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Zdravotnický prostředek třídy I 
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn 

OZNAČENÍ 

RP551 Čtyřkolové chodítko Saturno 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení chodítka pro seniory značky MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému 

použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě 

pochybností se obraťte na svého prodejce. 

ÚČEL VÝROBKU 

Toto chodítko je vhodné pro osoby s pohybovými obtížemi. Může být použito i jako pomocný prostředek 

k usnadnění ambulantní péče. Rozhodně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky a ramene, a to i lidé 

s poruchou rovnováhy. Chodítko lze použít v interiéru i exteriéru. Doporučujeme používat na rovném povrchu, 

kde se všechna kola dotýkají povrchu. Nesmí být používáno na kamenném povrchu ani na šikmé ploše, chodítko 

pak může být nestabilní. Zařízení není určeno k převážení lidí nebo věcí. 

UPOZORNĚNÍ: 

Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za 

jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a neoprávněné manipulace nebo změny na 

rámu výrobku. Výrobce může upravovat výrobek nebo návod k použití bez předchozího upozornění. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu 

chodítek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje a 

prohlašuje na vlastní odpovědnost následující: 

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je 

stanoveno v příloze VII uvedené směrnice. 

2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE. 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ TESTOVÁNÍ. 

4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

6. NENÍ povoleno používat a instalovat zařízení s výjimkou povolení výrobce. Výrobce ukládá technickou 

dokumentaci příslušným orgánům, aby prokázal shodu zařízení 92/42/EHS. 

7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o 

zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.) 

VAROVÁNÍ 

Obecná varování 

 NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám 

nedaří porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na obchodního zástupce nebo na 

technický personál před použitím tohoto zařízení, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku. 
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 Chodítko by mělo být používáno pouze pacienty s dostatečnou motorikou, která zajistí bezpečné použití 

výrobku. 

 Poraďte se s lékařem nebo terapeutem ohledně správného nastavení a použití 

 Lékař nebo terapeut by měl posoudit správné nastavení výšky pro maximální podporu, správné používání 

brzdy a sestavení chodítka. 

 Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení 

Uživatelská varování 

 Zajistěte, správnou funkci kabelu brzdy; 

 Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili deformaci kabelu; 

 Porušení těchto základních pravidel může způsobit osobní újmu; 

 Chodítko lze používat pouze na tvrdém a rovnoměrném povrchu. Nepoužívejte výrobek na schodech; 

 Udržujte rovnováhu vždy pomocí obou madlech; 

 Věnujte zvláštní pozornost při pohybu po vlhkém, ledovém nebo zasněženém povrchu; 

 Výrobek nepřetěžujte; 

 Nepoužívejte sedačku pro přepravu osob nebo věcí, sedadlo je určeno pouze pro uživatele a s aktivovanou 

parkovací brzdou; 

 Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení 

chodítka a maximální bezpečnost; 

 Před použitím sedačky musí být chodítko zabrzděno. 

POZNÁMKA: Pokud je chodítko používáno jako opora v nehybné poloze, musí být ruční brzda zablokována. 

Nosnost: 

 Chodítko může být používáno osobou s hmotností do 136 kg, VČETNĚ tašky; 

 Max. nosnost tašky je 5 kg. 

UPOZORNĚNÍ PRO SESTAVENÍ 

 Ověřte, že jsou obě rukojeti správně zasunuty do rámu; 

 Ověřte, že jsou obě rukojeti bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části  křídlovými maticemi; 

 Abyste se vyhnuli poškození konstrukce, nezavěšujte nic na rám chodítka. Poškození rámu může způsobit 

zranění; 

 Při rozkládání a skládání chodítka dbejte opatrnosti a zamezte zachycení prstů anebo oděvu. 

PŘED POUŽITÍM: 

 Zkontrolujte, zda všechny části chodítka jsou bezpečně zajištěny; 

 Zkontrolujte, za jsou všechny šrouby utažené; 

 Ujistěte se, že sedátko je řádně zajištěno; 

 Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto; 

 Zkontrolujte správnou funkci obou brzd. 
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INSTRUKCE K SESTAVENÍ 

Před sestavením  

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V případě, že je chodítko 

poškozeno, kontaktujte nejbližšího prodejce.  

Montáž 

Uvolněte bezpečnostní pojistku. 

Při prvním sestavení chodítka je třeba namontovat rukojeti na určené místo na rámu chodítka. 

 

 

 

Složení chodítka: 

Složte chodítko uchopením a nadzvednutím sedačky. 

Instalace madel a nastavení madel 

Vložte rukojeti do rámu a zajistěte je ve správné pozici. Pomocí knoflíků můžete nastavit požadovanou výšku dle 

preferencí uživatele.  

Upozornění: Rukojeti by měly být nastaveny do výšky zápěstí při vzpřímeném postoji s rukama podél těla. To 

zajistí správný úhel rukou cca 20° – 30°. 

Upevnění tašky 

Zavěste tašku na sedadlo a uchyťte pomocí suchých zipů na chodítku. 

UPOZORNĚNÍ: Používejte tašku pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte ji, aby nedošlo k nerovnováze a riziku 

převrácení. Nosnost tašky je 5 kg. 

 

Upevnění zádové opěrky 

Vsuňte opěrku do předem připravených plastových držáků v rámu chodítka. 

Zatlačte na sedačku směrem dolů až dosáhnete krajní polohy, poté zajistěte 

pojistkou.  

Pootočte rámem kola a zajistěte ve správné pozici 

páčkou dle obrázku.  
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Sedadlo  

Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a pak zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda jsou brzdy 

pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze. 

UPOZORNĚNÍ: Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte pouze k jedné straně.  

Brzdy 

Jak zabrzdit 

Chcete-li zabrzdit chodítko, zatáhněte brzdovou páčku prsty směrem nahoru. Chcete-li pokračovat v pohybu, 

uvolněte páčku brzdy.  

Zablokování kol (ruční brzda) 

Stiskněte brzdovou páčku dlaní. Když uslyšíte „kliknutí“ – kolečka jsou zablokována. Pro odblokování kol 

zdvihněte obě páčky brzdy, brzdy se uvolní.  

UPOZORNĚNÍ: Pokud se s chodítkem nepohybujete, vždy zabrzděte kola.  

PRAKTICKÉ POUŽITÍ: 

 S chodítkem jděte, pokud jste ve vzpřímené poloze a s oběma rukama na rukojetích; 

 Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché; 

 Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícími dopředu a ne dolů; 

 Netlačte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit pády a nesprávné zatížení; 

 Nepoužívejte chodítko k překonání překážek vyšší než 20 mm; 

 Při použití venku dávejte přednost chůzi po chodníku. 

 Před překonáním malých překážek zvedněte opěrky nohy a poté nadzdvihněte předek chodítka.  

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Výrobky MOPEDIA jsou pečlivě zkontrolovány a nesou značku CE. Pro bezpečnost uživatele doporučujeme 

kontrolu výrobcem nebo oprávněnou osobou nejméně jednou za dva roky. Při opravách je třeba použít pouze 

originální náhradní díly a příslušenství. 

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

Čištění 

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky 

obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, mohlo by dojít k poškození 

výrobku. 

Údržba kol 

 Očistěte kola teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem. 

 Kola pravidelně promazávejte. 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

 

Pozn. – Tolerance +/- 0,5 cm 

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Pro více informací kontaktujte prodejce. 

ZÁRUKA 

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou 

výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny 

produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. 

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu 

s touto příručkou 

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, 

zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí 

nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, 

poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele) 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku. 

OPRAVY 

Záruční opravy 

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel 

posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit 

nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu 

přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje 

nebo prodlužuje záruku. 

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka 

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu 

spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se 

vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen. 
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Neoprávněná reklamace 

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že výrobek 

není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu 

výrobku zákazníkovi. 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly 

použity. 

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE 

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které 

jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání 

příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je 

omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky 

vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či 

výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění 

upravovány. 

 


