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Úvod 
Uživatel je povinnen seznámit se se zásadami bezpečného užívání vozíku a zároveň se těmito 
zásadami řídit. Tyto zásady jsou buďto obsaženy v tomto návodu, nebo Vám je sdělí technik při 
předávání/servisu. Pokud je Vám některá část návodu nejasná nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte 
nás kontaktovat na uvedených adresách. 

Neuposlechnutí instrukcí v tomto návodu, instrukcí na vozíku nebo instrukcí technika může vést ke 
zraněním, škodě na majetku, poškození vozíku a zániku záruky. 

Kontakt 
ATHAMAS spol. s.r.o.  
Na Vyhlídce 239 
252 29 Dobřichovice 
Tel. 605 217 660 
E-mail: info@pride.cz 
www.pride.cz 

Servis  
Tel. 603 142 675 
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Bezpečnost 

Obecné zásady 

Před prvním použitím si prostudujte návod a řiďte se školením, které Vám při předávání vozíku dá 
technik. 

Jak začnete používat tento vozík při běžných denních aktivitách, pravděpodobně se dostanete do situací, 
které vyžadují určitý cvik. Nezoufejte, nepřestávejte trénovat, dejte si načas a brzy tento cvik získáte. 

Je zakázáno vozík jakýmkoliv způsobem upravovat nebo modifikovat bez souhlasu 
společnosti Athamas. Takovýto zásah má za následek ztrátu záruky. (nevztahuje se na 
upravování rozměrů sedačky a príslušenství v rámci možností nastavení)  

Ze začátku používání raději využívejte nižší rychlosti, nežli si zvyknete na ovládání a na celkové chování 
vozíku. 

Nosnost 

Nepřekračujte povolenou nosnost vozíku, tj 136 Kg. Tato nosnost zahrnuje veškeré namontované 
příslušenství. Nevozte na vozíku další osoby. 

 

Tlak v pneumatikách 

Pokud má Váš vozík pneumatiky s duší, je třeba pravidelně kontrolovat tlak. Správný tlak je 2,5 
atmosféry na přední i zadní nápravě. Nepřehušťujte ani nepodhušťujte. 

Správné nahuštění pneumatik výrazně ovlivňuje jejich výdrž, dojezd vozíku a manévrovací 
shopnosti. Kontrolujte tlak v pneumatikách pravidelně. 

Jízda ve svahu 

Při pohybu po šikmé ploše vždy dbejte maximální obezřetnosti. Vyvarujte se zastavování a rampu jeďte 
pokud možno na jeden zátah. Klesání nesjíždějte pozadu. Pokud je Váš vozík vybaven polohováním sedu 
(kolíbka, el. záda), nastavte toto příslušenství do výchozí polohy, než začnete sjíždět/najíždět.  

Nejezděte po nebezpečných površích jakými jsou sníh, led, písek, posečená tráva nebo mokré listí. 

I když je vozík schopen zdolat větší sklony než 10,5% (6°), toto se nedoporučuje. Může dojít 
ke ztrátě stability vozíku. 
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Odpojení motorů 

Vozík je vybaven možností odpojit motory pro manuální manipulaci. Je zakázáno používat tento režim 
pokud je uživatel na vozíku nebo pokud je vozík ve svahu. 

Počasí 

Vystavení  vozíku nepříznivému počasí by mělo být zabráněno. Tímto se rozumí hlavně déšť. 
Samozřejmě ne vždy se to dá ovlivnit. Pokud Vás tedy zastihne nečekaný déšť, vyhledejte co nejrychleji 
přístřeší. V dešti chraňte ovladač vozíku před vodou. 

Vozík skladujte na teplém a suchém místě. Nevystavujte vozík extrémním mrazům, nenechávejte vozík 
dlouho na prudkém slunci. 

Transport v autě 

Vozík při nakládání a vykládání  vždy vypínejte.  

Při transportu v autě je zakázáno na vozíku sedět. Vozík je třeba řádně ukotvit. 

 

Překážky 

Jízda přes překážky je opět činnost, která vyžaduje cvik. Na překážky najíždějte vždy kolmo, ne šikmo. 
Vybírejte si pouze ty překážky, které lze překonat. Nepouštějte se do vysokých překážek, raději zvolte 
alternativní cestu. 

 

Bezpečnostní pás 

Pokud je Váš vozík vybaven bezpečnostním pásem, jste povinni tento pás používat. 
Zabráníte tak úrazu. 

Obr. 1 
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Nasedání/přesedání/ jízda na plošině 

Při těchto úkonech vypínejte ovladač vozíku. Předejdete tak nechtěnému posunutí vozíku. To může mít 
za následek úraz nebo poškození majetku. 

Alkohol 

Je striktně zakázáno používat vozík pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
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R4000 Lightning 
Vozík se skládá ze dvou částí: Sedačka a Základna. 
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Základna 

Elektronika 

Je uložena pod krytem mezi předními koly. Zabraňte pronikání vody do těchto míst. Nejezděte bez 
tohoto krytu.  

Hlavní jistič 

Slouží jako ochrana proti přetížení v elektroinstalaci vozíku. Někdy se může stát (většinou po 
kontinuálním dlouhém zatížení motorů nebo při extrémních teplotách), že jistič obvod rozepne. Vozík se 
zastaví a vypne. Pro obnovení funkce vozíku jistič resetujte a chvíli vyčkejte. Resetování se provádí 
stiskem tlačítka jističe které je označeno nápisem „CIRCUIT BREAKER“. 

 

Body pro ukotvení vozíku 

Vozík je vybaven čtyřmi body pro kotvení při 
přepravě vozíku. Nikdy nekotvěte vozík za jiné části 
než tyto body. Tyto body jsou viditelně vyznačeny. 
Při kotvení vždy směrujte vozík dopředu (ve smyslu 
směru jízdy auta). Při transportu vozíku v autě je 
zakázáno na vozíku sedět. 
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Odpojení motorů 

Se provádí dvěma pákami na zadní části základny. Po odpojení motorů je možné vozík manuálně 
manipulovat. Tuto manipulaci doporučujeme používat pouze v případě poruchy. Jinak je možné 
s vozíkem manipulovat normálně joystickem.  

 

Vozík s odpojenými motory nebrzdí. 

Pokud je obtížné páku otočit do polohy pro odpojení, zkuste vozíkem zahýbat vpřed a vzad. Uvolníte tak 
převody a páka půjde lehčeji. 
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Nastavení 

Nastavení komfortu 

Jakmile si zvyknete na fungování Vašeho vozíku, může se stát, že budete potřebovat upravit parametry 
vaší sedačky pro získání většího komfortu. Naši technici provádí úvodní nastavení při předávání vozíku, 
není ale neobvyklé, že uživatel po určitém čase zjistí, že 
mu dané nastavení nevyhovuje. 

Sedačka vozíku je plně nastavitelná, tudíž jí lze 
přizpůsobit požadavkům většiny uživatelů. 

Úhel zádové opěry 

Zádová opěra se dá polohovat v rozsahu 35°. Pro úpravu 
polohy zatáhněte za pásek a následně nastavte opěru do 
žádoucí polohy. Uvolněte pásek a zahýbejte s opěrou, 
dokud nezapadne do jedné z pozic. 

Elektrické příslušenství 

Váš vozík může být vybaven elektrickým příslušenstvím 
(polohování sedu, zad, nohou atd). Při nastavování 
tohoto příslušenství nezatěžujte pohon déle, než je 
nezbytně nutné pro napolohování. 

Úhel sedu 

Váš vozík je vybaven mechanizmem pro nastavení úhlu 
sedu. Nastavení se provádí na přední vzpěře sedačky. Po 
vyjmutí jistícího šroubu je možné sedačku nastavit do 
žádoucí polohy. Poté opět zajistit zašroubováním šroubu 
do jedné z pozic na vzpěře. 

Šířka sedu 

Pro rozšíření sedu je třeba povolit jistící šrouby držáků 
opěrek. Tyto šrouby jsou umístěny vespod konstrukce 
sedačky v místě, kde do ní vchází držáky opěrek. Po 
jejich povolení je možné opěrky nastavit do šířky. 
Zároveň je možné přestavit je do jedné ze dvou pozic 
(vpředu/vzadu). Po nastavení do žádoucí polohy opět 
utáhněte jistící šrouby. 
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Šířka opěr na nohy 

Lze nastavit po vyšroubování jistících šroubů na přední straně 
konstrukce sedačky. Držáky lze následně nastavit do jedné z pozic 
a opětovným zašroubováním jistících šroubů utáhnout. 

Výška opěr nohou 

Na konstrukci opěrek nohou jsou přibližně v polovině dva šrouby. 

Po jejich vyšroubování lze opěrku výškově nastavit.  

Výška loketních opěrek 

Loketní opěrky se dají nastavit výškově nebo úplně odebrat po 
povolení jistícího šroubu v dolní části opěrky. Na tyči opěrky je 
namontován šroub, sloužící jako doraz. Přenastavením tohoto 
šroubu do jiné pozice zjískáte jinou minimální výšku opěrky. 
Samozřejmě opěrku můžete utáhnout v jakékoliv výšce pouze 
jistícím šroubem. 

 

Nastavení ovladače 

Se provádí stavěcím šroubem na straně opěrky. Ovladač pak lze 
nastavit do různé polohy vysunutí. Zajistit opět stavěcím šroubem. 
Při přenastavování ovladače je třeba dát pozor na kabel ovládání. 
Po upravení polohy je třeba kabel zajistit, aby se nezachytával do 
kol nebo o nábytek. 

Stabilizační kola 

Brání proti překlopení vozíku. Tovární nastavení je většinou 
na rovnější povrchy/do města. Může se stát, že Vám toto 
nastavení nebude vyhovovat. Pro demontáž je potřeba 
sundat hnací kolo vozíku. Ideální je postavit vozík na hever, 
zvednout, a odšroubováním pěti šroubů na hnacím kole ho 
sundat. Pak již máte přístup k šroubům stabilizačního kola. 
Po povolení nastavte do požadované polohy a v opačném 
pořadí postup zopakujte. 

 

Zákaz používání vozíku bez stabilizačních kol 
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Údržba 
Pokud se budete o svůj vozík dobře starat, zajistíte si tím jeho dlouhou užitnou životnost. Většina těchto 
úkonů je velice jednoduchá a nezabere mnoho času. 

Vyhýbejte se vodě a vlhkosti 

Delší vystavení vozíku vlhkosti způsobuje závady na elektroinstalaci a korozi. Zabraňte vystavování 
vozíku těmnto podmínkám. Pokud je vozík mokrý, utřete viditelnou vlhkost na vozíku a nechte vozík stát 
v teplém prostředí a zbytek vlhkosti odpařit. 

Teplota 

Vyvarujte se extrémním teplotám. V nízkých teplotách může dojít k zamrznutí baterií. Ty se pak nedají 
nabít. V extrémně vysokých teplotách může spínat teplotní ochrana motorů a vozík se může pohybovat 
sníženou rychlostí. 

Ovládání 

Udržujte ovladač čistý. Nenarážejte ovladačem do stolů, zdí a nábytku. Ovladač neslouží pro uchytávání 
a opírání se. Chraňte ovladač od vlhkosti. 

Tlak v pneumatikách 

Je třeba udržovat a pravidelně kontrolovat. 

Skladování 

Pokud bude vozík delší dobu uskladněn, odpojte baterie. Jednou měsíčně je opět zapojte a vozík přes 
noc nabijte. Skladujte na suchém a teplém místě. Prípadně vozík podložte, aby byla kola ve vzduchu. 
Ušetříte si pneumatiky. 

Čištění 

Používejte navlhčený hadr a nekorozivní čistící prostředek. Nepoužívejte čistící písky. Elektroniku čistit 
jemně navlhčeným hadrem a osušit. Na sedačku můžete použít desinfekční prostředek. 
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Výměna kola 

Ráfek kola vozíku se skládá ze dvou částí. Tyto části se od sebe oddělí a vymění se duše/plášť. 

 

K výměně kola dejte vozík nejprve na hever. Následně odmontujte pět matic držících kolo na hřídeli 
motoru. Vyfoukněte tlak v pneumatice a rozmontujte půlky ráfku od sebe. Proveďte požadovanou 
výměnu (duše/plášť) a postup opakujte v obráceném pořadí. 

Rozměry kol vozíku:  Zadní   3,00-8 

   Přední 2,50-4 nebo 3,00-4 

Baterie a nabíjení 

Baterie 
Váš invalidní vozík používá dvě gelové 12V baterie. Tyto baterie jsou uzavřené a nevyžadují údržbu. 

 

Používejte pouze baterie dodané s vozíkem! Baterie obsahují olovo. 

Nikdy nedovolte baterie úplně vybít. Hrozí nevratné poškození baterií a ztráta záruky. 

 

Nabíjení baterií 

Nepoužívejte jinou nabíječku než dodanou s vozíkem! Nepoužívejte nabíječku na 
autobaterie! 
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Zakázáno: Nikdy neodstraňujte kolík uzemnění z vidlice nabíječky! 

 

Zakázáno: Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel! Vždy zapojte nabíječku přímo do zásuvky 
el. sítě. 

Nabíjení baterií externí nabíječkou 

1. Vypněte vozík 
2. Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecí zástrčky na ovladači. 
3. Zapojte nabíječku do el. Sítě. 
4. Když je baterie nabita, odpojte nabíječku od sítě a potom od ovladače. 

 
Nabíjení baterií je cyklus trvající zpravidla několik hodin. Pokud ukazuje ovladač nabití 100% již po krátké 
době, ignorujte údaj z ovladače a nechte vozík nabíjet ještě několik hodin. 

Ideální doba pro nabíjení je přes noc. 

Jak často je třeba nabíjet baterie 

Denní používání: Hned po ukončení denního používání vozíku, nabíjet 8-14 hodin. 

Nepravidelné používání: Pokud používáte vozík např. jednou týdně nebo ještě méně, nabíjejte 
baterie alespoň jednou týdně, nabíjet 12-14 hodin. 

Obecná doporučení 

Nabíjejte baterie co nejčastěji a udržujte je pokud možno plně nabité. Prodloužíte tím jejich 
životnost. 

Při delším skladování vozíku se baterie pomalu vybíjí. Jednou za čas (čtrnáct dní, měsíc) ji zkontrolujte a 
nabijte. Doporučujeme zároveň baterie od vozíku odpojit. Pokud necháte vozík celou zimu v garáži bez 
povšimnutí, zničíte si baterie. Na toto se nevztahuje záruka. 

Zabraňte vystavení baterií extrémním teplotám, hlavně mrazu. Baterie může zamrznout a může se zničit. 
V chladném počasí vlivem teploty baterie ztrácí dočasně kapacitu. 

Nabíječka 
Nabíječka se smí používat jen ve vnitřních suchých zakrytých prostorech. Nesmí na ni pršet ani kapat 
voda. Nezakrývejte ventilační otvory nabíječky, mohla by se přehřát. 

Při provozu se nabíječka zahřívá, což není porucha. 
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Nabíječku smíte používat jen pro nabíjení Vašeho elektrického vozíku Pride dodaného společností 
Athamas s.r.o. a to v souladu s tímto Návodem k obsluze. V případě nedodržení tohoto postupu 
společnost Athamas s.r.o. neručí za jakékoli škody vzniklé nesprávným použitím nabíječky. 

Nikdy neodstraňujte kolík uzemnění z vidlice nabíječky! 

 

Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel! Vždy zapojte nabíječku přímo do zásuvky el. sítě. 

 

Nabíječka musí být vždy odpojena ze sítě 220V pokud připojujete nebo odpojujete nabíjecí 
kabel do ovladače vozíku! 

Nepoužívejte jinou nabíječku než dodanou s vozíkem! Nabíječka se nesmí používat zejména 
pro nabíjení elektrolytických akumulátorů motorových  vozidel. 

Postup při nabíjení elektrického vozíku 

1. Při odpojené nabíječce ze sítě 220 V zapojte nabíjecí kabel do zásuvky ve spodní části ovladače 
vozíku. 

2. Zapojte šňůru nabíječky do sítě 220 V. Horní dioda „ Main on“ se rozsvítí. Potom probliknou 
všechny diody, což je test displeje. Zůstane svítit jenom dioda „Main on“. Nabíječka otestuje 
bateriii a rozsvítí se dioda „Charging“. Probíhá proces nabíjení, který trvá několik hodin. 

3. Až je baterie nabita na 90%, rozsvítí se dioda 90% nabití. 
4. Dále probíhá nabíjení i několik hodin. Až je baterie úplně nabita, rozsvítí se dioda „Charge 

complete“. 
5. Doporučuje se nechat baterii úplně nabít, tzn. do bodu 4. Tím se dosáhne maximální životnosti 

baterie. 
6. Pokud chcete vozík používat, odpojte šňůru ze sítě 220V a teprve potom vytáhněte nabíjecí 

kabel z ovladače vozíku. 
 

Některé nabíječky jsou vybaveny pouze jednou diodou. Ta zobrazuje stav nabíjení následovně: 

Zelená bliká:  Nabíječka je zapnutá  Zelená/Oranžová: Nabito 80% 

Oranžová:  Nabíjení   Zelená:   Nabito 100% 

Oranžová bliká:  Příprava nabíjení  Červená:  Defekt 
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Ovladač 

VR2 

 

Standardně je vozík vybaven ovladačem VR2. 

Chraňte ovladač před vlhkostí, nárazy a neopírejte se o něj. Nezavěšujte nic na ovladač. 

Udřžujte ovladač v čistotě. Na poškození ovladače uživatelem se nevztahuje záruka. 

Poruchy 

V případě poruchy se ukazatel stavu baterií rozbliká. Počet blikajících diod je kód závady indikovaný 
ovladačem. Zaznamenejte si tento počet a sdělte jej servisnímu technikovi. 

Zámek 

Ovladač se dá uzamknout, aby s ním nešlo manipulovat. Postup je následující: 

Přidržte tlačítko zapínání vozíku, dokud neuslyšíte pípnutí. Následně dejte joystick do polohy vpřed a 
držte, dokud neuslyšíte pípnutí. Nyní dejte joystick vzad a opět držte, dokud neuslyšíte delší pípnutí. 
Ovladač je nyní zamčený a vozík se sám vypne. 

Po zapnutí zamčeného ovladače začne blikat ukazatel stupně rychlosti a po chvíli se vozík sám vypne. 

Odemknutí 

Zapněte ovladač. Následně dejte joystick do polohy vpřed a držte, dokud neuslyšíte pípnutí. Nyní dejte 
joystick vzad a opět držte, dokud neuslyšíte delší pípnutí. Ovladač je nyní odemčený. 
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Servis 
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo problém, neváhejte nás kontaktovat na některém z uvedených 
kontaktů. 

Kontakt 
Haluska Jiří 

Vedoucí servisu ATHAMAS s.r.o. 

Tel. 603 142 675 

e-mail: info@pride.cz 

Záruční servis 
Záruční servis provádí naše firma do pěti dnů od nahlášení poruchy po celé ČR. 

Záruční servis se nevztahuje na poškození způsobené uživatelem, poškození v důsledku 
neuposlechnutí pokynů v tomto manuálu a pokynů technika. Tyto opravy si hradí uživatel na 
vlastní náklady. 

Záruční lhůta 

Záruční lhůta je 2 roky ode dne vydání EIV. 

Pozáruční servis 
Jelikož je vozík majetkem Vaší zdravotní pojišťovny, úhradu opravy provádí pojišťovna. Proto je potřeba 
vyřídit si poukaz na opravu. 

Postup je následující:  

1) Klient nahlásí poruchu servisu. Pokud je to možné tak poruchu nafotí a fotografie pošle na 
info@pride.cz (tímto se celý proces urychlí) 

2) Servis pošle kalkulaci ceny opravy reviznímu technikovi (VZP) a nahlásí cenu opravy klientovi. 
3) Klient si nechá od lékaře vypsat poukaz na opravu. 
4) Tento poukaz odešle na svou pobočku pojišťovny, kde ho revizní lékař potvrdí a odešle buďto 

zpět klientovi nebo servisu. 
5) Po obdržení řádně vyplněného a schváleného poukazu provede servis opravu. 

Bez řádně vyplněného a potrvzeného poukazu na opravu nemůže být oprava provedena. 

  

mailto:info@pride.cz


Uživatelská příručka 

 

Strana 18 
 

 

Pokud neznáte cenu a doplatek, raději jí nevyplňujte nebo se informujte u servisu. Na poukaz se špatně 
vyplněnou cenou/doplatkem Vám nebude oprava provedena. 

Kódy výkonů:  0000275 Oprava 

   0005245 Výměna baterií 

Zákon č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C nám uděluje povinnost vybírat od klientů poplatek 10% z ceny 
opravy. Výši doplatku Vám také sdělí servis. 

Druhou stranu poukazu je po provedení opravy nutné opatřit dvěma podpisy klienta. Pokud posíláte 
poukaz za provedenou opravu dodatečně, je nutné tyto pole vyplnit. 

 

 

Rodné číslo 
Jméno a příjmení 

Adresa 

Razítko lékaře + podpis Razítko pojišťovny + podpis 

Kód výkonu 07 

Předmět opravy X 

Cena dle servisu 

kód 

1 
ser
vis
u 

 Podpis klienta 

 Podpis klienta 

Doplatek 


