
Návod k obsluze
Čtyřkolové hliníkové chodítko se sedátkem  
a stupačkou GAYA
Model: RP538

Před použitím si, prosím, pozorně přečtěte tento návod k obsluze

11. Péče o kola
1) Myjte kola teplou vodou a jemnými čistícími prostředky. Utírejte suchým a čis    
    tým hadrem.
2) Nezapomeňte kola pravidelně promazávat.

12. Technické parametry
Hodnoty uvedené v cm

Rozměry se mohou lišit o ± 1 cm.

Hliníková konstrukce

59 cm     91  cm     56,5 cm     62 cm     48 cm      8,5 Kg      130 Kg        
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6.2. Sedátko
    Předtím, než si na sedátko sednete, se ujistěte, že chodítko stojí na rovné 
    a pevné ploše, a že ho máte pořádně zabržděné. 
   
Pozor! Nesedejte si na sedátko jen z části.
Pozor! Ujistěte se, že jsou šrouby opravdu patřičných dírách. Před používáním 
vždy zkontrolujte, že skládací rozpěra nemá při malém náporu tendenci se sklá-
dat. Neotáčejte rukojeťmi, ať nezamotáte brzdové dráty.

7. Použití 
• Stoupněte si k chodítku, chytněte se pevně obou řídítek a začněte pomalu tlačit 
chodítko vpřed.
• Ujistěte se, že jsou vaše suché, abyste zamezili možnému vyklouznutí řídítek.
• Při chůzi dodržujte správné držení těla a koukejte vždy dopředu, ne dolů.
• Netlačte chodítko až moc před sebou, mohl by hrozit pád a chodítko by mohlo 
odjet.
• Nepoužívejte chodítko k překonávání překážek vyšších než 20 cm.
• Při chození venku radši využijte upravené chodníky

8.Brzdový systém
8.1 Zabrždění 
Pro zabrždění chodítka stlačte páku a držte, chodítko se zpomalí anebo úplně 
zastaví. Uvolněte páku, když budete chtít pokračovat v chůzi.

8.2 Zamykání brzdy
Stlačte páčku dlaní, až uslyšíte cvaknutí, brzda je zamčená. Zvedněte páčku, abys-
te uvolnili brzdu.

Pozor! Musíte mít zamčené brzdy, pokud chodítko zrovna používáte jako oporu.
Pozor! Otestujte brzdy, zda fungují, pokud jste prováděli nějaké seřizování nebo 
úpravy.

9. Péče a údržba
Zařízení MOPEDIA od Moretti SpA jsou pečlivě zkoušena a označena CE značkou. 
Doba životnosti závisí na využití, údržbě, skladování a čištění produktu.

10. Čištění 
K čištění chodítka používejte pouze vlhký hadr s neutrálními čistícími prostředky, 
nepoužívejte žádná rozpouštědla, drátěné kartáče a drsné nebo ostré předměty, 
které by mohly produkt poškodit.



1. Kód produktu
RP538 Čtyřkolové hliníkové chodítko se sedátkem a stupačkou GAYA 1.0

2. Účel použití
Chodítko je vhodné pro lidi, kteří mají problémy s chůzí. Může být využito k 
usnadnění pohybu nebo i k opírání. Není vhodné pro lidi s omezenou hybnos-
tí rukou, paží nebo s poruchou rovnováhy. Zařízení je možné používat uvnitř i 
venku. Doporučujeme chodítko používat na rovných plochách, kde všechna kola 
mohou dosáhnout na zem. Není možné ho použít k jízdě na kamenité nebo šikmé 
cestě, chodítko by se stalo nestabilním. Zařízení není uzpůsobeno k převážení lidí 
nebo věcí.

Pozor! 
 • Nepoužívejte zařízení k jakémukoli jinému účelu, než je uvedeno 
                  v manuálu
 • Moretti S.p.A neručí za všechny škody spojené s následky, které 
                  zavinilo nevhodné používání a s tím spojené i neoprávněné změny 
                  konstrukce produktu.
 • Výrobce si vyhrazuje všechna práva ke změně informací, který 
                 obsahuje tento dokument bez předešlého upozornění.

3. Upozornění
3.1 Upozornění
• Nesestavujte a nepoužívejte zařízení před důkladným přečtením manuálu.
Pokud nerozumíte upozornění, výstraze nebo pokynům, kontaktujte profesionál-
ního zdravotníka nebo pracovníka technického oddělení před pokusem o sesta-
vení tohoto zařízení, aby se zamezilo případnému zranění nebo poškození.
• Chodítko by mělo být používáno pouze pacienty s přiměřenými motorickými 
poruchami, což zajišťuje jejich použití bez rizika.
• Poraďte se s fyzioterapeutem nebo lékařem, abyste zařízení správně nastavili a 
správné požívali.
• Fyzioterapeut nebo lékař by se měl podílet na nastavení výšky zařízení, aby byla 
využita jeho maximální podpora, na správné aktivaci brzdového sytému a na 
obecné montáži zařízení.
• Chodítka nejsou myšlena jako samo poháněcí zařízení.

6.2 Sestavené chodítko
     
    A – Rukojeti 
    B – Rám řídítek
    C – Šrouby pro nastavení výšky 
           rukojetí
    D – Polstrovaná zádová opěrka
    E – Pojistná tlačítka sloužící k 
                                                               vyjmutí zádové opěrky
    F – Polstrované sedátko
    G – Brzdová páčka
    H – Brzdový drát
    I – Skládací rozpěra
    J – Přední kola
    K – Zadní kola
    L – Košík na drobné předměty

1) Vezměte chodítko za tyč u předního kola a za tyč u zadního kola a pomalu 
    roztahujte směrem od sebe, dokud neuslyšíte cvaknout skládací rozpěru (I). 
2) Zasuňte kovový rám se zádovou opěrkou (D) do úchytů přesně jako na návodu. 
    Zatlačte na rám shora, abyste dostali pojistné tlačítko (E) na správné místo.
3) Zasuňte obě řídítka (B) do hlavní konstrukce tak, aby obě rukojeti (A) byly 
    rovnoběžně se zadními koly (K). Brzdové dráty (H) veďte tak, aby drát byl vždy  
    na vnější straně rukojetí a hlavní konstrukce. Ujistěte se, že oba brzdové dráty  
    jsou napojeny na brzdy u zadních kol.
    
    4) Nastavte si výšku řídítek (B) podle vaší potřeby.  
    K nastavení správné výšky se postavte k chodítku,  
    jako byste chtěli jet, uvolněte ramena, nechte
    ruce volně podél těla a narovnejte hlavu. V této  
    pozici byste měli mít rukojeti (A) chodítka ve výšce  
    vašich zapěstí. Tato výška zajistí správný úhel paží  
    od 20° do 30°. Zajistěte řídítka pomocí šroubů (C).

5) Umístěte košík (L) po sedátko.
    
    Pozor! Ujistěte se, že jsou šrouby opravdu patřičných dírách.
    Pozor! Nastavte výšku chodítka tak, aby pacient, co stojí, měl řídítka ve správné   
    výšce. Tato výška zajistí správný úhel paží od 20° do 30°.
    Pozor! Používejte košík pouze pro malé věci. Nepřetěžujte košík, abyste zamezili 
    případným rizikům. (Maximální možná nosnost košíku 4,5 kg)



3.2 Upozornění před použitím
1. Zkontrolujte, že se brzdový drát nachází na správném místě.
2. Ověřte si, že brzdový systém funguje správně při každém zátěžovém   
     testu, abyste předešli případnému uvolnění drátu.
3. Přeskočení těchto jednoduchých pravidel může vést k zranění.
4. Chodítko je možné používat pouze na tvrdých a rovných plochách. 
    Nepoužívejte jej k chození po schodech.
5. Držte se pokaždé obou rukojetí, aby byla zachována rovnováha.
6. Dbejte patřičnou pozornost na mokré, zledovatělé nebo zasněžené plochy.
7. Nepřetěžujte chodítko.
8. Nepoužívejte sedátko chodítka k převážení lidí nebo majetku, sedátko je 
    určeno pouze k odpočinku po zabrždění.
9. Všechna kola musí v kontaktu s povrchem v jakoukoli dobu používání, aby 
    došlo k zajištění správné rovnováhy chodítka a jeho maximální bezpečnosti.
10. Brzdy musí být důkladně zabržděny před použitím sedátka.
Poznámka: Ruční brzda musí být zabržděna, pokud je chodítko ve stabilní poloze.

11. Nepoužívejte chodítko k chůzi pozadu, k slézání nebo vycházení schodů 
       a obrubníků nebo k obcházení překážek. Hrozí risk pádu nebo zranění. 
12. Zádová opěra je určena k podpěře zad při sezení. Opěra není schopna 
       udržet plnou zátěž těla. Omezte opírání při sezení, mohlo by dojít k pádu.
13. Nepoužívejte chodítko, když je nakládáno do vozidla nebo během jízdy 
       ve vozidle.
14. Nepoužívejte sedátko k převozu lidí nebo věcí.
15. Nepoužívejte chodítko k opoře při vstávání ze země, pokud takto zařízení 
       používáte déle, brzdy by mohly povolit a hrozí riziko pádu.
16. Nesnažte se chodítko rozjet, když je zabržděné. Brzdy zabraňují kolečkám 
       v pohybu. Nicméně, při velké snaze rozjet zabržděné chodítko, mohou 
       brzdy povolit.

3.3 Nosnost
• Chodítko je možné poskytnout oporu pacientům do 130 kg včetně obsahu 
  košíku.
• Košík je schopný unést zátěž do 4,5 kg.

3.4 Upozornění před sestavením
• Ověřte si, že obě řídítka jsou pečlivě upevněny do hlavního rámu a že šrouby pro 
nastavení výšky jsou dotaženy.
• Obě řídítka jsou upevněna pomocí šroubů a matic.
• Nevěšte nic na hlavní rám chodítka, abyste se vyhnuli prohnutí nebo jinému 
poškození.
• Dávejte pozor na možnost skřípnutí prstů nebo oblečení při skládání a rozkládání 
chodítka.

4. Před použitím produktu
Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:
• Že všechny části chodítka jsou zamčené.
• Jestli jsou všechny šrouby dotažené.
• Zkontrolujte, že sedátko je pevně ukotveno.
(Pokud ne, zatlačte na sedátko, aby si pořádně sedlo na hlavní rám.)
• Zkontrolujte, zda jsou šrouby na sedátku dotaženy.
• Zkontrolujte správnou funkčnost brzd.
5. Popis
    
    1) Hlavní konstrukce (1 ks)
    2) Zádová opěrka s pojistnými tlačítky (1 ks)
    3) Řídítka (2 ks)
    4) Košík na drobné předměty (1 ks)
    5) Přední kola (2 ks)
    6) Zadní kola (2 ks)
    7) Šrouby pro nastavení výšky rukojetí (2 ks)
    8) Šrouby a podložky (2 ks)

6. Sestavení 
6.1 Před sestavením produktu
       Rozbalte produkt a zkontrolujte, jestli nebyl poškozen během doručování.     
       Pokud by zařízení bylo poškozené, kontaktujte prosím odesílatele.
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