
Návod k obsluze a údržbě 
Vydání 1 ze dne 2020-01-22

YETI- speciální kočárek pro děti a mládež



Y e t i v e r .  2 0 1 9 - 0 9 - 0 9

2 

VAROVÁNÍ! Uživatele se zrakovým, čtecím nebo kognitivním postižením žádáme, aby kontaktovali výrobce za 

účelem získání informací pro uživatele ve vhodném formátu.

Účel příručky

Návod k obsluze a údržbě obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání kočárku Yeti, včetně bezpečnostních 

pravidel pro jeho používání, popisu jeho konstrukce, provozu a seřízení, přípravy kočárku na provoz, postupů údržby a čištění 

a záručních podmínek.

Je určen osobám, které se přímo starají o postižené děti (dětské asistenty - rodiče, opatrovníky), které budou přepravovány v 

kočárku. Je také určen lékařům a rehabilitačnímu personálu obsluhujícímu zdravotní kočárek.

VAROVÁNÍ! Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití!

Tuto příručku uschovejte na snadno přístupném místě.

Kontaktní údaje výrobce:

● adresa: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

● telefon: +48 32 733 11 31

● e-mail: mywam@mywam.pl

VAROVÁNÍ! Před použitím kočárku je každý uživatel povinen si přečíst a dodržovat tyto pokyny.

VAROVÁNÍ! Tato příručka je nedílnou součástí produktu a musí být vždy připojena k prodávanému produktu

Verze příručky pro provoz a údržbu: CZ

Vydání: první ze dne: 2020-01-22

MyWamKupiec, Bartold, Angres sp.j. si vyhrazuje právo provádět technické a komerční změny obsahu příručky pro provoz a 

údržbu bez předchozího upozornění. Každá změna bude určena podle data, kdy byla příručka naposledy aktualizována

mailto:mywam@mywam.pl
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▪ Úvod

Děkujeme za zakoupení speciálního kočárku Yeti. Doufáme, že bude příčinou mnoha skvělých okamžiků s vaším dítětem a 

bude Vám užitečný každým dnem. Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že naše produkty splní vaše očekávání a nejvyšší 

standardy. Doporučujeme vám kontaktovat naše zaměstnance a sledovat nás na našich webových stránkách www.mywam.eu 

a na sociálních médiích. Zde se můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí o našich produktech.

1. 1. Účel kočárku Yeti
• Speciální kočárek Yeti  byl navržen pro přepravu dítěte s neurologickými, ortopedickými nebo jinými chorobami, které 

mu ztěžují nebo znemožňují samostatný pohyb.

• Zdravotní kočárek Yeti je zdravotnický prostředek určený k přepravě dítěte s ochrnutím nebo paraparézou, třemi 

končetinami, jednostranným nebo zkříženým bicepsem.

• Zdravotní kočárek Yeti byl zkonstruován pro přepravu jednoho dítěte.

• Zdravotní kočárek Yeti díky mnoha úpravám umožňuje pohodlné a bezpečné přizpůsobení individuálním potřebám 

dítěte.

• Kočárek Yeti je určen k přepravě dítěte, jehož hmotnost nepřesahuje 75 kg, s výškou od 135 cm do 175 cm. 

Statisticky se jedná o děti od 11 do 18 let.

• Při výběru kočárku jsou nejdůležitějšími faktory individuální tělesné a duševní vlastnosti dítěte, jeho rozměry a váha, 

podmínky bydlení, okolí a především  konkrétního stav a potřeby dítěte.

• Mezi nemoci konkrétního dítěte patří mimo jiné takové nemoci jako: mozková obrna, meningeální kýla, stav po 

poranění páteře, stav po kraniocerebrálním traumatu, stav po cévní mozkové příhodě, ochrnutí různého původu a 

další dysfunkce, které poškozují pohybový aparát a zabraňují nezávislému pohybu dítěte.

• Zdravotní kočárek by měl být používán podle doporučení odborného lékaře.

• Zdravotní kočárek Yeti je určen jak pro vnitřní použití (např. byt, rehabilitační centrum), tak i venkovní (např. parky, 

chodníky), na tvrdý a rovný povrch, kde se všechna čtyři kola dotýkají země a jejich kontakt se zemí je dostatečný pro 

správnou funkci všech kol.

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

• Uživatelem zdravotního kočárku Yeti je jak dítě, které v něm bude přepravováno, tak asistent dítěte (jeho rodič, 

opatrovník, lékař, fyzioterapeut), který bude dítě přepravovat v kočárku a starat se o něj.

• Zdravotní kočárek Yeti si při správné péči a údržbě udržuje svoji kvalitu po dobu 3 let a toto je očekávané období jeho 

používání.

• Rizika spojená s používáním zdravotního kočárku jsou podrobně popsána v kapitole: „Důležité bezpečnostní pokyny a 

tipy“.

2. Základní informace o modelu Yeti

Zdravotní kočárekYeti pro mládež má mnoho možností nastavení, např.:

• změny úhlu opěradla sedadla                                   (viz odstavec 9.14)

• nastavení výšky opěradla                                           (viz odstavec 9.13)

• nastavení úhlu sedadla                                                (viz odstavec 9.12)

• nastavení hloubky sedadla                                         (viz odstavce 9.11 a 11.13)

• nastavení stupačky                                                      (viz odstavec 9.15)
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• stabilizace hlavy

• stabilizace trupu

• přídavné vybavení

(viz odst. 11.5)

(viz odst. 10.4, 11.3, 11.4, 11.9)

(viz bod 11)

3. Rychlý start
Aby bylo možné kočárek rychle použít, měl by být vybalen a připraven k použití podle bodu 14 Montáž a demontáž kočárku a 

bodu 15 Příprava k použití. Schematický diagram je uveden níže, ale nenahrazuje pečlivé přečtení celého manuálu.



v e r .  2 0 1 9 - 1 0 - 0 9 Y e t i

7 

▪ Bezpečnost

4. Důležité tipy a bezpečnostní pravidla

Obecné tipy:

• VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu - před použitím  kočárku je uživatel povinen přečíst si a dodržovat celý obsah této 

příručky.

• VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu - Před sestavením a během používání kočárku je bezpodmínečně nutné dodržovat

pokyny a bezpečnostní pravidla popsaná v této příručce a dodržovat další doporučení popsaná v této příručce

• VAROVÁNÍ! Nedodržení pokynů, zejména těch, které se týkají pohyblivých částí zdravotního kočárku, může být pro 

uživatele nebezpečné.

• Před použitím kočárku si vždy přečtěte návod k obsluze a údržbě.

• VAROVÁNÍ! Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru v kočárku, protože by mohlo dojít ke zranění a nehodě!

• VAROVÁNÍ! Výrobek obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné při požití dítětem!

• VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu - vždy používejte všechny dostupné bezpečnostní systémy pro uživatele (dítě). Mezi ně 

patří: pětibodové pásy, zužující  vložky, obaly rámů, pásy stabilizující sed, klín, bezpečnostní zábradlí nebo

terapeutický stolík, opěrka nohou a pásky pro umístění nohou na opěrku nohou.

• VAROVÁNÍ! Při používání kočárku hrozí nebezpečí popálení - buďte opatrní při přepravě dítěte v kočárku při vysokých

a nízkých teplotách a při kontaktu s pokožkou, například na slunci, v chladu, v sauně, protože při vystavení kočárku 

slunečnímu záření může dojít ke zvýšení jeho povrchové teploty. Povrchová teplota kočárku může naopak klesnout, 

pokud je kočárek vystaven mrazu.

• VAROVÁNÍ! Při používání kočárku, jeho používání nebo skládání kočárku může být zdraví uživatelů a osob v 

bezprostřední blízkosti nebezpečné z důvodu rozměrů pevných a pohyblivých štěrbin a otvorů. Tyto kroky je nutné 

provádět s maximální opatrností.

• VAROVÁNÍ! Při používání a manipulaci s kočárkem a při jeho skládání a nastavování mechanismů může existovat

riziko zachycení a sevření částí těla uživatele nebo doprovázející osoby v otvorech a mezerách mezi prvky.

• Tyto kroky provádějte obzvláště opatrně.

• Po dokončení těchto činností stabilizujte polohy jednotlivých prvků kočárku opatrným dotažením matic, knoflíků a 

šroubů. Pokaždé, když provádíte výše uvedené činnosti, měli byste nejprve vytáhnout dítě z kočárku!

• POZOR! Nikdy nesmí být překročeno maximální zatížení.

• POZOR! U zdravotního kočárku Yeti je maximální celkové zatížení 80 kg. Tato hodnota by neměla být překročena.

• POZOR! Maximální zatížení turistické tašky je 2 kg.

• POZOR! Maximální náplň nákupního košíku je 3 kg.

• POZOR! Maximální zatížení terapeutického stolu je 3 kg.

• POZOR! Zadní kapsa v nastavitelném vrchlíku s průhledovým oknem slouží pouze k uložení pláštěnky nebo 

moskytiéry.
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• POZOR! V závislosti na provedených úpravách kočárku Yeti - jde o nastavení tlačné rukojeti, nastavení výšky opěradla,

nastavení úhlu opěradla, nastavení hloubky sedadla, nastavení úhlu sedadla, nastavení úhlu opěrky nohou a

nastavení opěrky nohou - může tento kočárek překročit doporučené maximální rozměry.

• POZOR! V případě jakéhokoli zdravotního incidentu souvisejícího s použitím zdravotního kočárku Yeti musíte

neprodleně písemně informovat výrobce kontaktováním doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přijetí

na následujících adresách:

Adresa poštovní: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

e-mail: mywam@mywam.pl

• Terapeutická sedačka není vhodná pro děti do 10 let

• Je zakázáno používat kočárek jako žebřík nebo základnu pro lezení, aby bylo možné dosáhnout výše.

• Je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen.

Tipy pro konstrukci a seřízení:

• Varování! Veškeré úpravy kočárku a jeho prvků, veškerá nastavení, změny, doplňky a další činnosti související s 

úpravou kočárku by měly být prováděny BEZ dítěte umístěného v kočárku. V opačném případě může dojít k vážnému 

ohrožení dítěte a dalších osob!

• Varování! Úpravy provedené na kočárku, provedené nesprávně nebo způsobem, který není v souladu s údaji 

uvedenými v této příručce, mohou vážně ohrozit dítě a další osoby!

• Varování! 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 čarou. Používání této polohy je zakázáno, 

protože by to mohlo vést k riziku zardoušení nebo udušení dítěte.

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

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

sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů!

• POZOR! Centrální brzda není určena k zpomalení zdravotního kočárku za jízdy a měla by se používat pouze k 

znehybnění kočárku.

• 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 pojezd zámku a 

tlačit zdravotní kočárek sníženou rychlostí.

• Veškerá nastavení  by měla být prováděna pod dohledem lékaře a fyzioterapeuta.

Pokyny pro montáž a demontáž:

• VAROVÁNÍ! Abyste předešli zranění, ujistěte se, že je vaše dítě při montáži a demontáži kočárku v bezpečné

vzdálenosti.

• VAROVÁNÍ! Před použitím musí být kočárek kompletně smontován. Pokud v této fázi dojde k problémům,

neprodleně kontaktujte prodejce a výrobce.

• VAROVÁNÍ! Při montáži kočárku a při montáži sedadla k rámu kočárku věnujte zvláštní pozornost instalaci sedadla na

určené místo na rámu a opatrnému připevnění všech popruhů.
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• Připevnění sedadla k jiným prvkům rámu kočárku je nesprávné a může způsobit nehodu!

• VAROVÁNÍ! Je zakázáno přidávat na kočárek přídavné závaží, zejména pokud jde o umístění přídavného závaží na

zadní stranu opěradla, například batohu nebo tašky. Mohlo by dojít k převrácení kočárku Yeti a zranění uživatele!

Nevztahuje se na originální doplňkové příslušenství určené pro kočárek Yeti, které nepřekračuje povolené zatížení.

• VAROVÁNÍ! 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.

• VAROVÁNÍ! Při montáži a demontáži kol k rámu kočárku se ujistěte, že jsou správně namontována, aby nedošlo ke

zranění.

• POZOR! Pokud je přepravní zámek zajištěn nerozebírejte rám kočárku, protože by se mohl poškodit.

• Všechny další prvky připevněné ke kočárku ovlivňují jeho stabilitu.

Poznámky k přípravě k použití:

• VAROVÁNÍ! Před použitím kočárku se ujistěte, že je správně sestaven 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.

• VAROVÁNÍ! Před jízdou s kočárkem Yeti se ujistěte, že je dítě zajištěné a má  správně seřízené  pětibodové pásy, 

protože by mohlo dojít ke zranění.

• VAROVÁNÍ! Mechanismus skládání rámu je velmi důležitým prvkem kočárku, proto je třeba před každým použitím 

kočárku věnovat zvláštní pozornost absenci trhlin a poškození skládacího mechanismu rámu a jeho správnému 

fungování. V případě jakéhokoli podezření nesmí být kočárek používán, protože by mohl představovat hrozbu pro 

dítě, jeho doprovod a další osoby! V takové situaci se doporučuje neprodleně požádat o radu prodejce či výrobce.

• VAROVÁNÍ! Správné použití skládacího mechanismu je důležité pro bezpečnost vašeho dítěte a ostatních.

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

• POZOR!  Před každým použitím kočárku proveďte níže popsané činnosti a v případě jakýchkoli nesrovnalostí kočárek 

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

Mezi činnosti před každým použitím kočárku patří:

➢ Zkontrolujte kočárek, zda neobsahuje viditelná poškození nebo jiné vady, které by mohly dítě při používání 
kočárku ohrozit.

➢ Zkontrolujte, zda je rám zdravotního kočárku správně vyklopený a zda je sklopný mechanismus správně uzavřen

(zajištěn).

➢ Zkontrolujte, zda je sedadlo správně připevněno k rámu zdravotního kočárku a zda je mechanismus pro připevnění 

sedadla k rámu kočárku řádně uzavřen (zajištěn).

➢ Zkontrolujte správné uchycení všech čtyř kol.

➢ Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky všech čtyř kol v dobrém stavu.

➢ Zkontrolujte, zda centrální brzda funguje správně.

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

terapeutického sedadla a výšky opěradla, vhodného sklonu terapeutického sedadla
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a sklon opěradla, nastavte vhodný sklon opěrky nohou, upravte příslušnou délku pětibodových pásů.

➢ Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správně usazena a zajištěna.

➢ Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché.

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

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

klín, opěrka nohou, pásky na opěrku nohou, bezpečnostní bariéra nebo terapeutický stůl. To má zabránit tomu, aby 

dítě vypadlo či vyklouzlo z kočárku, a zabránit tomu, aby nohy dítěte spadly z opěrky nohou.

• POZOR! Používání kočárku je zakázáno, pokud je technický stav kočárku nebo jeho jediného prvku špatný nebo pokud

o tom má uživatel jakékoli pochybnosti, pokud je kočárek poškozen nebo existuje jen podezření, že došlo ke škodě

nebo nebyl kočárek  správně používán. V takové situaci se doporučuje neprodleně požádat o radu prodejce a

výrobce.

Poradenství při přemísťování kočárku

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

• POZOR! Vzhledem k hmotnosti kočárku a nemožnosti oddělit sedačku od rámu se nedoporučuje zvedat kočárek. V 

případě potřeby demontujte veškeré příslušenství připevněné ke kočárku a zadním kolům. Kočárek by měli zvedat a

přenášet dvě osoby. Alternativně můžete zamknout přední kola a místo přenášení kočárek táhnout za sebou.

• POZOR! Nezvedejte zdravotní kočárek za opěrku nohou nebo bezpečnostní zábradlí, terapeutický stůl nebo jiné

příslušenství.

Pokyny pro nastupování a vystupování z kočárku a pro správnou polohu v kočárku:

• VAROVÁNÍ! Nestůjte na stupačce, protože existuje nebezpečí převrácení kočárku, poranění uživatele a riziko 

poškození výrobku.

• VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby při nastupování a vystupování z kočárku nemohlo dítě a jakákoli jiná osoba stát na 

opěrce nohou, protože by se mohla poškodit a poranit uživatele!

• POZOR! Při nastupování a vystupování dítěte z kočárku musí být aktivována centrální brzda.

Pokyny pro jízdu se zdravotním kočárkem:

• VAROVÁNÍ! Nepouštějte kočárek sám od sebe ani ho odtlačujte od sebe, mohlo by dojít k nehodě.

• VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běh nebo bruslení.

• VAROVÁNÍ! Je zakázáno používat výrobek pro sportovní účely.

• POZOR! Při používání kočárku zajistěte, aby se končetiny dítěte nezachytily mezi paprsky kol a nastavitelné prvky

kočárku.

• POZOR! Při průchodu dveřmi nebo podobnými prostory omezujícími směr jízdy kočárku se ujistěte, že je na obou

stranách kočárku dostatečný prostor, aby se zabránilo skřípnutí rukou nebo jiných částí těla a nedošlo k poškození

zdravotního kočárku.

• Při jízdě s kočárkem po veřejných komunikacích je třeba dodržovat dopravní předpisy.
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Tipy, pro pohyb na svahu:

• VAROVÁNÍ! Je zakázáno nechat dítě v kočárku bez dohledu dospělého a odpovědného asistenta (rodiče,

opatrovníka), což platí zejména pro ponechání dítěte v kočárku na svažitém podkladu, protože by to mohlo mít za

následek nehodu a zranění uživatele!

• VAROVÁNÍ! Při používání ramp nepřekračujte maximální zatížení ramp, mohlo by dojít ke zranění uživatele a lidí ve 

vašem okolí.

• VAROVÁNÍ! Pokud používáte rampy, ujistěte se, že je rampa vhodná, že kola kočárku jsou dostatečně vysoká, aby 

překonala rampu, že se rám kočárku nedotkne rampy. Musí být zajištěna druhá osoba, protože existuje riziko 

převrácení zdravotního kočárku, poškození výrobku a poranění uživatele. 

• POZOR! Vždy pamatujte, že těžiště zdravotního kočárku se změní, při překonávání nerovnosti nebo svahu. V takovém 

případě buďte velmi opatrní a kočárek zajistěte.

Poznámky pro překonávání schodů nebo obrubníků

• 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!

Poznámky pro přepravu zdravotního kočárku v automobilech a jiných vozidlech:

• VAROVÁNÍ! Je zakázáno přepravovat dítě v kočárku a současně v jakémkoli jiném dopravním prostředku, např. v

autě, vlaku, tramvaji, autobusu, letadle, lodi a dalších, protože by to mohlo způsobit zranění.

• VAROVÁNÍ! Je zakázáno používat sedačku kočárku jako autosedačku, protože by mohlo dojít ke zranění.

• VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu a zranění uživatele a osob  - při přepravě zdravotního kočárku jinými dopravními

prostředky, např. v autě, autobuse, vlaku, se ujistěte, že je kočárek řádně zajištěn, aby nedošlo ke zranění cestujících

při srážce nebo náhlém brzdění .

• POZOR! Při přepravě kočárku jinými dopravními prostředky, např. v autě, autobuse, vlaku, musí být kočárek

přepravován bez dítěte a kočárek by měl být dobře chráněn proti možnému poškození.

• POZOR! Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou ochranou výrobku během přepravy.

• POZOR!  Při přepravě zdravotního kočárku v jiných dopravních prostředcích, například v autě, autobuse, vlaku, není 

povoleno používat jeden bezpečnostní pás k zajištění cestujícího i kočárku.

• Při přepravě a skladování kočárku používejte přepravní zámek.

Poznámky týkající se údržby a servisu:

• POZOR!  Výrobce odpovídá za jakékoli 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.

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

• Ke kočárku lze používat pouze originální náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem.
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• Opravy kočárku prováděné jinými osobami než autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 19.) nebo výrobcem

zanikají. Výrobce není odpovědný za zranění osob nebo poškození produktu, které by mohlo vyplynout z oprav

prováděných osobami jinými než autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 19.) nebo výrobcem.

• Kočárek musí být pravidelně čištěn a ošetřován. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

• Výrobce odpovídá za správnou funkci kočárku, pouze pokud je zakoupen ve specializovaném lékařském obchodě.

• Výrobce není odpovědný za vhodný výběr příslušenství pro daného uživatele.

5. Typový štítek
• Typový štítek obsahuje základní informace o produktu: název, model,

sériové (identifikační) číslo, maximální zatížení, datum výroby, potvrzení

shody produktu pro zdravotnické prostředky, varování o souladu s

příručkou pro provoz a údržbu a údaje výrobce (viz obr. 5.1).

• Typový štítek je umístěn na levé straně příčníku v zadní části rámu a je

přilepený shora.

6. Výstražný štítek
• štítek s varováním obsahuje důležitá varování pro uživatele (viz obrázek

6.1).

• výstražný štítek je umístěn na zadní / boční straně rámu na obou

stranách.

7. Označení symbolů

Sériové číslo produktu Název výrobce

Celková přípustná hmotnost 

uživatele POPIS „VAROVÁNÍ!“ a symbol v této příručce 

slouží k posílení pozornosti čtenáře k obsahu 

označenému tímto symbolem. Nedodržení 

obsahu označeného tímto popisem může 

představovat ohrožení zdraví a bezpečnosti 

uživatele a doprovodných osob a může také 

poškodit produkt. 

Datum výroby

Značka shody podle směrnice o 

zdravotnických prostředcích

o čislo 93/42 EHS, příloha VII

Varování, abyste dodržovali 

příručku pro používání a údržbu 

produktu

Obr. 5.1

Obr. 6.1
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▪ Produkt

8. Obecná struktura kočárku
Speciální zdravotní kočárek Yeti se skládá ze dvou hlavních částí: rámu kočárku se sedákem a opěradlem a široké nabídky 

dalšího vybavení, které by mělo být vybráno podle individuálních potřeb uživatelů.

• Ocelový rám kočárku se sedákem a opěradlem

Základní prvky rámu kočárku jsou:

1- Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku

2- Nastavení lanek přebytečného čalounění

3- Pětibodové pásy

4- Odnímatelné opěradlo a čalounění 
sedadla

5- Prostor pro skrytí přebytečného čalounění

6- Omotávka rámu

7- Nastavitelná opěrka nohou s popruhy

8- Nášlapný pedál

9- Brzda centralní

10- systém odpružení zadního kola

11- Zadní kola, plná

-viz obr.9.8

-viz obr.10.3

-viz obr.10.4

-viz obr. 10.1

-viz obr.10.1

-viz obr. 10.1

-viz obr. 9.15

-viz obr. 9.10

-viz obr. 9.9

-viz obr.9.7

-viz obr.9.6

12- Mechanismus nastavení úhlu pro tlačnou rukojeť- viz obr.9.8

13- Skládací mechanismus rámu

14- Nastavení úhlu opěradla

15- Nastavení hloubky sedadla

16- Nastavení úhlu sedadla

17- Nastavení výšky opěradla

18- Zámek skládacího mechanismu rámu

19- Mechanismus úhlového nastavení celé stupačky-viz obr. 9.15

- viz obr.9.1

- viz obr.9.14

- viz obr.9.11

- viz obr. 9.12

- viz obr.9.13

- viz obr.9.3.1

- viz obr. 9.14

- viz obr.9.4

- viz obr.9.15

20- Mechanismus nastavení úhlu opěradla

21- Transportní zámek

22- Nastavení délky opěrky nohou

23- Mechanismus pro rychlou montáž zadních kol - viz obr.9.16

24- Zámek předního kola

25- Masivní otočná přední kola

- viz obr. 9.5

- viz obr. 9.5
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• Možné doplňky

Jeho prvky mohou zahrnovat:

o Bezpečnostní bariéra

o Terapeutický stolík

o Pásy stabilizující sed

o Zúžení a mělké vložky

o Nastavitelná opěrka hlavy ↕

o Nastavitelná stříška s okénkem

o Turistická taška

o Nákupní košík

o Klín

o Pláštěnka

o Rukavice  zimní

o Nánožník

o Moskitiéra

o Slunečník

- viz obr. 11.1

- viz obr.11.2

- viz obr.11.3

- viz obr.11.4

- viz obr. 11.5

- viz obr.11.6

- viz obr. 11.7

- viz obr.11.8

- viz obr.11.9

- viz obr.11.10

- viz obr.11.11

- viz obr.11.12

- viz obr.11.13

- viz obr.11.14
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9. Konfigurace a použití - rám kočárku

 Skládací mechanismus rámu

Skládací mechanismus rámu je umístěn uvnitř rámu a na rámu na dvou 

místech v pravé části a na třech místech v levé části. Popisující tato místa 

shora, ze strany rukojeti kočárku, jsou:

• pravé a levé táhlo - prvek, který umožňuje složení horního rámu a

zmenšení jeho rozměrů

• skládací mechanismus rámu s pojistkou rámu

Rozložení rámu kočárku

Rozložení (otevření) rámu kočárku: položte rám kočárku vodorovně na zem a vytáhněte přepravní zámek (obr. 9.2.1). Poté 

lehce zatáhněte za opěradlo do svislé polohy (obr. 9.2.2.).

Obr. 9.2.1           Obr. 9.2.2

Chcete-li kočárek rozložit, opatrně zatáhněte za rukojeť, lehce ji zvedněte nahoru a kočárek nastavte do polohy blízko 

požadované polohy (obr. 9.2.3), dokud nezapadne zámek sklopení rámu (obr. 9.2.4). Rám zdravotního kočárku bude správně 

rozložen pouze tehdy, když je sklopný mechanismus správně uzavřen. O tom svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z dobře 

uzavřeného skládacího mechanismu rámu.

Obr. 9.2.3 Obr 9.2.4

obr 9.1
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  Složení rámu kočárku

Obr 9.3.1

V případě nerovného povrchu, při jízdě na svahu, při překonávání 

prahů nebo obrubníků se doporučuje  zablokovat otáčení 

předních kol.

Abyste zabránili otáčení předních kol, zasuňte do drážky 

zajišťovací knoflík - viz obr. 9.5.1 Chcete-li odblokovat řízení 

předních kol, zatáhněte a otočte zajišťovacím knoflíkem a 

ponechejte jej mimo mezeru - viz obr. 9.5.2.
Obr 9.5.1

Sklopení (zavření) rámu kočárku: uvolněním zámku sklopného mechanismu zatažením 

nahoru. a zatažením za obě rukojeti sklopte rám nahoru, dokud se rám neuvolní. (Obr. 

9.3.1) Poté sklopte rám kočárku jeho sklopením dopředu ve směru předních kol. Ujistěte 

se, že tlačná rukojeť a opěrka nohou jsou v poloze, která se navzájem neruší. Poté 

zatáhněte za uvolnění opěradla. Zajistěte přepravní zámek.

Transportní zámek. Montáž a demontáž přepravního zámku
Kočárek je vybaven přepravním zámkem, který slouží (uzavřený) k zajištění sklopené polohy  

rámu kočárku před automatickým otevřením během přepravy.

Transportní zámek se skládá ze dvou částí: očka a čepu.

Abyste zabránili samotnému otevření rámu, nejprve jej sklopte

a poté nasaďte zajišťovací oko na zajišťovací kolík tak, aby byly oba tyto prvky pevně spojeny 

jako jsou znázorněny na obr. 9.4          Obr.9.4

Chcete-li odemknout přepravní zámek, před rozložením rámu odstraňte oko zámku z pojistného kolíku a teprve poté můžete 

začít rozkládat rám kočárku.

Masivní otočná přední kola. Zámek předního kola
Použitá, odolná kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy, potěšení z jízdy a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, vyplněné 

speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Kola jsou z výroby 

namontována ve vidlicích předních kol, která jsou nahoře zakončena řízenými nápravami předních kol

Obě přední kola lze nastavit pro přímou jízdu nebo odjistit pro zatáčení, což výrazně usnadňuje manévrování s kočárkem. Díky 

směrovému zámku předních kol a možnosti jeho zajištění nebo odjištění je  dosaženo při řízení kočárku zjevně větší pohodlí 

pro dítě i pro asistenta.

Při jízdě s kočárkem na zcela hladkém povrchu, například v nákupních centrech, ve školách, se doporučuje odjistit zámek a 

umožnit protáčení předních kol.

Obr 9.5.2
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Zadní kola, plná. Montáž a demontáž zadních kol na nápravě

Použitá, odolná kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy, potěšení z jízdy a elegantní vzhled. 

Pneumatiky jsou bezdušové, vyplněné speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení 

nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Díky možnosti demontáže kol i 

jejich náprav je vozík po složení menší, což usnadňuje jeho přepravu a skladování.

Mechanismus upevnění kol je namontován uvnitř zadních kol a zajišťuje rychlou instalaci 

a demontáž zadních kol. Aktivuje se stisknutím rychloupínací spony (obr. 9.6.1.) Směrem 

ke středu kola a potom lze zadní kolo nasadit na osu zadního kola nebo sejmout zadní 

kolo z osy zadního kola.

• Montáž kol na nápravu

Při montáži zadního kola na nápravu zadního kola stiskněte svorku ve středu kola a nasuňte 

kolo na začátek nápravy. Poté přestaňte tlačit na sponu a pokračujte v natahování kola na 

osku, dokud nezaklapne. O správné instalaci kola svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z 

mechanismu rychlé montáže zadních kol na nápravu.

• Demontáž kol z nápravy

Chcete-li demontovat zadní kolo z osy zadního kola, stiskněte svorku ve středu kola 
a vytáhněte kolo z jeho osy. - obr. 9.6.2.

   Systém odpružení zadních kol

kočárek má nastavitelné tlumení nárazů rámu a zadních kol, které je umístěno na koncích  

zadního rámu a je v kontaktu s příčníkem. Tlumení fungují automaticky. Nastavení se 

provádí aktivací páky nahoru-dolů umístěné ve spodní části tlumiče. Aby se usnadnilo 

přepínání nastavení pomocí páky, je možno zatlačit na pružinu tlumiče. Po přepnutí páky 

bude pružina tlumiče stlačena (volitelně pro tvrdý podklad) nebo natažena (měkký 

podklad).

Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku. Mechanismus a nastavení 
úhlu rukojeti.

Rukojeť se používá k tlačení kočárku a poskytuje pevné uchopení za různých jízdních podmínek. Lze jej upravit tak, aby se 

nastavila výška rukojeti pro doprovod, který vede kočárek - obr. 9.8

• Regulační mechanismus.
Jedná se o dvě tlačítka na vnější straně rámu, která se nacházejí na kloubech tlačné 

rukojeti.

• Úhlové nastavení rukojeti pro tlačení kočárku

Chcete-li změnit úhel rukojeti, stiskněte obě tlačítka mechanismu nastavení úhlu rukojeti 

současně a změňte úhel rukojeti. Jakmile je rukojeť ve správné poloze, přestaňte stisknout 

tlačítka a rukojeť se automaticky uzamkne v požadované poloze.

Obr 9.7

Obr 9.8

Obr 9.6.1

Obr 9.6.2
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  Centrální brzda. Zajištění a uvolnění brzdy

Centrální brzdový pedál (obr. 9.9), který zablokuje obě zadní kola zdravotního kočárku, je 

umístěn ve středu příčníku v zadní části rámu kočárku.

• Aktivace a deaktivace centrální brzdy

Chcete-li zajistit centrální brzdu, sešlápněte brzdový pedál směrem dolů k zemi, až zacvakne. 

O správném zabrzdění brzdy svědčí zřetelný zvuk „cvaknutí“ vycházející z centrální brzdy.

Pro uvolnění centrální brzdy zatáhněte brzdový pedál nahoru. 

Nášlapný pedál

Nášlapný pedál (obr. 9.10) se nachází na pravé straně příčníku v zadní části rámu 

kočárku. Chcete-li jej použít, stlačte pedál nohou dolů a současně zatáhněte za 

rukojeť směrem k sobě, čímž se zvedne přední část zdravotního kočárku a přední 

kola. Použití pedálu usnadňuje kočárku stoupání přes malé schody nebo obrubníky.

Nastavení rámu z hlediska hloubky sedadla

Kočárek má možnost nastavení  hloubky sedadla. Za tímto účelem 

zatáhněte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, 

poté povolte imbusovým klíčem šroub  na obou stranách rámu 

(zajišťovací poloha) a rovnoměrně vysuňte nebo posuňte rám sedadla do 

požadované polohy. Správná poloha by měla být zajištěna utažením 

šroubu po stranách rámu. Rám lze vysunout a ponechat minimálně 15 

cm přesahy prvků z ocelového rámu. Viz obrázek 9.11

Rám je nastaven v rozsahu od 30 do 45 cm. Rozsah nastavení čalounění 

sedadel je popsán v bodě 10.2.

Nastavení rámu z hlediska změny úhlu sedadla.

Kočárek dovoluje změnit úhel sedadla v rozmezí od 5 do 25 stupňů. 

Mechanismus nastavení úhlu sedadla se skládá z hřebenu na pravé a 

levé straně kočárku, ke kterému je rám kočárku připevněn pomocí 

šroubu.

Chcete-li nastavit správný úhel sedadla, zajistěte centrální brzdu 

tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté odšroubujte šroub z 

hřebene na obou stranách, nastavte sedadlo do zvolené polohy a šroub 

utáhněte do správné polohy. Pro tuto operaci budete potřebovat 

křížový šroubovák. Viz obrázek 9.12.

Rozsah nastavení čalounění je popsán v bodě 10.3

Obr 9.9

Obr 9.10

Obr 9.11

Obr 9.12
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Nastavení rámu z hlediska výšky opěradla

Kočárek lze výškově nastavit. Za tímto účelem zajistěte centrální brzdu tak, 

aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté povolte šroub imbusovým 

klíčem na bocích rámu (zajišťovací poloha) a rovnoměrně vysuňte nebo 

posuňte rám opěradla (rám opěradla) do požadované polohy. Poté zajistěte 

zvolenou polohu utažením šroubu. Rám lze vysunout a ponechat minimálně 

15 cm přesahy prvků z ocelového rámu. Rám je nastavitelný v rozsahu od 

65 do 85 cm. Viz obrázek 9.13

Rozsah nastavení čalounění je popsán v bodě 10.3.

Nastavení rámu z hlediska úhlu opěradla 

Kočárek má možnost nastavit úhel opěradla, tj.

sklopení opěradla ze sedu do polohy vleže. To se děje pro

pomocí mechanismu skládajícího se z: táhla uvolňujícího blokádu, levého a pravého hřebenu (prvek s 8stupňovou 

stupnicí) a kolíků upevňujících polohu na hřebenu spojeném s táhlem. (Viz obrázek 9.14.1).

Chcete-li změnit úhel opěradla, zajistěte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté zatáhněte za 

táhlo uvolňující blokádu nahoru (viz obr. 9.14.2) a nastavte opěradlo na požadovanou hodnotu. Opěradlo by mělo být 

zajištěno uvolněním zámku, kterým se uvolní zámek, a ujistěte se, že zámek zapadl na obě strany kočárku současně (zaskočil 

do otvorů v  hřebenů).

Při změně polohy opěradla je nutné upravit čalounění. Rozsah nastavení čalounění je popsán v bodě 10.3.

Mechanismem pro nastavení úhlu opěradla mění poloha opěradla ve vztahu k terapeutickému sedadlu v šesti polohách, 

od pravého úhlu sedu k téměř úplně ležící poloze. Úhel mezi opěradlem a sedadlem je v rozmezí 3 ° - 99 °.

POZOR! Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů.

Obr 9.14.1

Obr 9.14

Obr 9.14.2
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Podnožka. Nastavení a použití.

Nastavitelná opěrka nohou (podnožka) je součástí standardní výbavy zdravotního kočárku Yeti. Skládá se z desky 

stupaček přišroubovaných k rámu stupaček s možností posunutí této desky nahoru nebo dolů v 7 polohách, aby bylo možné 

nastavit výšku stupačky na délku holeně dítěte, v rozsahu od 28,5 cm do 43,5 cm.

• Nastavení výšky opěrky nohou.

Chcete-li změnit výšku stupačky, odšroubujte matice na dvou šroubech 

upevňujících stupačku k rámu, na obou stranách, a poté nastavte stupačku do 

příslušné výšky a přišroubujte ji zpět oběma šrouby a dotáhněte ji maticemi, 

dokud neucítíte odpor. (obr. 9.15.1)

• Mechanismus nastavení úhlu

celé podnožky

Mechanismus je umístěn v přední

části sedadla a upevněn je k rámu

stupačky. Jsou to dva plastové,

ve středu(viz obr. 9.15.2) Tento

mechanismus se používá ke změně úhlu sklonu opěrky nohou vzhledem k 

sedadlu, což umožňuje zvolit jednu z osmi poloh. Chcete-li změnit úhel stupačky, 

stiskněte na obou stranách tlačítka mechanismu nastavení úhlu stupačky, poté 

nastavte příslušnou polohu a uvolněte tlačítka. Mechanismus úhlového 

nastavení opěrky nohou by během používání měl být  přetažen čalouněním

 (viz bod 10.2).

• Použití stupačky.

Doporučuje se umístit opěrku nohou do takové výšky, aby na ní nohy dítěte 

spočinuly celou plochou a současně byly stehna dítěte rovnoběžně s rovinou sedadla. K dispozici jsou popruhy pro zajištění 

nohou dítěte v opěrce nohou. Doporučuje se používat je při používání zdravotního kočárku.

Ve výchozím nastavení je opěrka nohou ve vodorovné poloze. Během přepravy, skladování, rehabilitace, nastupování a 

vystupování z kočárku Yeti by však měla být opěrka nohou sklopena a otočena směrem k rámu stupačky.
10. Konfigurace a použití - terapeutické sedadlo s opěradlem
Čalounění kočárku. Instalace čalounění na rám kočárku. Demontáž.
Čalounění kočárku se skládá z několika prvků: čalounění základny, čalounění sedadel, čalounění opěradla a obaly na rámu.

•  Instalace čalounění.

Před nastavením čalounění by měl být správně nastaven rám: výška opěradla, hloubka sedadla a výška opěrky 

nohou. Viz část 7.12

Chcete-li nainstalovat čalounění na rám kočárku, připevněte čalouněnou základnu v oblasti sedadla pomocí nastavitelných 

popruhů (suchý zip) a opatrně je utáhněte. Horní část základny čalounění se vyznačuje podélným suchým zipem, ke kterému 

bude později připojeno skutečné čalounění. Pásky spodní části čalounění instalujeme zespodu a zabalíme je na rám sedadla 

(zvenčí). První suchý zip na straně opěrky nohou je stále připevněn na plastovém fragmentu motouzu, ale zevnitř

Obr 9.15.1  černé klouby s knoflíky s prohlubní

Obr 9.15.2
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sedadla. Přebytečné čalounění zasuňte do malého prostoru sedadla v zadní části sedadla. Dno čalounění by mělo být správně 

natažené, aby bylo možné obaly umístit na rám v místech, kde se sedadlo ohýbá (při kontaktu s opěrkou nohou, na pravé a 

levé straně).

Omotávky rámů jsou navrženy tak, aby chránily místa rámu před stykem s uživatelem. Aby bylo zajištěno pohodlí 

uživatele, měly by být připevněny suchými zipy dolů.

Položte čalounění opěradla na základnu čalounění a nainstalujte ji pomocí popruhů na zadní straně, čímž rám zvenku 

omotáte. Pokud se použije minimální výška opěradla, přebytečné čalounění se navine na rám shora a stáhne se pomocí 

popruhů, které se nastaví na správnou vzdálenost spodní sponou. Když je opěradlo zcela vytažené, horní část se nasadí na rám 

a protáhne horní sponou.

Pro správnou instalaci bočních potahů čalounění opěradla se doporučuje umístit opěradlo do polohy 45° a připevnit ho 

suchým zipem na pravé a levé straně kočárku na dvou místech bočního rámu (se sklopným zámkem rámu). Poté, co je 

opěradlo ve svislé poloze, lze přebytečné čalounění po stranách stáhnout pomocí šňůr se svorkami.

Na konec  čalounění sedadla správně uspořádejte a přizpůsobte suchému zipu na základně čalounění.

Vytáhněte přebytečné čalounění z pod čalounění opěradla a zasuňte jej 

pod lišty čalounění opěradla. Pás na čalounění sedadla (připevněný pod 

sedadlem, obklopující rám zvenčí) by měl zapadat přes první suchý zip 

základního čalounění a neměl by kolidovat s obalem na rámu. Spodní část 

čalounění sedadla připevněte suchým zipem k rámu stupaček.

• Demontáž čalounění kočárku

Čalounění se demontuje pomocí předchozích kroků v opačném pořadí, takže: odepněte čalounické pásky sedadla a čalounění 

odstraňte „odtržením“ ze suchého zipu. Odejměte boky opěradla v čalounění opěradla a sejměte ochranu horního opěradla. 

Odepněte všechny pásy a odstraňte čalounění opěradla. Poté odstraňte obaly z rámu. Posledním krokem je otevření všech 

pásů základny a stažení z rámu. Čalounění by mělo být chráněno proti poškození.

 Nastavení čalounění sedadla

Sedadlo lze nastavit od 30 do 45 cm. To se provádí vysunutím rámu (viz část 9.11 a úpravou čalounění na požadované 

parametry).
• Chcete-li změnit parametry hloubky sedadla, odstraňte čalounění sedadla, upravte rám sedadla a

rozsah hloubky posunutím rámu sedadla dovnitř nebo ven na požadovanou velikost. Rám sedadla lze prodloužit o 15 cm. Poté 

položte čalounění sedadla na základnu sedadla a připevněte jej suchým zipem (viz bod 10.1).

Nastavení čalounění opěradla

Opěradlo lze nastavit v rozsahu od 65 do 85 cm. To se provádí vysunutím rámu (viz odstavec 9.13) a nastavením čalounění na 

požadované parametry.

• Chcete-li změnit parametry výšky opěradla, odepněte horní část čalounění opěradla od popruhů na zip

na zadní straně kočárku a poté upravte horní rám kočárku vysunutím nebo zasunutím horní části zadního rámu do polohy. 

Rozsah nastavení je 20 cm. Po výběru správné polohy by měla být horní část čalounění uspořádána tak, aby odpovídala rámu. 

Je li zdravotní kočárek v minimální zadní poloze může být také nutné

iz

Čalounění sedačky kočárku má další pruh materiálu, který se spojuje se 

zábranou. V případě, že to není nutné, lze jej skrýt ve vyhrazené kapse. v 

obrázek10.1. Obr.10.1
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navinutí čalounění na horní část rámu. Čalounění shora by mělo být připevněno popruhy s přezkami (spodní přezky pro 

kočárek s nejmenším opěradlem, horní přezky pro sedadlo v nejvyšší poloze).

• Aby bylo možné správně uspořádat boky čalounění opěradla, mělo by být "natažení" čalounění upraveno pomocí šňůr.

Pro sed by mělo být přebytečné čalounění staženo šňůrkami na dvou místech na každé straně. Před nastavením opěradla do

polohy vleže by však měly být pružné šňůrky zcela uvolněny, aby se uvolnilo možné maximální roztažení čalounění.

Pětibodové pásy

Zdravotní kočárek Yeti je standardně vybaven profesionálními pětibodovými bezpečnostními 

pásy (obr. 10.4.1). Popruhy jsou již na kočárku namontovány z výroby a neměly by se 

rozebírat, protože se používají k bezpečné přepravě dítěte, zabraňují jeho vyklouznutí a jsou 

také užitečné pro další stabilizaci pánve a trupu dítěte. Spona bezpečnostního pásu (viz obr. 

10.4.2) usnadňuje dětem nastupování a vystupování. Posuvné seřizovače, které jsou 

odpovědné za nastavení délky popruhů, jsou umístěny na pravém a levém ramenním 

popruhu a na upevnění spony. Pásy jsou navíc vybaveny zapínací sponou ve výšce hrudníku. 

Toto je důležitý prvek, který pomáhá udržovat pásy v požadované poloze.

• Nastavení pětibodových pásů. Před nasazením je nutné,

pětibodové pásy správně nastavit.

Chcete-li upravit délku popruhů, posuňte seřizovací prvky na 

postroji nahoru nebo dolů a odpovídajícím způsobem posuňte chrániče.

• Použití.
• Chcete-li si zapnout dětský pětibodový bezpečnostní pás, nasuňte  jej

na pravou a levou stranu a poté připevněte oba postroje ke sponě. Obr 10.4.2

Chcete-li odstranit pásy z dítěte, stiskněte tlačítko na dolní sponě a rozepněte ji.

Uvolněte obě  přezky. Opatrně sejměte pásy z pravé a levé strany dítěte.

Varování! Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů.

Bezpečnostní zábrana

11. Kočárek Yeti může být dodatečně vybaven bezpečnostní zábranou, která v

případě určitých indikací zabraňuje pádu sedícího dítěte.

Bezpečnostní bariéra je namontována se stejnými spojovacími prostředky jako

terapeutický stůl, proto nelze oba tyto prvky použít současně. terapeutický stůl nebo

bezpečnostní zábradlí je k rámu připevněn dvěma plastovými prvky (západkami)

instalovanými v místě zúžení rámu (viz obr. 11.1).

Pro instalaci bezpečnostního zábradlí otevřete dvě svorky na zábradlí a současně je

nasuňte na rám a zaklapněte na místo. Bariéra bude

Obr 11.1

Obr 10.4.1 
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správně namontována, pouze pokud zakrývá rám a zaklapne. O tom svědčí jasný zvuk „kliknutí“ vycházející z dobře 

připojeného zábrany.

Chcete-li zábranu demontovat, zatáhněte obě západky  umístěné na rámu a současně vysuňte zábranu.

Terapeutický stůl

zdravotní kočárek Yeti může být vybaven protiskluzovým terapeutickým 

stolem s maximální nosností 3 kg. Terapeutický stůl je připevněn pomocí 

stejných upevňovacích prvků jako bezpečnostní zábrana, takže oba tyto prvky 

nelze použít současně.

Dva plastové prvky (západky) jsou namontovány v místě, kde je rám zúžen pro 

připevnění terapeutického stolu nebo bezpečnostní zábrany k rámu (obr.11.2)

Pásy stabilizující sed

Pásy stabilizující sed (obr. 11.3.1) se používají k další stabilizaci pánve a zabraňují 

vyklouznutí dítěte z kočárku. Správným způsobem, jak je používat, je upevnit je na 

stehnech dítěte tak, aby jejich 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: dva 

popruhy zadních pásů, připevněné k zadnímu rámu sedačky pomocí spon 

(Viz obr. 11.3.2) a dva přední popruhy jsou připevněny k rámu podložky

(do strany) protažením pásu tovární smyčkou v pásu (viz obr. 11.3.3)

• Seřízení. Chcete-li upravit délku pásů stabilizujících sed, posuňte seřizovače na předních stranách

nahoru nebo dolů po popruzích.

• Použití. Aby bylo možné dítě zajistit stabilizačními pásy, umístěte dítě na namontované

pásy, potom obtočte nohu dítěte a připněte obě přezky pásu k oběma předním popruhům.

Chcete-li z dítěte odstranit pásy stabilizující sed, uvolněte obě přezky pásu z předních popruhů. 

Obr 11.3.2 Obr 11.3.3

Obr. 11.2

Chcete-li sestavit stůl, otevřete současně dvě svorky (západky)
zasuňte je na rám a zacvakněte je na místo. Stůl bude správně nainstalován, pouze když západka zapadne do rámu a zacvakne 
na místo ven. O tom svědčí jasný zvuk „kliknutí“ vycházející z dobře provedeného spojení terapeutického stolu.
Chcete-li stůl rozebrat, zatáhněte obě západky na rámu a současně vysuňte stůl.

Obr 11.3.1
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Zúžující měké vložky

Kočárek Yeti je vybaven dvěma páry vložek, dvou pravých a dvou levých (obr. 11.4). Slouží k 

nastavení vnitřních rozměrů šířky sedadla. Čalounění stélky je odnímatelné díky všitému zipu, 

který umožňuje jeho výměnu nebo čištění.

• Montáž. Vložky je možno namontovat kdekoli na kočárku, v jakékoli výšce a 

tím přizpůsobit se indikacím pacienta. Instalace se provádí suchým zipem na 

spodní, zadní a vnější straně vložky.
• Demontáž se provádí odstraněním prvku - odtrhnutím suchého zipu z 

čalounění vozíku.

• Opěrka hlavy

Opěrka hlavy stabilizuje hlavu uživatele a změkčuje sedadlo v části hlavy (obr. 11.5). Čalounění 

opěrky hlavy je odnímatelné díky všitému zipu, který umožňuje jeho výměnu nebo čištění.

• Namontujte opěrku  suchým zipem na zadní stranu opěrky sedadla v požadované výšce. 
Demontáž se provádí odstraněním prvku - odtrhnutím suchého zipu z čalounění kočárku. 
Nastavitelná stříška s okénkem

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven nastavitelnou stříškou s oknem, které pomáhá 

chránit dítě před sluncem nebo deštěm. Prvky stříšky  jsou: rám stříšky (přední a zadní oblouk), 

mechanismus nastavení otevírání konstrukce (pravý a levý), dvě západky s červenými tlačítky 

připevňujícími stříšku k rámu, čalounění stříšky a okno proti komárům se zipem.

• Montáž. Nastavitelná stříška s oknem je připevněna  dvěma plastovým

prvky umístěnými na vnějších stranách horní části opěradla. Tyto držáky

slouží k připevnění stříšky s oknem.

Chcete-li instalovat nastavitelnou stříšku s oknem, umístěte opěradlo do svislé polohy a poté paralelně zasuňte oba západky 

shora do úchytů opěradla. Nainstalujte stříšku tak, aby čalounění na zadní / spodní části stříšky překrývalo zadní část 

kočárku. Kromě toho se ujistěte, že je vnitřek stříšky zakryt čalouněním

Toho lze dosáhnout natažením čalounění a nahrazením poutka knoflíkem v 

rohu stříšky. (Obr. 11.6.1)

• Demontáž. Abyste mohli demontovat nastavitelnou stříšku s oknem,

stiskněte dvě červená tlačítka na sponách zajišťujících stříšku a vysuňte spony z 

úchytů na opěradle.
• Použití. Chcete-li změnit velikost oblasti vrchlíku,

uchopte přední oblouk a zadní oblouk střešního rámu a posunutím obou 

oblouků blíže nebo dále od sebe nebo k sobě nastavte požadovanou polohu. 

Mechanismus přizpůsobení velikosti oblasti vrchlíku se automaticky 

aktivuje.Zvláštností stříšky je síťka proti komárům, které zajišťuje ventilaci. (Obr. 

11.6.2). Okno se otevírá a zavírá na zip. 

Obr 11.4

Obr 11.5

Obr 11.6.1

Obr 11.6.2
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Turistická taška

velká a elegantní cestovní taška je připevněna na dvě oka rukojeti umístěné na vnitřní 

straně rukojeti (viz obr. 11.7)

Maximální zatížení tašky je 2 kg.

Nákupní košík

Klín

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven klínem (obr. 11.9.1.), 

Který v případě určitých indikací zajistí úhel dolních končetin dítěte od středu těla.

• Montáž. Klín je namontován v přední části sedadla, na spojovací prvek

čalounění a zábrany. (viz obrázek 11.9.2). Za tímto účelem připevněte vyhrazenou část 

čalounického pásu na zábranu a připevněte jej klínem a slepte suchý zip. To lze provést na 

přední nebo zadní straně spojovacího pásku a upravit vzdálenost podle velikosti uživatele. 

Poté klínek a opasek omotejte obalem a klínek zajistěte suchým zipem proti sklouznutí.

• Demontáž. Chcete-li klín odstranit, zatáhněte za obal a klín a poté za pás

čalounění spojený  se  zábranou, odepněte ji a vložte na speciálně připravené místo

v čalounění sedadla

Pláštěnka

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven pláštěnkou, který pomáhá chránit dítě 

před vlhkostí. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné příslušenství. 

Chcete-li nainstalovat pláštěnku, nasaďte ji na horní část nastavitelné stříšky s 

oknem a poté zakryjte sedadlo kočárku a opěrku nohou fólií (viz obr. 11.10).

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven nákupním košíkem                         Obr. 11.7

(Obr. 11.8.), Který slouží k přepravě malých,

běžných předmětů každodenního života, odolných proti nárazům, zvlhnutí, polití a špíně.

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 11.8

Obr. 11.9.2

Obr. 11.9.1

Obr. 11.10
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Zimní rukavice

Na rukojeť kočárku lze nasadit dvě zimní rukavice, které zvyšují pohodlí 

dětského asistenta v chladnějším počasí (viz obrázek 11.11). Nejprve si nasaďte 

dvě látkové spony a připevněte je suchým zipem na rukojeti kočárku, poté 

navlékněte rukavice na tyto látkové spony a připevněte je pomocí druků.

Nánožník

zdravotní kočárek Yeti může být vybaven ochranou na nohy, což zvyšuje pohodlí 

dítěte v chladnějším počasí (viz obrázek 11.12). Tato přídavná zařízení vyžadují 

montáž na další přídavná zařízení - zábranu.

Chcete-li nánožník nasadit na nohy, nasaďte jej zespodu na opěrku nohou a shora 

jej provlékněte bezpečnostní zábranou. Poté ji připevněte pomocí západek k rámu 

kočárku.

Moskitiéra

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven moskytiérou (viz obr. 11.13), což ztěžuje 

přímý kontakt hmyzu s dítětem. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné 

příslušenství. Chcete-li nainstalovat moskytiéru, umístěte ji shora na celou 

nastavitelnou stříšku s oknem a poté zakryjte sedadlo kočárku a stupačku 

moskytiérou.

Slunečník

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven slunečníkem 

(viz obrázek 11.14.1), která pomáhá chránit vaše dítě 

před sluncem.

  Chcete-li namontovat slunečník, namontujte držák 

slunečníku na rám kočárku (viz obr. 11.14.2) a slunečník 

zasuňte do tohoto držáku.

Obr.11.11

Obr.11.12

Obr.11.13

Obr.11.14.1
Obr.11.14.2
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12. Technická specifikace kočárku Yeti

Výrobce. MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna 

Adresa ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

Typ Speciální dětský zdravotní kočárek

Model Yeti 

Celková délka kočárku s podnožkou a nášlapem 1145 -1460 mm  

Celková šířka 660 mm  

Délka kočárku po složení pro přepravu nebo skladování 1500 mm  

Šířka kočárku po složení pro přepravu nebo skladování 660 mm  

Výška složeného kočárku pro přepravu nebo skladování 430 mm  

Celková hmotnost 27,3 kg  

Hmotnost nejtěžší části 23,5 kg  

Maximální nosnost koše 3 kg 

Maximální nosnost cestovní tašky 2 kg 

Maximální hmotnost uživatele 75kg 

Maximální zatížení kočárku (hmotnost uživatele + hmotnost přídavného nákladu). 80 kg 

Šířka otáčení 1190 mm  

Šířka otáčení omezena roztečí stěn 1350 mm  

Průměr otáčení 1480 mm  

Kola Materiál: plast

Hnací kola: ø290mm, szer. 47mm  

Natáčecí kola ø 196,5 mm, szer.55 mm  

Rozvor kol pro jízdu vpřed 598 mm - 605 mm  

Rozvor kol pro jízdu vzad 705 mm - 712 mm 

Materiál podnožky: hliník, ocel

Svisle nastavitelné 8 montážních poloh

Nastavení úhlu 8 montážních poloh

Délka stupně podnožky 230 mm 

Vzdálenost mezi stupačkou a sedadlem 285 - 435 mm 

Opěrka

Nastavení úhlu opěradla 8 poloh

Úhel opěradla 30 - 990 

Výška opěradla 750-850 mm 

Šířka zadního opěradla 250 mm 

Vysunutí opěrku hlavy dopředu 45 mm 

Výška opěrky hlavy nad sedadlem 530 – 720 mm 

Sedadlo 

Úhel roviny sedadla 9,50 - 29,00  

Efektivní hloubka sedadla 370 mm 
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Šířka sedadla 280 mm 

Efektivní šířka sedadla 280 mm 

Výška předního okraje povrchu sedadla 560 mm 

Kočárek Yeti byl kladně testován na standardy: PN-EN 12182:2012, PN-EN 12183:2014, ISO 7176-1:2014, ISO

7176-3:2012, ISO 7176-5:2008, PN-ISO 7176-7:2001, ISO 7176-8:2014 i PN-EN 1021-1:2007. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů. Tolerance měřené hodnoty +/- 20 mm,

+/- 1,5kg, +/- 1º. 

Uživatelské parametry

Maximální hmotnost dítěte 75 kg 

Maximální šířka ve výšce ramen 44 cm 

Minimální a maximální délka bérce 29-44 cm

Minimální délka od zad po lýtka 44  cm 

Maximální výška dítěte 175 cm 

Použité materiály

práškově lakovaný kov a hliník, tkaniny 100% polyester a plast (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU).

13. Dodávka a nástroje
zdravotní kočárek Yeti je dodáván v kartonu a předem smontovaný. Originální balení by mělo obsahovat následující položky:

• Složený rám kočárku se sedákem,opěradlem a kolečky

• Příslušenství podle objednávky

• Uživatelská příručka se záručním listem

Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že přijatá lepenková krabice obsahuje všechny prvky a že žádný z nich nebyl 

poškozen, např. během přepravy. Pokud se zjistí, že v přijaté krabici chybí položka nebo některá položka byla poškozena, 

kontaktujte prodejce a výrobce a získejte chybějící položky ,nebo vyměňte produkt za nový, plně kompletní a funkční.

  Multifunkčnost a velmi bohatá výbava zdravotního kočárku Yeti umožňují jeho přizpůsobení  osobním požadavkům 

uživatele. Za tímto účelem si před použitím pečlivě přečtěte celý návod. K montáži a demontáži kočárku Yeti nejsou zapotřebí 

žádné nástroje.

K nastavení výšky stupačky potřebujete křížový šroubovák . K nastavení výšky opěradla a hloubky sedadla je nutný 

imbusový klíč.

14. Montáž a demontáž kočárku

• Sestavení kočárku. Výrobek je balen v původním obalu a je již předem smontován. je potřeba

dokončit montáž provedením následujících kroků:

a) namontujte zadní kola na nápravu - viz bod 9.6

b) rozložte rám kočárku s opěrkou nohou a upravte parametry:
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o zapnout / vypnout zámek směru pojezdu předních kol - viz bod 9.5

o nastavit výšku a úhel tlačné rukojeti - viz bod 9.8

o upravit hloubku sedadla - viz část 9.11

o nastavit úhel sklonu sedadla - viz bod 9.12

o nastavte výšku opěradla - viz odstavec 9.13

o nastavit úhel sklonu opěradla - viz bod 9.14

o upravit délku pětibodových pásů - viz bod 10.4

o upravte výšku stupačky a úhel stupačky - viz bod 9.15

c) upravit čalounění - viz body 10.1, 10.2, 10.3

d) nainstalujte vhodné příslušenství a upravte parametry:

o upravit použitelnou šířku sedadla (další možnosti :) - viz část 11.4

o upravte polohu opěrky hlavy (doplňková výbava) - viz část 11.5

o instalujte bezpečnostní zábranu nebo terapeutický stůl (další možnosti) - viz body 11.1, 11.2

o seřiďte pásy stabilizující sed (doplňková výbava) - viz část 11.3

o seříďte stříšku s oknem (doplňková výbava) - viz část 11.6

o nasaďte a seříďte klín (doplňková výbava) - viz bod 11.9

o nasaďte turistickou tašku (další možnost) - viz bod 11.7

o vložte nákupní košík (doplňková možnost) - viz bod 11.8

o nasaďte dle potřeby vybrané prvky vybavení věnované ročním obdobím:

- nánožník na nohy (volitelná výbava) - viz bod 11.12

- zimní rukavice (volitelná možnost) - viz bod 11.11

- moskytiéra (další možnost) - viz bod 11.13

- pláštěnka (doplňková možnost) - viz bod 11.10

- deštník (další možnost) - viz bod 11.14

e) Demontáž kočárku. Za účelem demontáže kočárku:

a) vyjměte příslušenství

b) odepněte čalounění (boční prvky) z bočních rámů kočárku

c) zablokujte přední kola, sklopte opěrku nohou a rám kočárku

d) odepněte zadní kola

e) sklopte kočárek a zajistěte jej přepravním zámkem

15. Příprava k použití
Před použitím kočárku:

o ujistěte se, že dětská obuv je pohodlná a dobře stabilizuje kotníkový kloub.

o ujistěte se, že dítě není umístěno v kočárku bez oblečení, které chrání tělo na místech v kontaktu s čalouněním

kočárku. To zabrání odření těla dítěte a udrží dítě v čistotě.

o V případě dětí, které mají problémy s inkontinencí, by měl být na sedačku kočárku položena speciální podložka,

kterou lze zakoupit v lékárnách nebo v lékařských obchodech.

o Při použití jakýchkoli dalších pomůcek, jako jsou nafukovací trubice, odtoky, vaky, katetry atd., zajistěte, aby byly

dobře chráněny proti vypadnutí, vytržení, a aby nezasahovaly do používání kočárku.
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Chcete-li začít svůj kočárek používat správně, proveďte prosím všechny následující kroky:

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

jednotlivých prvků špatný ,nebo o tom má uživatel jakékoli pochybnosti, pak kočárek nesmí být používán. Obraťte se

na prodejce či výrobce.

o Postavte kočárek na rovný a bezpečný povrch.

o Správně rozložte zdravotní kočárek (viz odstavec 9.2)

o Zajistěte centrální brzdu.

o Proveďte všechna nezbytná nastavení kočárku (viz kapitoly 9 a 10)

o Připravte si k použití pětibodové pásy, pásy stupaček a pásy stabilizující sed, jsou-li k dispozici.

o Umístěte dítě do kočárku a ujistěte se, že všechny dříve provedené úpravy jsou pro dítě vhodné a bezpečné.

o Umístěte pětibodové pásy a popruhy dítěte na opěrku nohou.

o Poskytněte dítěti další potřebné vybavení kočárku, pokud je k dispozici.

16. Přeprava kočárku

Přenášení kočárku 

Nejlepším způsobem, jak přemisťovat zdravotní kočárek, je tažením s 
pomocí kol. Výrobce umožňuje jízdu zdravotního kočárku ve složeném 
stavu v poloze zobrazené na obr. 16.1.
V případech, kdy to není možné (např. pro přepravu kočárku v autě), lze 
z bezpečnostních důvodů kočárek po odejmutí příslušenství a zadních kol 
zvednout a přemístit.
Při pohybu nebo zvedání rámu kočárku s namontovanými koly buďte 
obzvláště opatrní, protože hmotnost tohoto prvku přesahuje 23 kg. 
Doporučujeme kočárek přesunovatn 2 osobami.

 Nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku 

Při nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku jej umístěte na stabilní a bezpečné místo, na kterém se uživatel 

připraví. Poté, co se ujistíte, že je zabrzděna centrální brzda a že je stupačka zvednutá, aby se zabránilo  šlápnutí na ni, může 

se uživatel přemístit.

Obr.16.1 

Při přenášení nebo zvedání rámu kočárku s namontovaným koly sklopte rám zdravotního kočárku a poté držte rám
kočárku pouze za pevné části rámu.
Z bezpečnostních důvodů nezvedejte celý zdravotní kočárek, tj. rám se sedadlem a opěradlem, koly, opěrkou nohou a 
namontovaným příslušenství, protože by to mohlo poškodit vaše zdraví.

Nezvedejte zdravotní kočárek za opěrku nohou nebo bezpečnostní zábranu, terapeutický stůl nebo jiné příslušenství, protože 
by mohlo dojít k poškození produktu a ohrožení bezpečnosti dalších osob v okolí.
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 Správná poloha v kočárku 

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

rovnoměrně podepřenu páteř (optimální podpora pro všechny části páteře je  tak, aby nevznikl volný prostor).Stehna by měla 

být po celé své délce podepřena na co největší ploše, čehož je dosaženo úpravou hloubky sedadla kočárku (viz odstavec 9.11), 

a chodidla by měla být umístěna na stupačce (viz odstavec 9.15), což brání sklouznutí ,udržuje optimální svalové napětí nohou 

a nese část váhy z horní části těla.

                  

                Jízda se zdravotním kočárkem

Pokud je kočárek používán, měl by být vždy držen za rukojeť, aby se zabránilo nechtěnému pohybu kočárku. Uvolněte 

centrální brzdu, přidržte stisknutou rukojeť a zatlačte zdravotní kočárek bezpečným směrem.

 

 Jízda na svazích

Při jízdě do svahu nebo ze svahu vždy používejte kočárek proti směru jízdy.

Omezte rychlost na svazích a pohybujte se co nejpomaleji. Doprovod zdravotního kočárku (rodič, opatrovník) musí mít 

dostatečnou sílu k řízení stabilitě kočárku.

 Překonávání prahů nebo obrubníků 

Pro projíždění malých překážek (malé prahy, malé obrubníky atd.) Pomocí nohy zatlačte nášlapný pedál a tlačnou rukojeť 

směrem dolů a k sobě, zvedněte přední kola kočárku a opatrně převalte přední kola přes překážku. Poté pomalu vytáhněte 

tlačnou rukojeť směrem nahoru od země, zvedněte zadní kola kočárku a opatrně najeďte zadními koly přes překážku.

 Přeprava v autě a v jiných vozidlech 

• Pro přepravu kočárku Yeti v autě vyjměte z kočárku veškeré příslušenství a uložte jej

na bezpečném místě. Poté složte zdravotní kočárek (viz kapitola 14) a vložte jej do kufru automobilu.

Pokud složený zdravotní kočárek není v kufru automobilu, odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám kočárku bezpečně 

připevněn k vozidlu. K tomu můžete použít nepoužívané bezpečnostní pásy. 

• Přeprava zdravotního kočárku v jiných vozidlech, jako jsou vlaky, tramvaje, autobusy, letadla,

lodě atd., Osoby odpovědné za přepravu v těchto dopravních prostředcích by měly být dotázány na podmínky bezpečného 

cestování do místa určení se zdravotním kočárkem a splnit příslušné požadavky pro daný typ přepravy.

• Chcete-li přepravovat kočárek v jiných vozidlech, sejměte veškeré příslušenství z kočárku a

uchovejte je na bezpečném místě. Poté složte zdravotní kočárek (viz kapitola 14) a umístěte jej do prostoru pro úschovu 

zavazadel ve vozidle. Pokud složený zdravotní kočárek není v kufru automobilu, odděleně od prostoru pro cestující, musí být 

rám kočárku bezpečně připevněn k vozidlu. K tomu můžete použít nepoužívané bezpečnostní pásy. 

Kočárek Yeti by neměl být používán jako sedadlo pro přepravu dítěte ve vozidle !!!
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 Čištění a péče 

Malé skvrny a skvrnky lze z povrchu odstranit kuchyňskou houbičkou a čistou teplou vodou. Skvrny je třeba odstranit ihned 

poté, co se objeví na povrchu kočárku. Neotírejte - otěr roztáhne skvrnu na větší plochu a může narušit texturu látky.

Skvrny od vody, od jídla, pití a rostlinného oleje, ošetřete následovně:

o Skvrnu osušte působením tlaku na celý její povrch pomocí bílé papírové utěrky, hadříku nebo savého čistého hadříku.

o Navlhčete malý kousek látky slabým roztokem čisticího prostředku a teplou vodou (nebo studenou vodou, pokud je 

potřísněna krví) a opláchněte skvrnu odstraněním zvenčí dovnitř, aby se nezvětšila. Nepoužívejte příliš vlhký hadřík, 

protože nadměrné množství kapaliny může způsobit uschnutí zvlnění nebo růst skvrn a poškození čalounění nebo 

pěny uvnitř.

o Možná budete muset výše uvedený krok opakovat v závislosti na typu skvrny a množství zasaženého materiálu. 

Pokračujte v tomto kroku, dokud není skvrna zcela odstraněna, ale před opětovným opláchnutím vždy nezapomeňte 

odstranit přebytečnou vlhkost ze zasaženého materiálu.

o Poté materiál opláchněte pouze vlažnou vodou bez čisticího prostředku, čistou houbou nebo čistým bílým hadříkem. 

Stejně jako výše opláchněte skvrnu správným směrem, tj. zvenčí dovnitř.

Dezinfekční prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla, lze použít podle pokynů výrobce přípravku.

Nenechte látku navlhčit. Před použitím se ujistěte, že je produkt vždy suchý.

Nepoužívejte organická rozpouštědla ani suché čisticí prostředky.

Pro dezinfekci můžete použít malé množství běžného bělidla pro domácnost zředěného vodou s maximální koncentrací 3% 

bělidla.

VAROVÁNÍ! Výrobce není odpovědný za jakékoli škody vyplývající z použití nevhodných čisticích prostředků.

17. Skladování kočárku
Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti, nejlépe při teplotě 0-35 ° C.
   

                 Příprava kočárku na dlouhodobé skladování

Před přípravou zdravotního kočárku Yeti na dlouhodobé skladování je nutné produkt zabezpečit a provést všechny servisní 

činnosti uvedené v kapitole „Periodická kontrola“, jako by jejich čas uplynul.

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

 

 Ochrana proti korozi 
Aby se zabránilo poškození a korozi kočárku, neměl by se  používat ani jej ponechávat v mokrých a vlhkých místnostech.

Po namočení kočárku otřete všechny mokré části měkkým suchým hadříkem a ochraňte lehkým konzervačním 

prostředkem na bázi oleje. To neplatí pro čalounění vozíku, jehož čištění a údržba jsou podrobně popsány v kapitole

 Čištění a péče.

Kočárek je standardně potažen vysoce kvalitními povlaky. Pokud je poškozen lak , poškození by mělo být zajištěno 

opravou laku navrženého výrobcem.

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

používání kočárku.
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18. Znovu použítí
Produkt lze znovu použít.

Všechny opakovaně použitelné výrobky podléhají zvláštní zátěži.

V důsledku toho se jejich vlastnosti a výkon mohou od nového produktu lišit natolik, že je během jejich používání ohrožena 

bezpečnost uživateků a třetích osob.

Při správné péči a údržbě si produkt udržuje svoji kvalitu po dobu 3 let, což je očekávané období jeho používání.

Pro opětovnému použití:

o Demontujte všechny čalouněné prvky a nahraďte je novými.

o Rám kočárku s koly a vodicími prvky by měl být důkladně vyčištěn a dezinfikován čisticími a dezinfekčními prostředky 

dostupnými na trhu.

o Poté musí být produkt zkontrolován autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 24) nebo výrobcem, zda není 

opotřebován nebo poškozen.

o Všechny opotřebované díly a součásti, které se nehodí nebo nejsou vhodné pro uživatele, musí být vyměněny za 
nové.

o Takto připravený kočárek lze znovu použít.

19. Servis a pravidelné kontroly
Pro bezpečné a bezproblémové používání kočárku Yeti by měl být kočárek Yeti pravidelně a důkladně kontrolován a udržován, 

jak je uvedeno v tabulce níže.

V situaci, kdy uživatel zdravotního kočárku není schopen výše uvedené činnosti provádět sám, měl by vrátit kočárek do 

specializovaného servisního střediska pro zdravotní kočárky nebo přímo k výrobci, který řádně zkontroluje a provede 

nezbytné servisní činnosti. Tyto činnosti mohou být dodatečně splatné.

Jakékoli opravy by měly být prováděny ve specializovaných autorizovaných dílnách (viz bod) nebo přímo u výrobce.

Ke kočárku lze používat pouze originální náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem.

Servisní činnosti jenž by měly být prováděny:

• Pokaždé před použitím kočárku

o Kontrola účinnosti centrální brzdy - Po použití centrální brzdy by měla být obě zadní kola kočárku zajištěna a 

nesmí se otáčet

o Kontrola upevnění konstrukčních prvků - Zkontrolujte všechny mechaniky kočárku a jeho pohyblivých prvků, 

zejména dbejte na: správné upevnění terapeutické sedačky s opěradlem k rámu kočárku, správné upevnění 

všech čtyř kol, správné fungování pětibodových bezpečnostních pásů, správně zajištěný mechanismus 

úhlového nastavení sedadla, správně zablokovaný mechanismus úhlového nastavení opěradla a správná 

instalace opěrky nohou.

o Kontrola stavu pneumatik - Zkontrolujte, zda nejsou poškozena nebo opotřebována všechna čtyři kola.

o Kontrola pevných prvků rámu, sedadla s opěradlem a rámu opěrky nohou - Vizuálně zkontrolujte stav 

konstrukčních profilů. Tyto prvky nesmí být poškozeny nebo prasknuty.



Y e t i v e r .  2 0 1 9 - 0 9 - 0 9

34 

• Každý měsíc

o Čištění kočárku - Všechny pohyblivé části, ložiska, seřizovací mechanismy očistěte měkkým hadříkem a poté 

je namažte několika kapkami lehkého oleje. Dbejte na to, abyste neznečistili čalounění kočárku nebo vlastní 

oblečení

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

kočárku řádně utažené.

• Každých šest měsíců

o Kontrola čistoty čalounění a kontrola celkového stavu kočárku - Nedovolte, aby byl kočárek zanedbán, jak je 

popsáno v kapitole "Čištění a péče"

20. Likvidace
Likvidace a recyklace: Použitý kočárek by měl být odevzdán do recyklačního místa v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.

21. Soulad s požadavky na zdravotnické prostředky
Zdravotní kočárek Yeti splňuje základní požadavky směrnice Evropské rady 93/42 EHS ve znění směrnice 2007/47 / ES pro 

zdravotnické prostředky.

Zdravotní kočárek Yeti je podle směrnice 93/42 EHS neinvazivní a neaktivní zdravotnický prostředek třídy I podle pravidla 1.

• Prohlášení o shodě:
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22. Výrobce
MyWam Kupiec, Bartold, Angres Spółka Jawna 

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31 

strona internetowa: www.mywam.eu 

adres e-mail: mywam@mywam.pl 

Kočárek Yeti je polský výrobek. Polská kvalita, polská cena! 

23. Poznámky

24. Seznam autorizovaných servisních míst

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.pl

adres e-mail: mywam@mywam.pl
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25. Záruční list
Sériové číslo: .................................

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

Razítko a podpis prodejce: ...................................................................................................................................................

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

26. 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 dodávky kočárku a jeho součástí nepodléhá záručním opravám.

Žadatel nemůže požadovat plnění pokud kočárek a jeho součásti nesprávně označí nebo pojistí.

Náklady na dopravu reklamovaného kočárku prodávajícímu nebo výrobci nese kupující, který reklamuje kočárek.

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.

Kupující má právo vyměnit vadný kočárek za nový kočárek, pokud stále existují stejná poškození nebo vady, které již byly 

dvakrát odstraněny a které znemožňují použití kočárku.

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

Používání kočárku v rozporu s jeho určením, v rozporu s touto příručkou nebo v rozporu se zásadami správného používání 

vede ke ztrátě záruky.

Jakékoli změny v konstrukci kočárku vedou ke zrušení platnosti záruky.

Na poškození kočárku způsobené: nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním kočárku, 

mechanickým poškozením a přirozeným oděrem a opotřebením dílů (např. Čalounění, kola) se záruka nevztahuje. Jejich 

oprava je na náklady uživatele.

Výrobce varuje před prováděním záručních oprav v neautorizovaných servisních střediscích. Taková oprava nebo 

neoprávněná úprava kočárku zruší platnost záruky.

Záruční list je platný za předpokladu, že obsahuje: datum prodeje potvrzené razítkem prodávajícího, podpis prodejce, typ a 

sériové číslo vozíku.

Záruční list je platný za předpokladu, že neobsahuje žádné výmazy a opravy.

Výrobce kočárků provozuje placený pozáruční servis.

Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Veškeré záležitosti týkající se záruky a reklamace kočárku by měly být směrovány na prodejce nebo přímo na výrobce.




