Instrukcja Obsługi
Wózek Inwalidzki Bischoff&Bischoff S-Eco 300
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
W celu uniknięcia upadków i niebezpiecznych sytuacji należy najpierw nauczyć się obchodzenia z
Państwa nowym wózkiem inwalidzkim na płaskim, dobrze widocznym terenie. Zaleca się w tym
przypadku osobę towarzyszącą.
 Przed użyciem wózka inwalidzkiego proszę skontrolować, czy wszystkie zmontowane
części zostały dobrze przymocowane.
 Nigdy nie podnosić wózka za części, które nie są przymocowane na stałe (np.
podłokietniki albo podnóżki).
 Przestrzegać, żeby osie/ osie śrubowe były dobrze przymocowane, w przeciwnym razie
istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
 Proszę mieć na uwadze, że przemieszczenia ciężaru ciała (np. duże ruchy tułowia lub
pokonywanie przeszkód) zwiększają ryzyko przewrócenia. Krytyczna wysokość
przeszkody wynosi 23mm.
 Schody i większe przeszkody mogą być pokonywane tylko w obecności co najmniej 2
osób towarzyszących. Zastosować tu punkty 1 i 2 (patrz opis wózka inwalidzkiego). Jeżeli
istnieją urządzenia takie jak podjazdy, windy lub urządzenia pomagające w pokonywaniu
schodów, należy z nich korzystać.
 Przy jeździe po wzniesieniach należy zwracać uwagę na to, że niebezpieczeństwo
przewrócenia istnieje już przy 8% wzroście (5°). Zastosowanie ochrony przed upadkiem
jest wskazane.
 Unikać nieprzyhamowanego wjeżdżania na przeszkody (stopnie, krawężniki) i
zeskakiwania z krawędzi.
 Unikać jazdy po terenie nierównym.
 Podczas pokonywania przeszkód (stopie itd.) potrzebna jest osoba towarzysząca.
Stosować podpórkę (patrz opis wózka inwalidzkiego).
 Podczas wsiadania lub wysiadania należy zaciągnąć oba hamulce postojowe wózka.
 Przestrzegać dostatecznego wyprofilowania ogumienia.
 Podczas poruszania się po drogach należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 Bierne oświetleni (reflektory) Państwa wóżka mus być zawsze widoczne dla innych
uczestników ruchu.
 Hamulec postojowy nie może być stosowany do hamowania podczas jazdy.
 Podczas hamowania przy szybkiej jeździe lub przy długim terenie opadającym poprzez
użycie chwytników opon palce i dłonie rozgrzewają się. Uwaga na niebezpieczeństwo
poparzeń!
 Podczas jazdy po dworze zaleca się używanie rękawiczek skórzanych. Te zwiększają
chwytliwość a jednocześnie chronią palce i dłonie przed zabrudzeniami i obrażeniami.
 Podczas przenoszenia między wózkiem inwalidzkim a łóżkiem proszę zawsze
przestrzegać: zaciągnąć oba hamulce postojowe, odchylić do tyłu bok od strony wsiadania
lub zsiadania, podnóżki podciągnąć do góry lub odchylić na boki, ewentualnie ściągnąć.

UWAGA: w celu uniknięcia obrażeń podczas rozkładania nie należy trzymać wózka za oparcie. Przy
zamontowanym oparciu nóg podnóżki należy przedtem zagiąć do góry.
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Podnóżki
Oba podnóżki są dostarczone z zamontowanymi oparciami stopy. W obu podnóżkach oparcia
można zaginać do góry.
Montaż podnóżka
Trzymać podnóżek w górnej części i włożyć go w rurę tak żeby był skierowany na zewnątrz.
Przesunąć podnóżek do przodu do zatrzaśnięcia blokady.

UWAGA: Przed jazdą sprawdzić czy podnóżek jest dobrze przymocowany!
Demontowanie podnóżków
W celu ułatwienia transportu podnóżki można ściągnąć całkowicie.
 Pociągnąć za przycisk otwierający zabezpieczenie.
 Trzymając przycisk przechylić podnóżek na zewnątrz i wyciągnąć.
Odchylanie podnóżków
W celu ułatwienia wsiadania na wózek i zsiadania podnóżki można w razie potrzeby odchylać na
zewnątrz lub do środka bez konieczności ich demontażu.
 Pociągnąć za przycisk otwierający zabepieczenie
 Teraz można odchylać podnóżek do środka lub na zewnątrz
 Oparcia na stopy ewentualnie jeszcze przedtem zagiąć do góry
W celu przywrócenia poprzedniego stanu należy przesunąć podnóżek do przodu do zaskoczenia
(kliknięcia).

UWAGA: podczas wstawania z wózka nie wolno stawać na oparciach!
Regulacja długości podnóżków
Długość podnóżka można standardowo być przestawiona w sumie o 12 cm
Należy w tym celu poluzować śrubę zabezpieczającą (gniazdo sześciokątne 5 mm) i dowolnie
nastawić długość podnóżka.
Regulacja systemu hamowania powinna być przeprowadzania tylko w autoryzowanych punktach.

UWAGA: Maksymalna długość jest oznaczona kreską.
Podłokietniki
Odchylanie podłokietników
Dla ułatwienia wsiadania i wysiadania można odchylać do tyłu oba podłokietniki.
Odchylić dźwignię zabezpieczającą lekkim naciśnięciem palca i jednocześnie odchylić
podłokietnik do tyłu
Blokowanie podłokietników
Przegiąć podłokietnik do przodu i poprzez lekkie naciśnięcie doprowadzić do zahaczenia w
gnieździe zamka rury oparcia.

UWAGA: Podczas odchylania podłokietników należy zabezpieczyć ubrania i inne przedmioty użytkowe.
Nie używać podłokietników do przenoszenia wózka!
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Przed użyciem sprawdzić, czy podłokietniki s Wózki inwalidzkie mają tylko ograniczone
zabezpieczenie przed wywrotką lub poślizgiem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas
hamowania, zwrotów lub podjazdów ewentualnie zjazdów. Ekstremalne wychylanie z wózka
zwiększa ryzyko przewrócenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa proszę wyposażyć swój wózek w
pas bezpieczeństwa (nie jest to wyposażenie seryjne)
W celu łatwiejszego pokonywania przeszkód personel towarzyszący musi ustawić wózek
inwalidzki pod kątem prostym do przeszkody poprzez naciśnięcie stopą podpórki.
UWAGA!
Przed wsiadaniem i zsiadaniem należy zaciągnąć hamulec postojowy. Jazdy poza mieszkaniem
powinny odbywać się po wystarczającym wyćwiczeniu jeżdżenia. Jeżeli to możliwe z osobą
towarzyszącą. Statystyczna stabilność w modelu podstawowym wynosi 5° (ok. 8%)
Krytyczna wysokość przeszkody wynosi w modelu podstawowym w niekorzystnej sytuacji
(maksymalne przemieszczenie ciężaru do tyłu) 23 mm.
Krytyczna wysokość przeszkody to wysokość, w której środek ciężkości (z użytkownikiem) już
stoi pionowo nad krawędzią przeszkody. Jeżeli użytkownik bez przeniesienia środka ciężkości do
przodu spróbuje pokonać przeszkodę przez napędzanie kół napędowych, wózek przewróci się do
tyłu.
GWARANCJA
Gwarancja obejmuje wszystkie usterki wózka inwalidzkiego, które spowodowane są wadami
materiału lub błędami w produkcji.
W razie roszczeń należy dostarczyć dokument gwarancji.
UWAGA:
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwatorskie jak
również w szczególności zmiany techniczne i uzupełnienia (części montażowe) bez uzgodnienia z
firmą Bischoff & Bischoff prowadzą zarówno do wygaśnięcia gwarancji jak również
odpowiedzialności w ogóle.
GWARANCJA
Pojazd: Oznaczenie modelu:……………………… Numer modelu:…………………………
Numer seryjny:………………………………………………………………………
Sklep medyczny:
Data i pieczątka

MEDUS Spółka z o.o.
57-200 Ząbkowice Śl. ul. 1-go Maja 8e NIP: 887-16-84-879
tel.: 74 81-00-985 fax: 74 81-90-700
www.medus.com.pl e-mail: medus@medus.com.pl

