s vložkami 

           Tolerance naměřené hodnoty +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1º. 

           Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických parametrů. 

12.1 Použité materiály  

Ocel a hliník s práškovým nástřikem, 100% polyesterové tkaniny a plast (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU). 

13. Dodávka a nářadí  

Zdrvotní kočárek Pegaz je dodáván v kartonu a předmontovaný. Originální balení by mělo obsahovat 

následující položky: 

• Složený rám kočárku s integrovaným sedákem, opěradlem a kolečky, podnožkou, bezpečnostním 

zábradlím a klínem * nebo abdukčně stabilizačními pásy * (dle objednávky) 

• Další vybavení (dle objednávky) 

• Uživatelská příručka se záručním listem 

Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že přijatý karton obsahuje všechny prvky a že žádný z nich nebyl 

poškozen, např. Pokud se zjistí, že v přijatém kartonu chybí nějaká položka nebo je některá položka 

poškozena, kontaktujte prosím prodejce a nebo výrobce za účelem získání chybějících položek nebo 

výměny produktu za nový, plně kompletní a funkční. 

Multifunkčnost a rozsáhlá výbava kočárku Pegaz umožňuje přizpůsobení kočárku osobním požadavkům 

uživatele. Za tímto účelem si před použitím pečlivě přečtěte celý návod. 

K montáži a demontáži zdravotního kočárku Pegaz není potřeba žádné nářadí. 
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14. Montáž a demontáž kočárku 

 Montáž kočárku  

Výrobek je zabalen v původním kartonu a je již předem smontován. Dokončete montáž 

provedením následujících kroků: 

• rozložte rám kočárku úpravou parametrů: 

• snížit a zpevnit rozpěrky ve výšce opěradla v zadní části kočárku a ve výšce nákupního košíku v 

přední části kočárku 

• aktivace / deaktivace uzamčení směru jízdy předních kol 

• nastavte výšku a úhel rukojeti 

• nastavit úhel sklonu opěradla 

• upravte délku pětibodových pásů 

• nastavte opěrku nohou do požadované výšky 

• nasadit bezpečnostní zábranu nebo terapeutický stůl 

• nainstalujte příslušné zařízení a upravte parametry, například: 

o umístěte zužující vložky 

o vyjměte/nainstalujte prodloužení opěradla 

o nastavte hloubku sedáku 

o upravit abdukčně-stabilizační pásy 

o upravit stříšku s okýnkem 

o nasadit a upravit klín 

o nasadit cestovní tašku 

o pro nastavení nákupního košíku 

o oblékněte si vybrané prvky výbavy věnované ročním obdobím: 

- nánožník 

- moskytiéra 

- pláštěnka 

- deštník 

 Demontáž kočárku 

a) Chcete-li kočárek rozebrat: 

b) Odstraňte příslušenství 

c) Odstraňte opěrku nohou 

d) Demontujte bezpečnostní zábranu / terapeutický stůl 

e) Zablokujte přední kola 

f) Přibrzděte zadní kola 

g) Zvedněte rozpěrky ve výšce opěradla v zadní části kočárku a ve výšce nákupního košíku v přední 

části kočárku 

h) Složte kočárek a zajistěte jej přepravní pojistkou 

15. Příprava k použití  

Před použitím kočárku je nutné: 

Zkontrolujte, zda je kočárek a všechny jeho prvky v dobrém technickém stavu, a pokud je technický stav 

kočárku, nebo jeho jednotlivých prvkú špatný nebo o tom má uživatel pochybnosti, pak se kočárek 

nesmí používat. Kontaktujte prosím prodejce a nebo výrobce. 
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Zkontrolujte, zda byl rám kočárku správně rozložen a že skládací mechanismus rámu byl správně uzavřen 

(uzamčen). 

Zkontrolujte správnou instalaci všech čtyř kol. A zda je běhoun na všech čtyřech kolech v dobrém stavu. 

Zkontrolujte, zda brzdy fungují správně a zatáhněte je. 

Správně proveďte všechna nastavení a přizpůsobte kočárek potřebám dítěte, včetně nastavení vhodné 

hloubky terapeutického sedáku a výšky zádové opěrky, vhodného sklonu zádové opěrky, nastavte 

vhodnou úroveň opěrky nohou, nastavte vhodnou délku pětibodové pásy. Zkontrolujte, zda jsou 

všechna nastavení správně usazena a zajištěna. 

Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché. 

Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky, jako jsou: pětibodové pásy, zužující vložky, 

abdukčně-stabilizační pásy, klín, podnožka, pásky na podnožku, bezpečnostní zábrana nebo terapeutický 

stůl. Je to proto, aby se zabránilo vypadnutí a vyklouznutí dítěte z kočárku a aby se zabránilo pádu 

nohou dítěte z opěrky nohou. Ujistěte se, že všechny úpravy provedené dříve jsou vhodné a bezpečné 

pro dítě. 

Ujistěte se, že dítě není umístěno v kočárku bez oblečení, které chrání tělo v místech kontaktu s 

potahem kočárku. Je to proto, aby nedocházelo k odírání dětského těla a aby byla pamatována na 

hygienu dítěte. 

U dětí, které mají problémy s inkontinencí, by měla být na sedačku kočárku umístěna speciální utěrka, 

kterou lze zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách. 

Při použití jakýchkoliv doplňkových pomůcek, jako jsou nafukovací hadičky, drény, vaky, katétry apod., 

zajistěte, aby byly dobře chráněny proti vypadnutí, vytržení, utažení a aby nepřekážely při používání 

kočárku. 

16. Použití kočárku 

16.1 Přemísťování kočárku  

Nejlepší způsob, jak přemístit zdravotní kočárek, je řídit jej pomocí kol. V případech, kdy to není možné 

(např. při přepravě zdravotního kočárku v autě), lze z bezpečnostních důvodů kočárek po vyjmutí 

příslušenství zvednout a přenášet oběma rukama, aby se snížila přepravovaná hmotnost a složit jej. 

Při přemisťování nebo zvedání rámu kočárku buďte mimořádně opatrní. Rám by se měl pohybovat ve 

složeném stavu a na přepravním zámku a držet jej za pevný prvek rámu. 

Z bezpečnostních důvodů nezvedejte rozložený kočárek s vybavením, mohlo by dojít k poškození 

kočárku. 

Kočárek nezvedejte za opěrku nohou nebo nárazník, terapeutický stůl nebo jiné zařízení, protože by 

mohlo dojít k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti ostatních lidí ve vašem okolí. 

 

16.2 Nastupování a vystupování z zdravotního kočárku 

Při nastupování a vystupování z kočárku umístěte kočárek co nejblíže stabilnímu a bezpečnému místu, 

kam se uživatel přesune. Poté, co se ujistíte, že jsou zabrzděny zadní brzdy a že stupačka byla 

odstraněna, aby se na ní nestoupalo, může být uživatel umístěn na zdravotní kočárek. 

Nestoupejte na podnožku, protože hrozí nebezpečí převrácení kočárku, zranění uživatele a poškození 

výrobku. 
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Dbejte na to, aby při nastupování nebo vystupování z kočárku dítě ani žádná jiná osoba nestála na 

opěrce nohou, protože by ji mohlo poškodit a zranit uživatele! 

16.3 Správná poloha na zdravotním kočárku 

Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje, aby uživatel měl pánev a záda co nejblíže k 

zádové opěrce, aby byla páteři rovnoměrná opora (optimální opora pro všechny části páteře, aby 

nevznikal volný prostor ). 

Stehna by měla být po celé délce podepřena co největší plochou, čehož dosáhneme nastavením hloubky 

sedáku voyíku, chodidla by měla být opřena o nánožník, který zabraňuje klouzání, udržuje optimální 

napětí svalů nohou a přenáší část hmotnosti z vyšších částí těla. 

16.4 Jízda na zdravotním kočárku 

Při používání vždy držte zdravotní kočárek za rukojeti, abyste zabránili inertnímu pohybu kočárku. 

Uvolněte zadní brzdy při současném držení rukojeti a zatlačte zdravotní kočárek požadovaným směrem.  

16.5 Pohyb na svazích  

Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy používejte zdravotní kočárek otočený po směru jízdy. Ovládejte 

svou rychlost na svazích a pohybujte se co nejpomaleji. Osoba, která kočárek obsluhuje, musí mít 

dostatečnou sílu k ovládání stability kočárku. 

Vždy pamatujte na to, že těžiště kočárku se změní, když bude překonávat nerovnosti nebo svahy na 

zemi. V tomto případě buďte maximálně opatrní a kočárek zajistěte. 

Při používání ramp se ujistěte, že je rampa vhodná, že kola zdravotního kočárku jsou dostatečně vysoká 

na překonání rampy, že se rám kočárku nedotýká rampy a že by měla být zajištěna druhá osoba, protože 

je zde nebezpečí převrácení zdravotního kočárku, poškození výrobku a zranění uživatele. 

16.6 Překonávání prahů nebo obrubníků 

Při zdolávání malých překážek (malé schůdky, malé obrubníky atd.) sešlápněte nohu a zatlačte 

madla nohou dolů a směrem k sobě, abyste zvedli přední kola zdravotního kočárku, a opatrně přední 

kola přejeďte přes překážku. Potom pomalu zatáhněte za rukojeť nahoru, směrem od země, abyste 

zvedli zadní kola zdravotního kočárku a opatrně přejeďte zadními koly přes překážku.  

16.7 Přeprava v autě a v jiných vozidlech 

Chcete-li Pegaz přepravit v autě, vyjměte z kočárku veškeré příslušenství a uložte je na bezpečném 

místě. Poté je potřeba kočárek rozebrat a dát do kufru. 

Pokud se demontovaný zdravotní kočárek nenachází v zavazadlovém prostoru vozu, odděleně od 

prostoru pro cestující, bezpečně připevněte rám zdravotního kočárku, k vozidlu. K tomuto účelu lze 

použít nepoužité bezpečnostní pásy. 

Pro přepravu zdravotního kočárku, v jiných vozidlech, jako jsou např. vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, 

lodě apod., by se osoby odpovědné za přepravu v těchto dopravních prostředcích měly zeptat na 

podmínky bezpečného cestování do destinace s zdravotním kočárkem a příslušné požadavky. 

Pro bezpečnou přepravu zdravotního kočárku Pegaz v jiných vozidlech vyjměte z kočárku veškeré 

příslušenství a uložte je na bezpečném místě. Poté kočárek rozeberte a umístěte jej do zavazadlového 

prostoru daného vozidla. Pokud se demontovaný zdravotní kočárek nenachází v zavazadlovém prostoru 
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vozidla, odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám zdravotního kočárku bezpečně připevněn k 

vozidlu. 

Kočárek Pegaz by se neměl používat jako sedačka pro přepravu dítěte ve vozidle.  

16.8 Čištění a péče 

Polstrování lze prát pouze ručně a to při teplotě do 30 0 C 

Neperte v pračce. Skvrny by měly být odstraněny, jakmile se objeví na povrchu kočárku. 

VAROVÁNÍ! Nečistěte chemikáliemi obsahujícími rozpouštědla a bělidla. Výrobce neručí za škody vzniklé 

použitím nevhodných čisticích prostředků. 

Nedrhněte - otěrem se skvrna rozšíří na větší plochu a může narušit texturu látky a zničit její povlak. 

Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý.. 

 

 

Zacházení se skvrnami od vody, jako jsou skvrny od jídla, pití a rostlinného oleje: 

 Skvrnu osušte tlakem po celém jejím povrchu na bílý papírový ručník, ubrousek nebo savý čistý 

hadřík. 

 Navlhčete malý kousek hadříku slabým roztokem saponátu a teplé vody (nebo studenou vodou, 

pokud je potřísněna krví) a skvrnu opláchněte odstraněním zvenčí dovnitř, aby se nezvětšila. 

Nepoužívejte příliš mokrý hadřík, protože nadměrné množství tekutiny může po zaschnutí 

způsobit zvlnění nebo se skvrna zvětší a poškodí čalounění nebo pěnu uvnitř. 

 Může být nutné opakovat výše uvedený krok v závislosti na typu skvrny a množství znečištěného 

materiálu. Pokračujte v tom, dokud není skvrna zcela odstraněna, ale vždy pamatujte na 

odstranění přebytečné vlhkosti z potřísněného materiálu před dalším opláchnutím. 

 Poté materiál opláchněte pouze vlažnou vodou bez saponátu, čistou houbou nebo čistým bílým 

hadříkem. Suchý. 

17. Skladování kočárku 

Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti, nejlépe při 0-350C. 

17.1 Příprava kočárku na dlouhodobé skladování  

W Abyste mohli zdravotní kočárek Pegaz připravit k dlouhodobému uskladnění, zajistěte výrobek a 

proveďte všechny servisní činnosti popsané v kapitole „Pravidelná kontrola“, jako by byl již pořízen. 

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

17.2 Ochrana proti korozi  

Aby se zabránilo poškození kočárku korozí, neměl by být používán ani ponechán v mokrých a vlhkých 

místnostech. 

     

Prát pouze ručně Nebělit Nesušte v bubnové  

sušičce 

Sušte ve 

vodorovné  poloze 

Nežehlit 
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Poté, co se kočárek namočí, otřete všechny namočené části měkkým suchým hadříkem a chraňte lehkým 

konzervačním prostředkem na bázi oleje. To neplatí pro čalounění kočárku, jehož čištění a údržba je 

podrobně popsána v kapitole Čištění a péče. 

Kočárek je standardně pokryt vysoce kvalitními nátěry. V případě poškození laku by mělo být poškození 

zajištěno opravou lakem navrženým výrobcem. 

Pravidelné čištění a mazání mechanismů kočárku lehkým olejem zaručuje dlouhé a bezproblémové 

používání kočárku.  

18. Opětovné použití  

Produkt lze znovu použít. Všechny opakovaně použitelné produkty podléhají zvláštní zátěži. Jejich 

vlastnosti a výkon se proto mohou od nového produktu lišit natolik, že je ohrožena bezpečnost pacientů 

a třetích osob při jejich používání. Při správné péči a údržbě si výrobek zachovává svou kvalitu po dobu 3 

let a to je předpokládaná doba jeho používání. Pro opětovné použití: 

 Demontujte všechny čalouněné prvky a nahraďte je novými. 

 Rám kočárku s kolečky a vodícími prvky by měl být důkladně vyčištěn a dezinfikován čisticími a 

dezinfekčními prostředky dostupnými na trhu. 

 Poté musí být výrobek zkontrolován autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 23) nebo 

výrobcem, zda není opotřebován a poškozen. 

 Všechny opotřebované díly a součásti, které nesedí nebo nejsou vhodné pro uživatele, musí  být 

vyměněny za nové. 

 Takto připravený výrobek lze znovu použítużycia.  

19. Servis a periodické prohlídky  

Pro bezpečné a bezproblémové používání zdravtního kočárku Pegaz je nutné jej pravidelně a důkladně 

kontrolovat a provádět servis uvedený v tabulce níže. 

V situaci, kdy uživatel kočárku není schopen provádět výše uvedené činnosti vlastními silami, by měl 

kočárek vrátit do odborného servisu kočárku nebo přímo výrobci, který jej řádně zkontroluje a provede 

potřebné servisní činnosti. . Tyto činnosti mohou být dodatečně splatné. 

Případné opravy provádějte ve specializovaných autorizovaných dílnách (viz bod 23) nebo přímo u 

výrobce. 

Ve kočárku mohou být použity pouze originální náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem. 

 

Servisní činnosti by měly být prováděny: 

 

 Před každým použitím kočárku 

o Kontrola účinnosti brzd - po zabrzdění by měla být obě zadní kola kočárku zablokována a nesmí se 

otáčet 

o Kontrola upevnění konstrukčních prvků - Zkontrolujte všechny mechanismy kočárku a jeho pohyblivé 

prvky, zejména dbejte na: správnou instalaci bezpečnostní zábrany nebo terapeutického stolku, 

správnou funkci pětibodových bezpečnostních pásů, správně zajištěné opěradlo mechanismus úhlového 

nastavení a správná instalace stupačky. 

o Kontrola stavu pneumatik - Zkontrolujte, zda pneumatiky na všech čtyřech kolech nejsou poškozené 

nebo opotřebované 
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o Kontrola pevných prvků rámu, sedáku s opěradlem a rámu podnožky - Vizuálně zkontrolujte stav 

konstrukčních profilů. Tyto prvky nesmí být poškozené nebo prasklé. 

 

Každých šest měsíců 

 Čištění kočárku - Všechny pohyblivé části, ložiska, nastavovací mechanismy očistěte měkkým 

hadříkem a poté je namažte několika kapkami lehkého oleje Dávejte pozor, abyste neušpinili 

čalounění kočárku nebo své vlastní oblečení. 

 Kontrola uvolnění všech šroubových spojů - Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a 

knoflíky na kočárku řádně utaženy. 

 

 Každých šest měsíců  

 Kontrola čistoty čalounění a kontrola celkového stavu kočárku - Nedovolte, aby byl kočárek 

zanedbáván, jak je popsáno v kapitole "Čištění a péče" 

o Kontrola celkového stavu kočárku. Nedovolte, aby byl zdravotní kočárek zanedbán 

20. Zapracování  

Likvidace a recyklace: Váš použitý kočárek by měl být odevzdán do recyklačního střediska v souladu s 

předpisy platnými ve vaší zemi.  
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21. Splnění požadavků na zdravotnické prostředky  

Zdravotnický prostředek I. třídy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze 

dne 5. dubna 2017. o zdravotnických prostředcích. Výrobce na výrobek vydal příslušné prohlášení o 

shodě, které lze nalézt na www.mywam.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mywam.eu/
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22. Poznámky  
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23. Seznam autorizovaných servisních míst 

 

POLSKA  

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp. Jawna 

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

tel.: +48 32 733 11 31 

Strana internetowa: www.mywam.eu 

adres e-mail: mywam@mywam.pl 
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24. Záruční list  

Sériové číslo: ................................. 

Datum nákupu: ........................ - ........................ - ........................ 

Razítko a podpis prodejce: 

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

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

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

 

Záruční podmínky  

 Výrobce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený kočárek po dobu 24 měsíců od data nákupu. 

Vady odhalené během tohoto období budou bezplatně odstraněny. 

  Kupující reklamující kočárek by měl dodat kočárek prodávajícímu nebo výrobci v originálním 

továrním balení spolu s částmi kočárku chráněnými proti poškození. 

 Poškození způsobené nedostatečným zajištěním kočárku a jeho součástí při přepravě 

nepodléhají záručním opravám. 

 Reklamující nesmí požadovat spropitné, pokud zásilku kočárku a jeho součástí nesprávně  označí 

nebo nesprávně pojistí. 

  Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy kočárku. 

  V rámci záruční opravy nelze provádět činnosti uvedené v příručce, které je uživatel povinen 

provádět samostatně a na své náklady. 

  Kočárek by měl být používán v souladu s tímto návodem k obsluze. 

 Použití kočárku v rozporu s jeho zamýšleným použitím, v rozporu s tímto návodem nebo v   

rozporu se zásadami správného použití způsobí ztrátu záruky. 

 Jakékoli změny konstrukce zdravotního kočárku ruší platnost záruky. 

 Záruka se nevztahuje na poškození kočárku způsobená: nesprávným používáním, nevhodnou 

údržbou, nevhodným skladováním kočárku, mechanickým poškozením a také přirozeným otěrem 

a opotřebením dílů (např. čalounění, kola). Jsou opraveny na náklady uživatele. 

 Výrobce nedoporučuje provádět záruční opravy v neautorizovaných servisních střediscích. 

Taková oprava nebo neoprávněná úprava kočárku ruší platnost záruky. 

 Záruční list je platný za předpokladu, že obsahuje: datum prodeje potvrzené firemní pečetí 

prodávajícího, podpis prodávajícího, typ a sériové číslo nákladního vozidla. 

 Záruční list je platný za předpokladu, že neobsahuje žádné škrty nebo opravy. 

 Výrobce nákladního vozidla provozuje pozáruční servis, který je zpoplatněn• Ve věcech, na které 

se nevztahuje tento záruční list, platí ustanovení občanského zákoníku. 

 Veškeré záležitosti týkající se záruky a reklamace kočárku směřujte na Prodejce nebo přímo na 

Výrobce 


