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  POZOR!  

 
Počáteční nastavení elektrického vozíku se všemi 
náleţitostmi podle této příručky musí provést zástupce 
Quantum Rehab nebo kvalifikovaný technik. 

 
V příručce uţivatele a na štítcích na vozíku jsou pouţívány 

výstraţné symboly a symboly upozorňující na podstatné 

informace. Je velmi důleţité se s nimi seznámit a v plné 

míře porozumět jejich významu. 

 

  POZOR!  

Upozorňuje na moţné nebezpečí. Nedodrţení 
předepsaného postupu můţe způsobit zranění osob, 
poškození částí vozíku nebo závadu. Na výrobku se 
tento symbol pouţívá ve ţlutém trojúhelníku s černým 
lemem. 

  NEPŘEHLÉDNĚTE!  

Upozornění na pokyny, které je třeba důsledně 
dodrţovat. Nedodrţení takto předznamenaných pokynů 
můţe mít za následek zranění nebo poškození zařízení. 
Na výrobku se tento symbol pouţívá v bílé barvě na 
modrém podkladu s bílým lemem. 

  NEPŘÍPUSTNÉ!  

Upozornění na zakázaný postup. Takto předznamenaný 
úkon je za jakýchkoliv podmínek nepřípustný. 
Nedodrţení pokynu můţe mít za následek zranění nebo 
poškození zařízení. Na výrobku se tento symbol 
pouţívá v černém provedení s šikmým pásem a 
kruhem v červené barvě. 

Určené pouţití 
Účelem výrobku společnosti Pride Mobility Products je 

umoţnit pohyb osobám s omezením pohybových 

schopností na ovládání elektrického vozíku vsedě. 

 

Zařízení na lékařský předpis 

  POZOR!  

UPOZORNĚNÍ: Federální zákony USA omezují prodej 
tohoto prostředku na lékaře nebo jiné ze zákona 
oprávněné odborníky na předpis lékaře! 

 

POZNÁMKA: Tato uživatelská příručka byla sestavena 

na základě parametrů a informací  aktuálních k datu 

vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provést v případě 

potřeby změny . Změny se mohou projevit mírnými 

odlišnostmi mezi ilustračními obrázky v příručce a 

vlastním zakoupeným výrobkem. Aktuální verze 

příručky je vždy k dispozici na našich internetových 

stránkách. 

 
POZNÁMKA: Tento výrobek splňuje podmínky směrnic 

OEEZ, RoHS  a REACH. 

 
POZNÁMKA: Klasifikace krytí: IPX4 (IEC 60529). 

 
POZNÁMKA: Žádná součást výrobku neobsahuje 

přírodní latex. Použití příslušenství z nabídky jiných 

výrobců je třeba konzultovat s výrobcem vozíku. 

 

Referenční kontakt: 

 
 
 
 

Copyright © 2018 

INFMANU4527/Rev A/červenec 2018 
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Terminologie anglického jazyka 
Tato příručka je v původní formě určena k distribuci v 

anglicky mluvících zemích. Výrobce ji sestavil ve variantě 

americké angličtiny. Ve všech anglicky mluvících zemích se 

však nepouţívají pro stejné věci stejné termíny. Následující 

přehled uvádí terminologické varianty pouţité v této 

příručce. 

 
 

 
 
  

USA Terminologické 
varianty 

asphalt tarmac 

authorized authorised 

backward(s) rearward(s) 

caster castor 

center centre 

color colour 

cord lead 

counterclockwise anticlockwise 

curb kerb 

elevator lift 

labor labour 

meter metre 

path bridleway; footpath 

pocketbook handbag 

provider dealer; agent 

sidewalk pavement 

tire tyre 

trunk boot 

turn signal turn indicator 

wrench spanner 

yard grounds 
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SEDAČKA 

Opěradlo 

Opěrka ruky 

Zadní upevňovací 

drţák sedačky 

Pákový ovladač 

Ovládací jednotka 
Zadní kryt 

Sedák 

Přední kryt 

Otočné 

kolo Ruční 
páka 
volnoběh

u 

Podnoţky 

Pruţina zavěšení 
Uloţení 

pruţinového 

nebo 

plynového 

tlumiče 

Hnací kolo 

PODVOZEK 

Otočné kolo 



ÚVOD 5 

 

 

Bezpečnost 
DĚKUJEME za důvěru ke společnosti Quantum Rehab. 

Zakoupený elektrický vozík představuje kombinaci 

špičkových součástí s bezpečností, pohodlím a stylovým 

řešením. Věříme, ţe vám jeho konstrukční řešení poskytne 

pohodlí, které pro svůj kaţdodenní ţivot potřebujete. Kdyţ 

se dobře seznámíte se způsobem bezpečného uţívání a 

péče o vozík, bude vám po léta bez potíţí fungovat a 

slouţit. 

 
Pročtěte si všechny pokyny, poznámky a všechna 

upozornění v příručce a dodrţujte je. Aţ poté začněte 

vozík pouţívat. Předem se seznamte také s veškerou 

ostatní průvodní dokumentací – ovládací jednotky, 

předních podnoţek a sedačky. Vaše bezpečnost závisí na 

vás, na prodejci a na správném rozhodování zdravotníků. 

 
Narazíte-li v příručce na informace, kterým neporozumíte, 

budete-li potřebovat pomoc s přípravou nebo ovládáním 

vozíku, obraťte se na prodejce Quantum Rehab. 

Nedodrţením pokynů uvedených v příručce nebo přímo 

na vozíku můţe dojít ke zranění osob nebo poškození 

vozíku. Můţe také dojít k porušení záručních podmínek 

a ztrátě záruky. 

 

Kupní smlouva 
Převzetím výrobku se zavazujete neprovádět na výrobku 

ţádné změny ani úpravy a neodstraňovat ani nevyřazovat 

bezpečnostní prvky či kryty. Zavazujete se také instalovat 

na výrobek veškeré přídavné a dodatečné příslušenství, 

které Quantum Rehab čas od času dodává v zájmu zvýšení 

nebo zajištění bezpečnosti výrobku. 

 

Expedice a dodání 
Podmínkou pouţití elektrického vozíku je kompletnost 

dodávky. Některé součásti jsou balené samostatně. Pokud 

neobdrţíte dodávku kompletní, neprodleně se obraťte na 

zástupce Quantum Rehab. Dojde-li při přepravě k 

poškození obalu nebo obsahu, obraťte se s reklamací na 

dopravce nebo na zástupce Quantum Rehab. 

 
POZNÁMKA: Pokud ztratíte tuto příručku, spojte se s 

námi, rádi vám obratem pošleme nový výtisk. 
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Bezpečnostní symboly 
Následující symboly vás na elektrickém vozíku upozorní na 

okolnosti vyţadující zvýšenou pozornost, nezbytné a 

nepřípustné úkony. Je velmi důleţité se s nimi seznámit a v 

plné míře porozumět jejich významu. 

 
POZNÁMKA: V bezpečnostní průvodní dokumentaci je 

popsáno více symbolů než je použito na vozíku. 

Seznamte se s bezpečnostními údaji uvedenými v 

příručce a podle potřeby se k nim vracejte. 

 
 

 
Pročtěte si a dodrţujte pokyny uvedené v příručce. 

 
 

Přepnutý do jízdního reţimu, zajištěný 
 

Pro přepnutí z jízdní polohy do polohy volnoběhu 
nebo z polohy volnoběhu do jízdní polohy zastavte 
vozík na rovné ploše. 

 
Odjištění, přepnutí do reţimu volnoběhu 

   

Vozík s podobným označením není určen 
pro přepravu osoby v motorovém vozidle. 

 
 

Zařízení třídy II 
 
 

Země původu 
 

Typový štítek elektrického vozíku 

   

 Připojovací místo, výhradně pro servisní účely. 

   

Nebezpečí rozdrcení. Pozor na ruce. 

 
 

 
Obecné pokyny 

  NEPŘEHLÉDNĚTE!  

Nový elektrický vozík nepouţívejte bez důkladného 
pročtení této příručky. Musíte jí v plné míře porozumět. 

 
Váš nový elektrický vozík je špičkový zdravotnický výrobek 

určený ke zlepšení mobility. Výrobce dodává rozsáhlou 

škálu výrobků, kterými jej lze přizpůsobit potřebám 

konkrétního uţivatele. Při výběru typu elektrického vozíku 

je konečné rozhodnutí na uţivateli, který je k tomu 

způsobilý a na zdravotnících (tj. lékaři, fyzioterapeutovi 

atd.). 

 

 

Obsah této příručky vychází z předpokladu, ţe invalidní 

vozík seřídí pro uţivatele odborníci. Váš nový elektrický 

vozík je špičkový zdravotnický výrobek určený ke zlepšení 

mobility. Výrobce dodává rozsáhlou škálu výrobků, 

kterými jej lze přizpůsobit potřebám konkrétního uţivatele. 

Obsah této příručky vychází z předpokladu, ţe invalidní 

vozík seřídí pro uţivatele odborník na základě doporučení 

lékaře a zástupce Quantum Rehab v rámci zácviku v 

uţívání výrobku. 
 

Někdy je třeba, mj. z terapeutických důvodů, aby uţivatel 

absolvoval zácvik praktického ovládání elektrického vozíku 

za přítomnosti odborného pomocníka. Pomocníkem můţe 

být člen rodiny nebo profesionální pečovatel asistující 

pacientovi v kaţdodenním ţivotě. 
 

Zpočátku kaţdodenního pouţívání pravděpodobně  zjistíte, 

ţe v některých situacích budete potřebovat získat cvik. 

Nechte to prostě času. Brzo se naučíte vozík spolehlivě 

ovládat, manévrovat ve dveřích, nastupovat a vystupovat 

ve výtahu, najíţdět na rampy a pohybovat se v mírném 

terénu. 
 

V následujícím textu naleznete rady, tipy a bezpečnostní 

upozornění, s nimiţ snáze zvládnete bezpečné ovládání 

elektrického vozíku. 
 

Bezpečnostní kontrola před vyjetím 

Udrţujte se dobrý pocit ze svého elektrického vozíku a jeho 

moţností. Výrobce doporučuje před kaţdým pouţitím 

zkontrolovat funkčnost a bezpečnost. 
 

Před pouţitím vozíku kontrolujte: 

 Kontrolujte správné nahuštění pneumatik. Na vozíku s 

nafukovacími pneumatikami udrţujte správný tlak, 

uvedený na pneumatikách (nepřehušťujte pneumatiky), 

 elektrické spoje –  musí být pevné, bez koroze 

 upevnění ovládací jednotky k podvozku – 

spoje musí být pevné 

 stav brzd – viz část Péče a údrţba 

 stav baterie –  Viz část Baterie a nabíjení 

 Před usednutím uţivatele do vozíku musí být páka 

volnoběhu  v poloze pohonu. 
 

POZNÁMKA: Pokud zjistíte problém, obraťte se na 

prodejce Quantum Rehab. 
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Elektrický vozík Q4 
Vozík má dvě základní součásti: sedačku a podvozek. 

Typickým vybavením jsou opěrky rukou, opěradlo a sedák. 

Součástí podvozku jsou dvě jednotky motor–brzda, dvě 

hnací kola, čtyři otočná kola, dvě baterie a kabeláţ. Viz Q4 

(strana 4) a obrázek 1. 
 

  NEPŘÍPUSTNÉ!  

Pnutí pruţin elektrického vozíku je nastaveno z výroby 
a podle demografických parametrů odpovídá většině 
uţivatelů. Pnutí pruţin vozíku neupravujte. 

 
Elektrické součásti 

Elektrické součásti vozíku tvoří ovládací jednotka, baterie a 

motory. Baterie, motory a ovládací jednotka jsou uloţeny 

na podvozku. Ovládací jednotka je upevněna na součásti 

sedačky. K propojení ovládací jednotky, baterie, motorů a 

nabíječky slouţí kabeláţ. Viz obrázek 1. 
 

Přípojka ovládací jednotky: Přípojka ovládací jednotky 

slouţí k propojení ovládací jednotky se součástmi 

podvozku. Kaţdá ovládací jednotka má jiný typ kabeláţe. 

Bez ohledu na typ ovládací jednotky musí bát kabeláţ 

uchycena k sedačce a nesmí viset k zemi. 

 
Přípojky motoru Slouţí k propojení ovládací jednotky s 

motory. 

 
Přípojka baterie: Slouţí k propojení ovládací jednotky s 

baterií. 

 
Modul napájení řídicí jednotky Umoţňuje komunikaci 

ovládací jednotky s bateriemi a motory. 

 
Hlavní jistič (vzadu na hlavním rámu): Hlavní jistič je 

bezpečnostní prvek elektrického vozíku. Při nadměrném 

namáhání motorů (např. přetíţením) jistič odpojí motory a 

elektroniku od napájení. Dojde-li k rozpojení jističe, nechte 

vozík alespoň minutu „odpočinout“. Pak stiskněte tlačítko 

jističe, zapněte ovládací jednotku a pokračujte normálně s 

vozíkem. Pokud se jistič rozpíná opakovaně, obraťte se na 

zástupce Quantum Rehab. 

 
 
 
 
 

Obrázek 1. Elektrické součásti Q4 

Modul napájení ovládací jednotky 

 
Přípojka ovládací jednotky 
 

Přípojky baterie 

 
Přípojky motoru 

Hlavní jistič 

Přípojky baterie 
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Režim 
pohonu 

Ruční páky volnoběhu 

 

Ruční páky volnoběhu 

Ruční páky volnoběhu jsou na vozíku pro snadnost pouţití 

dvě. Jsou na obou stranách u motorů a umoţňují odpojit 

hnací motory a manévrovat s vozíkem ručně. 

  POZOR!  

Elektrický vozík nepouţívejte s odpojenými hnacími 
motory! Neodpojujte motory vozíku ve svahu. Vozík by 
se mohl samovolně rozjet. Na volnoběh vyřazujte jen 
na rovině. 

  POZOR!  

Před zapnutím ovládací jednotky a rozjetím musí být 
sepnuté oba motory. Pokud jeden zůstane ve 
volnoběţném reţimu, začne se vozík točit dokola. 

 

Elektrický vozík nepouţívejte s odpojenými hnacími 
motory! 

 
Mějte na paměti, ţe v reţimu volnoběhu nefunguje 
brzdový systém. 

 
Ovládání ručních pák volnoběhu: 

1. Stlačením páky rukou dolů se odpojí pohon a vozík je v 

reţimu volnoběhu. Viz obrázek 2. 

2. Zvednutím páky rukou nahoru se spojí pohon a vozík je 

připraven k provozu. Viz obrázek 2. 
 

 NEPŘEHLÉDNĚTE!  

Před vyřazením pohonu motorů je třeba vypnout 
napájení. Jinak bude ovládací jednotka signalizovat 
chybu. K jejímu odstranění je třeba vypnout ovládací 
jednotku a přepnout vozík do reţimu pohonu. Poté 
zapněte ovládací jednotku. Chybová zpráva zmizí. 
Pokud ne, obraťte se na zástupce Quantum Rehab. 

 
POZNÁMKA: Vozík půjde bez sepnutého pohonu 

mnohem snadněji tlačit. 

  POZOR!  

Na ruční páky volnoběhu netlačte silou. 
 

Ruční páky volnoběhu nepřepínejte nohou. Na ruční 
páky volnoběhu nestoupejte. Násilným zacházením s 
ručními pákami volnoběhu můţe dojít k jejich 
poškození, případně k poškození motorů a brzd. 

 

Ruční páky volnoběhu se nesmí pouţívat jako 
upevňovací body k uchycení vozíku. 

 

 

 
 
 

Obrázek 2. Ovládání ruční páky volnoběhu 

Volnoběh 

Ruční páky volnoběhu 
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Úvodní sestavení 
Elektrický vozík vyţaduje před prvním pouţitím nebo po 

přepravě určité kompletační dokončení. Pro nastavení 

některých součástí na míru uţivateli je také třeba určité 

prvky demontovat. Obrázek 3 znázorňuje součásti 

elektrického vozíku vyţadující před pouţitím částečnou 

demontáţ, nastavení a konečnou montáţ uţivatelem nebo 

pečovatelem. 

 
POZNÁMKA: Veškeré nylonové pojistné matice 

odšroubované při demontáži a seřizování vozíku je 

nutno nahradit novými. Nylonové pojistné matice nelze 

znovu použít, protože nylonová vložka může být 

poškozena a montáž by nebyla spolehlivá. Nové 

nylonové pojistné matice lze zakoupit v železářství 

nebo u zástupce Quantum Rehab. 

 
Montáţ sedačky 

Před prvním pouţitím nebo po dodání je zpravidla potřeba 

dokončit montáţ sedačky. 
 

POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven sedačkou TB-

Flex, Synergy nebo elektrickým systémem nastavení 

polohy TRU-Balance® 3, řiďte se informacemi 

samostatné průvodní dokumentace. 

  POZOR!  

Sedačku nezvedejte za opěrky rukou. Jsou otočné a 
mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad pohybem 
sedačky. 

 
Montáţ sedačky: 

1. Sklopte opěradlo a vyrovnejte spojky vzadu na spodku 

sedačky se zadními drţáky uchycení sedačky na 

podvozek a spojovacími prvky je zajistěte. Viz obrázek 

4. 

2. Natočte sedačku dolů a uchyťte přední spojky do vrchu 

polohovacího mechanizmu aretačními kolíky. 

  POZOR!  

Před pouţitím vozíku musí být spojovací prvky a 
aretační kolíky náleţitě upevněné. 

 
3. Připevněte ovládací jednotku a zaveďte kabely do 

zadní části podvozku. Viz obrázek 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 3. Rozloţený pohled na Q4 

Poloha ovládací 
jednotky 

   Nastavení výšky 
a sklonu sedačky 

Nastavení 
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 NEPŘEHLÉDNĚTE!  

 
Chraňte kabeláţ jednotky před poškozením! Kabely 
nikdy neveďte zvenku kolem čalounění opěrky ruky. 
Kabely veďte pod opěrkou nebo podél její vnitřní 
strany. Vazačkami kabel uchyťte tak, aby nehrozilo 
zachycení kolem, skřípnutí rámem sedačky ani 
poškození při projíţdění dveřmi. 

 
4. Zapojte přípojku ovládací jednotky do zadní části 

podvozku. Viz obrázek 3. 

5. Vazačkami uchyťte kabel  k vodicí mechanice 

opěrky. Viz obrázek 5. 

 
 

 
 

 

Obrázek 4. Systém montáţe – sedačka Contour  

 

Obrázek 5. Vedení kabelů ovládací jednotky – sedačka 
Synergy 
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Předek vozíku 

 

Uchycovací body vozíku 

Vozík můţe být vybaven 4 (čtyřmi) uchycovacími body pro 

zajištění vozíku bez uţivatele při přepravě v motorovém 

vozidle. Kaţdý uchycovací bod je zřetelně označen. 
 

Postup uchycení vozíku se čtyřmi uchycovacími body: 

 Vozík upevňujte vţdy přední stranou po směru jízdy 

vozidla. 

 Upevněte 4 (čtyři) vázací řemeny do určených 

uchycovacích bodů vozíku označených symbolem 

kotvy. Viz obrázky 6 a 7. Řemeny utáhněte tak, aby 

nezůstaly volné. 

 Řemeny se nesmí vozík připojovat za nastavitelné, 

pohyblivé nebo odnímatelné součásti – opěrky ruky, 

podnoţky, kola. 

 Uchycovací body řemenů umístěte těsně za zadní 

uchycovací body na vozíku. Přední řemeny se 

připevňují k podlaze, na níţ musí být uchycovací body 

pro dostatečnou stabilitu upevnění v rozteči větší, neţ 

je šířka vozíku. Viz obrázek 7. 

  NEPŘEHLÉDNĚTE!  

Vozík musí být pouţit způsobem popsaným v 
pokynech výrobce. S případnými dotazy na správné 
pouţití vozíku se obracejte na zástupce Quantum 
Rehab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 6. Drţáky k uchycení fixačního pásu 

 
 

 

 

 
 

Obrázek 7. Uchycovací body pro přepravu vozíku bez 
uţivatele 
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Seřízení na míru 
Po seznámení s obsluhou vozíku můţe uţivatel přistoupit k 

úpravám nastavení podle vlastních potřeb. Upravovat lze 

výšku a úhel sklonu sedačky, šířku, úhel a výšku opěrek 

rukou, výšku, hloubku a úhel podnoţek, polohu ovládací 

jednotky. 

 
POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven sedačkou TB-

Flex, Synergy nebo elektrickým systémem nastavení 

polohy TRU-Balance® 3, řiďte se při nastavování 

informacemi samostatné průvodní dokumentace. 

  POZOR!  

Těţiště elektrického vozíku je dáno z výroby. Jeho 
poloha podle demografických parametrů odpovídá 
většině uţivatelů. Zástupce Quantum Rehab posoudil 
vaše potřeby a upravil vozík tak, aby vyhovoval vašim 
konkrétním potřebám. Nezasahujte do nastavení bez 
konzultace s výrobcem nebo zástupcem Quantum 
Rehab. 

Některé součásti vozíku jsou těţké. Manipulace s nimi 
vyţaduje dvě osoby. Neţ se pustíte do demontáţe, 
ověřte si hmotnost v přehledu parametrů. 

 

Před nastavováním a seřizováním musí uţivatel z 
vozíku přesednout. 

 
Nářadí potřebné k seřizování: 

 sada metrických klíčů s ráčnou 

 francouzský klíč 

 sadu metrických imbusových klíčů 

 lepidlo na závity 

 
Ruční nastavení sklonu opěradla 

Vozík můţe být vybaven pákou na ruční ovládání sklonu 

umoţňující nastavení sklonu opěradla. 

 
Postup nastavení sklonu opěradla: 

1. Vytáhněte řemen na spodku opěradla. Viz obrázek 8. 

2. Nastavte opěradlo do polohy pohodlné pro uţivatele. 

3. Upravte sklon opěradla a pusťte řemen. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Nastavení výšky a sklonu sedačky 
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Elektrické nastavení polohy 

Vozík můţe být vybaven elektrickým pohonem náklonu, 

sklonu a výšky lýtkové opěry. Úpravy polohy se pak 

provádějí pomocí ovládací jednotky. 

  POZOR!  

Kdyţ mechanizmus dosáhne kterékoliv mezní polohy, 
nenechávejte motor běţet déle neţ několik sekund. 

 
POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven sedačkou s 

pohonem, informace k ní získáte v doplňkové 

dokumentaci, nebo od zástupce Quantum Rehab. 

  POZOR!  

Elektrické nastavení polohy sedačky je nutno pouţívat 
pouze s vozíkem stojícím na rovině. Pokud je vozík 
sklopený nebo stojí na svaţité ploše, elektrický pohon 
nepouţívejte. Nedodrţení této zásady můţe vést k 
převrácení vozíku. 

 

Pokud je vozík sklopený nebo stojí na svaţité či 
nerovné ploše, elektrický pohon nepouţívejte. 
Nedodrţení této zásady můţe vést k převrácení vozíku. 

 

Elektrický pohon nastavení nepouţívejte, pokud je 
vozík v reţimu volnoběhu. 
 
Před pouţitím elektrického pohonu nastavení je třeba 
připevnit fixační pás. 

Hrozí skřípnutí části těla. Nastavování provádějte v 
místě s dostatkem prostoru kolem vozíku. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Obrázek 9. Ovládací jednotka a ovládací prvky 
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POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven sedačkou TB-

Flex, Synergy nebo elektrickým systémem nastavení 

polohy TRU-Balance® 3, řiďte se při nastavování 

informacemi samostatné průvodní dokumentace. 

 
Nastavení úhlu (sklonu) sedačky 

Sedačka můţe být vybavena mechanizmem umoţňujícím 

nastavení sklonu sedačky v rozmezí -5 aţ 21° v krocích po 

2,5°. 

 
POZNÁMKA: Přesný rozsah nastavitelnosti sklonu se 

může lišit podle typu a výšky sedačky. 
 

POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven sedačkou s 

pohonem, informace k ní získáte v doplňkové 

dokumentaci, nebo od zástupce Quantum Rehab. 

 
Nastavení výšky sedačky 

Výšku sedačky lze na vozíku nastavit na jednu ze tří 
moţností. 

 
Postup nastavení výšky sedačky: 

1. Nastavení je třeba provádět bez sedícího uţivatele. 

2. Vytáhněte aretační kolík z přední spojky sedačky. Viz 

obrázek 4. 

3. Natočte sedačku dozadu, vytáhněte spojovací prvky 

upevňující zadní drţáky sedačky ke spojkám na 

spodku zadní strany sedačky a vysaďte sedačku z 

podvozku. Viz obrázek 4. 

4. Vytáhněte spojovací prvky upevňující zadní drţáky 

sedačky k podvozku. 

5. Nastavte sedačku do potřebné polohy. 

6. Zasuňte spojovací prvky upevňující zadní drţáky 

sedačky k podvozku. 

7. Zasuňte spojovací prvky upevňující zadní drţáky 

sedačky ke spojkám na spodku zadní strany sedačky. 

8. Upevněte znovu aretačním kolíkem spojku na předku 

sedačky k vrchu polohovacího mechanizmu náklonu. 

Viz obrázek 4. 

 
Nastavení šířky sedačky 

Šířka sedačky je nastavitelná v rozsahu 40,6 aţ 50,8 cm  
(16 aţ 20 palců). Viz obrázek 11. 

 
POZNÁMKA: Změna šířkového natavení opěrek ruky 

může zvětšit celkovou šířku vozíku. 

 
Postup nastavení šířky sedačky: 

1. Odepněte ze sedačky čalounění. 

2. Povolte spojovací prvky mechaniky opěrky ruky. 

3. Po nastavení na potřebnou šířku upevněte spojovací 
prvky opěrky ruky. 

4. Utáhněte šrouby mechaniky opěrky ruky. 

5. Podle potřeby nastavte šířkově druhou opěrku. 

6. Připněte na sedačku čalounění. 

 
 
 
 

Obrázek 10. Nastavení úhlu (sklonu) sedačky 

 
 
 

Obrázek 11. Nastavení šířky sedačky 

 
 

 
 

 

Obrázek 12. Nastavení šířky podnoţky 

21° 
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Nastavení šířky podnoţky 

Šířka podnoţek je nastavitelná v rozsahu 40,6 aţ 50,8 cm 

(16 aţ 20 palců). (16 aţ 20 palců). Viz obrázek 12. 

 
Postup nastavení šířky podnoţek: 

1. Odepněte ze sedačky čalounění. 

2. Povolte šrouby mechaniky podnoţky. 

3. Po nastavení na potřebnou šířku upevněte spojovací prvky. 

4. Utáhněte spojovací prvky mechaniky podnoţek. 

5. Podle potřeby nastavte mechaniku druhé podnoţky. 

6. Připněte na sedačku čalounění. 

 
Nastavení výšky opěrky ruky 

Nastavit lze i výšku opěrky ruky. Výška opěrky ruky je 

nastavitelná v rozsahu 7,6 cm (3 palců) v krocích po 2,5 cm  

(1 palec). 
 

Uvolnění opěrky ruky pro nastavení: 

1. Vytáhnete pojistku mechaniky opěrky ruky. Viz obrázek 
14. 

2. Vysuňte opěrku. 

 
Upevnění opěrky ruky: 

1. Zasuňte opěrku do mechaniky s pojistkou. Viz obrázek 

13. 

2. Zasuňte pojistku mechaniky opěrky ruky. 

 
Nastavení výšky opěrky ruky: 

1. Vytáhnete pojistku mechaniky opěrky ruky. Viz obrázek 
14. 

2. Zasuňte nebo vysuňte opěrku v mechanice do potřebné 
polohy. 

3. Zasuňte pojistku mechaniky opěrky ruky. 

4. Podle potřeby stejně postupujte s druhou opěrkou. 

 
 

Obrázek 13. Vysazení a nasazení opěrky ruky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 14. Nastavení výšky opěrky ruky 

Pojistka opěrky 
ruky 

Pojistka 
mechaniky 
opěrky ruky 
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POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven sedačkou TB-

Flex, Synergy nebo elektrickým systémem nastavení 

polohy TRU-Balance® 3, řiďte se při nastavování 

informacemi samostatné průvodní dokumentace. 

 
Poloha ovládací jednotky 

Poloha ovládací jednotky na opěrce ruky je nastavitelná. 

Moţné je také přizpůsobit jednotku pro ovládání levou nebo 

pravou rukou. 
 

 NEPŘEHLÉDNĚTE!  

Chraňte kabeláţ jednotky před poškozením! Kabely 
nikdy neveďte zvenku kolem čalounění opěrky ruky. 
Kabely veďte pod opěrkou nebo podél její vnitřní 
strany. Vazačkami kabel uchyťte tak, aby nehrozilo 
zachycení kolem, skřípnutí rámem sedáku ani 
poškození při projíţdění dveřmi. 

 
Postup změny polohy ovládací jednotky: 

1. Vypněte ovládací jednotku. 

2. Odpojte přípojku ovládací jednotky za zadní části 

podvozku. Viz obrázek 3. 

3. Odstraňte všechny vazačky upevňující kabeláţ 

ovládací jednotky k opěrce ruky. 

4. Povolte fixační šroub na opěrce ruky v místě 

stávajícího umístění ovládací jednotky. Viz obrázek 

15. 

5. Přesuňte ovládací jednotku na opěrku ruky podle 

potřeby uţivatele a utaţením fixačního šroubu ovládací 

jednotku upevněte. 

6. Vazačkami upevněte kabel ovládací jednotky k opěrce 

ruky. 

7. Zaveďte kabel ovládací jednotky do přední části 

podvozku a zapojte jej do ovládací jednotky. Viz 

obrázek 16. 

 
 

 

 

Obrázek 15. Poloha ovládací jednotky 

 
 
 
 

Obrázek 16. Vedení kabeláţe 
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Fixační pás 

Elektrický vozík je vybaven fixačním pásem, který lze 

nastavit uţivateli na míru. Viz obrázky 17 a 18. Fixační pás 

pomáhá uţivateli udrţet polohu a neklouzat v sedačce. 

Fixační pásy neslouţí stejnému účelu jako bezpečnostní 

pásy ve vozidlech. 

  POZOR!  

Fixační pásy neslouţí stejnému účelu jako 
bezpečnostní pásy ve vozidle. Elektrický vozík není 
alternativou sedačky ve vozidle. Kaţdý cestující ve 
vozidle musí být řádně připoután bezpečnostním 
pásem schváleným výrobcem. 

 

Fixační pásy musí být vţdy upevněné. Nikdy 
nenechávejte fixační pás viset na podlahu. Hrozí jeho 
zachycení. 

 

Instalace fixačního pásu: 

1. Vyšroubujte poslední zadní šroub upevnění závěsu 

sedáku k podvozku na levé i pravé straně. 

2. Vloţte šrouby s dodanými podloţkami do otvorů 

fixačního pásu a na obou stranách sedáku je vsuňte do 

podvozku. 

3. Utáhněte oba šrouby. 

 
POZNÁMKA: Pokud je vozík vybaven volitelnou 

sedačkou, postupujte při instalaci fixačního pásu podle 

pokynů samostatné průvodní dokumentace nebo se 

obraťte na zástupce Quantum Rehab. 
 

Postup nastavení fixačního pásu podle potřeby 
uţivatele: 

1. Po usazení nasaďte se slyšitelným cvaknutím kovový 

konec jedné strany pásu do plastového dílu na opačné 

straně. 

2. Vytáhněte volný konec pásu s kovovým koncem tak, 

aby uţivatele drţel, ale nepůsobil nepohodlí. 

 
Uvolnění fixačního pásu: 

1. Stiskněte tlačítko mechanizmu na plastovém dílu. 
 

 NEPŘEHLÉDNĚTE!  

Před kaţdým pouţitím dbejte, aby byl fixační pás k 
vozíku dobře upevněn a nastaven pro uţivatele 
pohodlně. 

 

Před kaţdým pouţitím elektrického vozíku zkontrolujte 
kompletnost, nepoškozenost a opotřebení fixačního 
pásu, příslušných spojovacích prvků a spony, 
odstraňte nečistoty. Pokud zjistíte problém, obraťte se 
na prodejce Quantum Rehab a sjednejte si údrţbu nebo 
opravu. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Obrázek 17. Instalace a nastavení fixačního pásu – 

konfigurace A 

 
 

 

Obrázek 18. Instalace a nastavení fixačního pásu – 

konfigurace B 
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NEPŘEHLÉDNĚTE! 

 

Baterie a nabíjení 
Elektrický vozík Q4 je osazen dvěma 12voltovými bateriemi 

s ochranou proti vybití (deep cycle). Baterie jsou uzavřené, 

bezúdrţbové. Protoţe jsou uzavřené, nevyţadují kontrolu 

hladiny elektrolytu (kapaliny). Jsou konstrukčně řešené tak, 

aby drţely déle nabité a zvládaly větší (hlubší) vybíjení. 

Jsou podobné bateriím do automobilů, nejsou však s nimi 

zaměnitelné. Autobaterie nevydrţí tak dlouhé a hluboké 

vybíjení a pro elektrické vozíky nejsou bezpečné. 
 

Kolíky baterie, svorky a součásti příslušenství mohou 
obsahovat olovo a olověné sloučeniny. Při manipulaci 
s baterií pouţívejte ochranné brýle a rukavice. Po 
dokončení si umyjte ruce. 

  POZOR!  

S dotazy na baterie vozíku se obracejte na zástupce 
Quantum Rehab. 

 NEPŘÍPUSTNÉ!  

Nikdy nepouţívejte současně odlišné baterie. 
Pouţívejte vţdy baterie  stejného, stejné chemické 
podstaty a stejné kapacity (Ah). Doporučené typy a 
kapacity naleznete v přehledu parametrů v této 
příručce a v průvodní dokumentací nabíječky. 

 
Nabíjení baterií 

Nabíječka baterií je důleţitou součástí pro délku ţivotnosti 

baterií vozíku. Jejím účelem je optimalizovat funkci 

elektrického vozíku bezpečným, rychlým a snadným 

nabíjením baterií. 

 

NEPŘÍPUSTNÉ! Odstraněním zemnicího 
kolíku vzniká nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. V případě potřeby na 2kolíkový 
elektrický výstup korektně nainstalujte 
3kolíkový adaptér. 

 
NEPŘÍPUSTNÉ! Nabíječku nikdy 
nepřipojujte pomocí prodluţovací šňůry. 
Zásadně ji připojujte přímo do standardní 
síťové zásuvky. 

 
NEPŘÍPUSTNÉ! Nenechávejte děti bez 
dohledu v blízkosti vozíku při nabíjení baterií. 
Výrobce doporučuje nabíjet baterie na vozíku 
bez uţivatele. 

 
NEPŘEHLÉDNĚTE! Před nabíjením si 
pročtěte si pokyny uvedené v této příručce a 
v průvodní dokumentací nabíječky. 

 
POZOR! Při nabíjení baterií mohou vznikat 
výbušné plyny. Při nabíjení nesmí být vozík v 
dosahu zdrojů vznícení (otevřeného ohně a 
jiskření) a místnost musí mít patřičné větrání. 

 
POZOR! Baterie elektrického vozíku 
nabíjejte zásadně dodanou nabíječkou. 
Nepouţívejte nabíječku autobaterií. 

POZOR! Před pouţitím vţdy zkontrolujte, 
zda nejsou nabíječky, kabely ani přípojky 
poškozené. S jakýmkoliv poškozením se 
obraťte na zástupce Quantum Rehab. 

 
POZOR! Nerozebírejte kryt nabíječky. 
Pokud budete mít dojem, ţe nabíječka 
nefunguje správně, obraťte na zástupce 
Quantum Rehab. 

  

POZOR! Nabíječka se můţe při nabíjení 
zahřívat. Nesahejte na ni a stavte ji na místo, 
kde teplo z ní nebude škodit. 

POZOR! Pokud má nabíječka větrací otvory, 

ţádným způsobem je nezakrývejte. 
 

POZOR! Pokud nemá baterie osvědčení pro 
venkovní pouţití, chraňte ji před škodlivými 
klimatickými vlivy. Nabíječka, na kterou 
působily nepříznivé klimatické podmínky 
venku, se musí před pouţitím v interiéru 
nechat adaptovat na rozdílné podmínky. 
Bliţší informace naleznete v dokumentaci 
nabíječky. 
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Nabíjení baterií externí nabíječkou: 

1. Postavte vozík přední stranou ke standardní elektrické 

zásuvce. 

2. Vypněte ovládací jednotku a přepněte páky volnoběhu 

po polohy pohonu. 

3. Zapojte zástrčku externí nabíječky do nabíjecí a 

programovací přípojky ovládací jednotky. Viz obrázek 

19. 

4. Zapojte nabíječku do elektrické sítě. 

 

  POZOR!  

Kontrolky LED indikují průběţně stavy nabíječky: 
zapnutí, probíhající nabíjení, dokončené nabíjení. 
Pokud podle kontrolek nedojde k dokončení nabíjení 
do 24 hodin, odpojte nabíječku ze sítě a obraťte se na 
zástupce Quantum Rehab. Úplný popis funkce 
kontrolek naleznete v průvodní dokumentaci nabíječky. 

 
5. Po úplném dobití baterie nejprve odpojte nabíječku ze 

sítě a poté z ovládací jednotky. 

 
Záběh baterie 

Postup záběhu nové baterie na maximální výkon: 

1. Před prvním pouţitím baterie úplně nabijte. Baterie 

bude mít asi 90 % svého kapacitního maxima. 

2. Začněte je ve vozíku pouţívat k pohybu po domě a 

nejbliţším okolí. Nejprve jezděte pomalu. Dokud si 

nezvyknete na ovládání a dokud není baterie 

dostatečně zaběhlá, nejezděte daleko. 

3. Dejte baterie na dalších 8 aţ 14 hodin nabíjet a znovu 

vozík nějaký čas pouţívejte. Jejich kapacita bude na 90 

% potenciálu. 

4. Po čtyřech či pěti cyklech se baterie dostane na 100% 

nabití a vydrţí déle. 

Často kladené otázky  Jak funguje 

nabíječka? 

Nabíječka baterií převádí standardní síťové napětí (střídavý 
proud) na stejnosměrné nízké napětí 24 V. Baterie vozíku 
dodávají k pohonu vozíku stejnosměrný proud. Je-li nabití 
baterie nízké, pracuje nabíječka při nabíjení intenzivněji. 
Jak se nabití zvyšuje, nabíječka sniţuje intenzitu nabíjení. 
Kdyţ baterie dosáhne plného nabití, proud z nabíječky 
klesá téměř na nulu Tak  nabíječka udrţuje tok nabíjení, ale 
nenabíjí baterii nad kapacitu. 

 
Lze pouţít jinou nabíječku? 

Pouţívat je třeba nabíječku dodanou s elektrickým 

vozíkem. Je to nejbezpečnější a nejúčinnější prostředek 

nabíjení baterií vozíku. Výrobce nedoporučuje pouţívat jiné 

typy nabíječek (např. na autobaterie). 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Obrázek 19. Nabíječka baterií 

POZNÁMKA: Pokud se baterie úplně vybijí (na nulové 

napětí) přestane elektrický vozík fungovat. Stane-li se 

vám to, zavolejte zástupci Quantum Rehab a požádejte 

o pomoc. 

 
Jak často je třeba nabíjet baterie? 

Potřebu nabíjení ovlivňuje řada faktorů. Někdo vozík 

pouţívá kaţdodenně po celý den, jiný uţivatel vozík 

nepouţije týdny. 

 

 Kaţdodenní pouţívání 

Pokud vozík pouţíváte kaţdý den, dobíjejte baterie po 

kaţdém pouţití. Kaţdé ráno tak budete mít vozík 

připravený na celodenní provoz. Doporučuje se po 

celodenním uţívání nabíjet baterie 8 aţ 14 hodin. 

Výrobce doporučuje nechat baterii poté, co kontrolka 

začne signalizovat, ţe baterie je nabitá, ještě 4 hodiny 

nabíjet. 

 

 Méně časté pouţívání 

Pokud vozík pouţíváte méně často (jednou za týden a 

méně), nechte baterie dobíjet 24 hodin alespoň jednou 

týdně. 

 
POZNÁMKA: Udržujte baterie plně nabité a nikdy je 

nenechte vybít do blízkosti nulové kapacity. Bližší 

pokyny k nabíjení naleznete v dokumentaci nabíječky. 

Pro zachování funkčnosti a životnosti baterie 

doporučujeme jednou měsíčně nechat baterie nabíjet 

alespoň 48 hodin v kuse. 

 
Jak lze dosáhnout maximální dojezdové vzdálenosti na 

jedno nabití? 

S ideálními jízdními podmínkami roviny, pevné země bez 

terénních nerovností, bezvětří bez kopců a zatáček se 

setkáváme zřídka. Častěji se setkáváme s nerovným 

terénem, dírami v chodníku, nerovnou dlaţbou, zatáčkami 

a větrem. Všechny tyto faktory nepříznivě ovlivňují dojezd a 

čas jízdy na jedno nabití. Dosahovat maximální dojezdové 

vzdálenosti vám umoţní dodrţování několika podmínek: 
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 Před vyjetím vţdy plně nabijte baterie. 

 Cesty si plánujte předem a snaţte se vyhýbat svahům. 

 Omezujte hmotnost zavazadel na nutné minimum. 

 Snaţte se jet stálou rychlostí s minimem zastávek a 

rozjezdů. 

 Pro zachování funkčnosti a ţivotnosti baterie 

doporučujeme jednou měsíčně nechat baterie nabíjet 

alespoň 48 hodin v kuse. 

 
Jaký typ baterií se má pouţívat? 

Výrobce doporučuje uzavřené bezúdrţbové baterie s 

ochranou proti (deep cycle). Baterie AGM a gelové s 

podobnou kapacitou mají ochranu proti vybití. Podrobnější 

údaje o bateriích pro svůj vozík naleznete v přehledu 

parametrů. 

 

  POZOR!  

Baterie obsahují ţíravé chemické látky. Na ochranu 
proti nebezpečí vytečení nebo výbuchu pouţívejte 
pouze AGM nebo gelové články. 

 
Proč se zdá nová baterie slabá? 

Baterie s ochranou proti vybití fungují chemicky jinak neţ 

třeba autobaterie, nikl-kadmiové články či jiné běţné typy 

baterií. Baterie s ochranou proti vybití se mimo jiné 

poměrně rychle nabíjejí. Baterie AGM i gelové je třeba 

dobíjet co nejčastěji. Nemají  „paměťový efekt“ jako nikl-

kadmiové baterie. 

 
Výrobce vozíku úzce spolupracuje s výrobcem baterií na 

optimalizaci funkčnosti baterií pro specifické potřeby 

elektrických vozíků. Nové baterie přicházejí do výroby 

průběţně a expedují se bez zbytečného skladování plně 

nabité. Neţ se však baterie dostanou k uţivateli, mohou 

procházet teplotními výkyvy, které negativně ovlivňují jejich 

počáteční kapacitu. Teplo ubírá baterii nabití, chlad 

zpomaluje funkční schopnosti baterie a prodluţuje dobu 

nabíjení (podobně jako u autobaterií). 

 
Teplotní stabilizace baterie v novém prostředí můţe trvat 

několik dnů. Podstatné však je, ţe trvá několik nabíjecích 

cyklů (z částečného na plné nabití) vytvoření chemické 

rovnováhy baterie pro plnou funkčnost ţivotnost. Je velmi 

důleţité, aby baterie prošla správným „záběhem“. 

 
Jak zajistit maximální ţivotnost baterie? 

Plnohodnotnou funkčnost a dlouhou ţivotnost lze očekávat 

od plně nabité baterie s ochranou proti vybití. Dobíjejte 

baterie vozíku co nejčastěji. Baterie často hodně vybíjené, 

nepravidelně dobíjené nebo skladované nenabité se 

mohou trvale poškodit. Tím se sniţuje jejich ţivotnost a 

zhoršuje spolehlivost elektrického vozíku. 

 

POZNÁMKA: Životnost baterie je zpravidla odrazem 

péče, jakou jí věnujete. 

 
Jak se má ukládat vozík a baterie? 

Pokud vozík nepouţíváte kaţdodenně, doporučuje se v 

péči o plnohodnotnou funkčnost nabít baterie alespoň 

jednou za týden. 

 
Pokud víte, ţe vozík nebudete pouţívat delší dobu, před 

uloţením dobijte baterie. Odpojte kabely baterií a odstavte 

vozík na suché a teplé místo. Musí být chráněn proti 

teplotním extrémům, tj. mrazu a horku. V mrazu se nikdy 

nesmí nabíjet baterie. Studenou nebo zmrzlou baterii 

nechte před dobíjením několik dnů zahřát. 

 
Jaké jsou nároky při přepravě? 

Baterie AGM i gelové jsou konstruované pro potřeby 

invalidních vozíků a podobných zařízení. Tyto baterie jsou 

v USA schválené Federální leteckou správou jako 

bezpečné pro přepravu v letecké, silniční a ţelezniční 

dopravě bez nebezpečí vytékání. Doporučujeme však 

předem se informovat při nákupu letenek na konkrétní 

podmínky přepravce. 

 
Jaké jsou podmínky pro zasílání zařízení? 

Pokud si potřebujete vozík někam poslat jako zásilku, 

zabalte jej do původního obalu. Baterie zasílejte v 

samostatných krabicích. 
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Péče a údrţba 
Vozík Q4 je vyspělý elektrický vozík. Podobně jako jiná 
motorizovaná vozidla vyţaduje pravidelnou údrţbu. 
Některé úkony, zejména kontrolní, můţe provádět uţivatel, 
některé však vyţadují odbornost. S těmi je třeba se obracet 
na servisní zástupce Quantum Rehab. Velmi důleţitá je 
preventivní údrţba. Při dodrţování základní péče 
předepsané v této části vám bude vozík bez problémů 
slouţit léta. S případnými nejasnostmi a dotazy v 
souvislosti s údrţbou se obracejte na zástupce Quantum 
Rehab. 

 

  POZOR!  

Servisní úkony neprovádějte na vozíku se sedícím 
uţivatelem. 

 
Vozíku jako většině elektrických technických prostředků 
hrozí poškození různými vlivy prostředí. Chraňte jej před 
vlhkým prostředím 

  POZOR!  

Delší působení vody a vlhkosti můţe způsobit závady 
elektronických i mechanických součástí vozíku. Elektronika 
vlhkem koroduje, kovové součásti reznou. Vozík je třeba 
pravidelně kontrolovat z hlediska známek koroze způsobené 
vodou, tělesnými tekutinami a inkontinencí. Poškozené části 
vyměňujte nebo opravujte bez otálení. 

 
Pokud se vozík dostane do styku s vodou: 

1. co nejdůkladněji jej osušte utěrkou 

2. nechte jej cca 12 hodin důkladně schnout na teplém a 
suchém místě, aby vyschla veškerá vlhkost z míst mimo 
dohled 

3. před vyjetím zkontrolujte funkčnost pákového ovladače a brzd 

4. S veškerými závadami se obracejte na zástupce Quantum 
Rehab. na vozících častěji trpících stykem s vlhkostí, např. 
kvůli inkontinenci, je třeba častěji kontrolovat známky koroze; 
elektronické součásti mohou vyţadovat častější výměnu. 

 
Teplota 

 Některé součásti vozíku jsou citlivé na velké teplotní výkyvy. 
Vozík je třeba udrţovat v prostředí s teplotou mezi -8 a 50 °C. 

 Za extrémně nízkých teplot mohou zamrzat baterie. Konkrétní 
teplota jejich zamrzání ale závisí na dalších faktorech, 
zejména na míře nabití, způsobu uţívání a typu baterií (AGM 
nebo gelové). 

 
Obecné pokyny 

 Chraňte ovládací jednotku a zejména pákový ovladač před 
údery a nárazy. 

 Chraňte vozík před delším působením extrémních vlivů tepla, 
chladu a vlhkosti. 

 Udrţujte ovládací jednotku v čistotě. 

 Kontrolujte pevnost zapojení přípojek. 

 V pneumatikách udrţujte správný tlak, uvedený přímo na 
jejich boku. 

 

  POZOR!  

V pneumatikách udrţujte správný tlak, uvedený přímo 
na jejich boku. Nepouţívejte pneumatiky podhuštěné 
ani přehuštěné. Nízký tlak můţe způsobit ztrátu jízdní 
kontroly, vysoký tlak můţe vést k prasknutí. 
Přehuštěné pneumatiky mohou vybouchnout. 

K huštění nepouţívejte rozvod stlačeného vzduchu. 

 

 Ošetřujte gumu pneumatik prostředkem na ochranu 
jejich bočních stěn. 

 

  POZOR!  

Prostředek na ochranu gumy nikdy nepouţívejte na 
vzorek pneumatik. Staly by se kluzkými a vozíku by 
hrozil smyk. 

 

 Všechna loţiska kol jsou naplněná mazivem a 
uzavřená. Není třeba je dále mazat. 

 Pokud je vozík vybaven krytováním s lesklou 
povrchovou úpravou, je krytování opatřeno 
transparentním těsnicím nástřikem. Při údrţbě stačí jej 
potírat malou vrstvou autovosku na udrţení lesklého 
vzhledu. Pokud je vozík vybaven krytováním s matnou 
povrchovou úpravou, pouţívejte VÝHRADNĚ 
výrobky určené na matné laky. Nepouţívejte vosk, 
ochranný sprej, prostředek ArmorAll® ani prostředky 
na lesklé laky. 

 

  POZOR!  

Prostředek na ochranu povrchové úpravy krytování 
vozíku. Na ochranu krytování s matnou povrchovou 
úpravou pouţívejte VÝHRADNĚ prostředky určené na 
matné laky. Jinak můţe dojít k poškození povrchové 
úpravy. 

 

 elektrické spoje –  Krytování musí pevně drţet, nesmí 
vykazovat známky koroze. Baterie musí být v lůţku 
uloţené svorkami dozadu. Správné zapojení vţdy 
naleznete na štítku se schématem zapojení. 

 

  POZOR!  

Elektrický vozík prošel zkouškami těsnosti vůči 
průniku tekutin. Přesto je účelné, aby uţivatel chránil 
elektrické součásti před vlhkostí a pronikáním vody či 
tělesných tekutin (např. vlivem inkontinence). 
Kontrolujte dostatečně často, zda elektrické součásti 
nejeví známky koroze, podle potřeby je vyměňte. 
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Denní kontroly 

 S vypnutou ovládací jednotkou zkontrolujte pákový 

ovladač. Sledujte, není-li ohnutý, poškozený a zda se 

po vyklonění a puštění správně vrací do výchozí 

polohy. Kontrolujte stav gumové botky na spodku 

pákového ovladače. Vizuálně kontrolujte, zda není 

poškozená. Nevytahujte ji, nesnaţte se ji opravovat. S 

jakýmkoliv problémem se obraťte na zástupce 

Quantum Rehab. 

 Vizuálně kontrolujte kabeláţ ovládací jednotky. Kabely 

nesmí být odřené pořezané, nesmí být viditelné holé 

vodiče. S jakýmkoliv problémem se obraťte na 

zástupce Quantum Rehab. 

 Zkontrolujte, zda se na pneumatikách netvoří plošky. 

Plošky nepříznivě ovlivňují stabilitu. 

 Kontrolujte sedačku, opěrky rukou a podnoţky. Nesmí 

být mechanicky uvolněné, nesmí vykazovat otlačená 

místa či jiná poškození. S jakýmkoliv problémem se 

obraťte na zástupce Quantum Rehab. 

 
Týdenní kontroly 

 Demontujte ovládací jednotku od upevňovací konzoly a 

zkontrolujte stav. Sledujte známky koroze. V případě 

potřeby se obraťte na zástupce Quantum Rehab. 

 Dbejte, aby všechny části ovládací jednotky na vozíku 

pevně drţely. Nepřetahujte šrouby. 

 Kontrolujte správné nahuštění pneumatik. V 

pneumatikách udrţujte správný tlak, uvedený na jejich 

boku. Pokud pneumatiky neudrţí tlak, objednejte si u 

zástupce Quantum Rehab náhradní. 

 stav brzd – Zkoušku proveďte na rovině s volným 

prostorem alespoň 1 metr (3 palce) kolem vozíku. 

 
Postup kontroly brzd:  

1. Zapněte ovládací jednotku a vypněte nastavení 

rychlosti na vozíku. 

2. Po jedné sekundě zkontrolujte ukazatel stavu baterie. 

Ten musí zůstat zapnutý. 

3. Pomalu tlačte pákový ovladač dopředu. V jednom 

místě pak uslyšíte sepnutí elektrických brzd. Hned nato 

pusťte páčku ovladače. Činnost elektrických brzd musí 

být slyšet během několika sekund po vychýlení páčky 

ovladače. Zkoušku opakujte ještě třikrát, s vychýlením 

páčky dozadu, doleva a nakonec doprava. 

 
Měsíční kontroly 

 Zkontrolujte opotřebení pneumatik hnacích kol. V 

případě potřeby opravy se obraťte na zástupce 

Quantum Rehab. 

 Zkontrolujte opotřebení otočných kol. Podle potřeby je 

vyměňte. 

 Zkontrolujte, zda nejsou poškozené vidlice kol, zda se 

kola neviklají a nepotřebují seřízení nebo výměnu 

loţisek. V případě potřeby opravy se obraťte na 

zástupce Quantum Rehab. 

 Zkontrolujte celý podvozek. Nesmí být uvolněné 

spojovací prvky a nesmí nepříznivě ovlivňovat 

funkčnost vozíku. V případě potřeby servisního zásahu 

opravy se obraťte na zástupce Quantum Rehab. 

 Dbejte na čistotu vozíku, zbavujte jej cizích předmětů, 

bláta, běţného ušpinění, vlasů, chlupů, zbytků jídla, 

nápojů atd. 

 Vizuálně kontrolujte, zda pruţinové nebo plynové 

tlumiče nemají zjevné neobvyklé jevy, poškození nebo 

deformovaná táhla. V případě potřeby opravy se 

obraťte na zástupce Quantum Rehab. 

 
Roční kontroly 

Kaţdý rok dejte vozík odborně zkontrolovat zástupci 

Quantum Rehab, zejména pokud se vozík pravidelně 

pouţívá. Zajistíte si tak řádnou funkčnost vozíku a prevenci 

komplikací do budoucna. 

 
Skladování 

Vozík je třeba ukládat na suchém místě, kde nedochází k 

extrémním výkyvům teplot. Před uloţením odpojte baterie 

od vozíku. Viz část Baterie a nabíjení 

  POZOR!  

Nesprávně uloţený vozík můţe korodovat a můţe tak 
dojít k poškození jeho elektroniky. Jakýkoliv 
zkorodovaný elektrický spoj je třeba vyměnit. 

 
Baterie často hodně vybíjené, nepravidelně dobíjené nebo 

skladované nenabité se mohou trvale poškodit. Tím se 

sniţuje jejich ţivotnost a spolehlivost. Během delšího 

odstavení vozíku pravidelně dobíjejte baterie. Zachovají si 

tak plnou funkčnost. 

 
Uţitečné je na dobu odstavení zvednout vozík z podlahy 

podloţením rámu několika prkny. Nesou pak hmotnost 

vozíku. Odlehčené pneumatiky se neotlačují a netvoří se 

na nich plošky v místech styku se zemí. 

 
Likvidace elektrického vozíku 

Po skončení ţivotnosti je třeba vozík zlikvidovat v souladu s 

předpisy platnými v zemi uţití. Informace k likvidaci obalu, 

kovových, plastových a elektrických součástí, baterií 

neoprenových a polyuretanových dílů poskytne zástupce 

Quantum Rehab. 

 
Čištění a dezinfekce 

 Plastové a kovové součásti vozíku otírejte utěrkou 

zvlhčenou neagresivním neabrazivním čisticím 

prostředkem. Nepouţívejte prostředky, které mohou 

povrch částí vozíku poškrábat. 

 Podle potřeby můţete vozík dezinfikovat schváleným 

dezinfekčním prostředkem. Předem si ověřte, zda je 

dezinfekční prostředek bezpečný k pouţití na vozík. 
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  POZOR!  
 

Dodrţujte veškeré bezpečnostní pokyny pro 
zacházení s dezinfekčními i čisticími prostředky. 
Nedodrţením můţe dojít k podráţdění pokoţky nebo 
poškození čalounění nebo povrchových úprav 
vozíku. 

 

Vozík nemyjte ostřikem a nemáčejte vodou. 
Krytování vozíku je lakované, z kvalitního plastu 
ABS. Snadno se otře dočista vlhkou utěrkou. 

 

Na vinylový sedák nepouţívejte chemické čisticí 
prostředky. Mohl by zůstávat kluzký, nebo by 
vysychal a praskal. Sedák čistěte mýdlovou vodou a 
nechte jej důkladně vyschnout 

 
Výměna kola 

Na vozíku s nafukovacími pneumatikami můţe dojít k 

píchnutí. Na prázdném kole můţete vyměnit duši. Na 

vozíku s koly s pevnou výplní, je v případě defektu třeba 

vyměnit celé kolo. Výměnu pneumatiky, duše, i kola vám 

na přání zajistí zástupce Quantum Rehab. 
 

  POZOR!  

Kola elektrického vozíku smí opravovat a vyměňovat 
pouze zástupce Quantum Rehab nebo kvalifikovaný 
technik. 

 
Před opravou vypněte ovládací jednotku. Vozík nesmí 
mít vyřazen pohon (na volnoběh). 

 
Při výměně pneumatiky nejprve odšroubujte pět matic. 
Poté sundejte kolo. Pokud je třeba další demontáţ, 
kolo vypusťte, aby neprasklo a nevybouchlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 20. Hnací kolo Q4 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Postup bezpečné a rychlé opravy pneumatiky i kola s 

pevnou výplní: 

1. Vypněte ovládací jednotku. 

2. Postavte vozík na špalíky. 

3. Pneumatiku před demontáţí vypusťte. 

4. Odšroubujte 5 (pět) matic z náboje kola. Viz obrázek 20. 

5. Stáhněte kolo z náboj. 

6. Vytáhněte šrouby a oddělte přední půlráfek od zadního. 

Viz obrázek 21. 

7. Vyndejte starou duši z pneumatiky a nahraďte ji novou. U 

kola s pevnou výplní vyměňte celé kolo. 

8. Sesaďte a sešroubujte půlráfky. 

9. Nasaďte kolo zpět na náboj. 

10. Našroubujte 5 (pět) matic do náboje kola a utáhněte je. 

11. Nahustěte pneumatiku na správný tlak, uvedený na jejím 

boku. 

12. Sundejte vozík ze špalíků. 

 
 
 
 

 

Obrázek 21. Demontované hnací kolo Q4  

Náboj 
kola 

Matice 



24 PÉČE A ÚDRŢBA 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE! 

 

Výměna baterie 

Na předním krytu je připevněno schéma elektrického 

zapojení baterie. Parametry baterie naleznete v přehledu 

parametrů. 
 

Kolíky baterie, svorky a součásti příslušenství mohou 
obsahovat olovo a olověné sloučeniny. Při manipulaci 
s baterií pouţívejte ochranné brýle a rukavice. Po 
dokončení si umyjte ruce. 

 

  POZOR!  

Baterie elektrického vozíku smí vyměňovat pouze 
zástupce Quantum Rehab nebo kvalifikovaný technik. 

Nevyměňujte baterie na vozíku s pacientem. 
 

Baterie pouţívané ve vozíku jsou těţké. Viz přehled 
parametrů. Pokud budete mít s jejich hmotností potíţe 
vyuţijte pomoc druhé osoby. Pouţívejte bezpečný 
způsob manipulace s ní a nepřeceňujte svoje síly. 

 

Nepouţívejte současně staré a nové baterie. Vyměňujte 
vţdy obě baterie současně. 

  NEPŘÍPUSTNÉ!  

Nepokládejte nářadí ani jiné kovové předměty do 
blízkosti vývodů baterie. Nářadí můţe způsobit kontakt 
a úraz elektrickým proudem. 

 
Postup výměny baterie: 

1. Vypněte ovládací jednotku. 

2. Vozík nesmí být v reţimu volnoběhu. Viz část Popis 

vozíku. 

3. Povolte zadní otočný spoj na několik závitů od 

vyšroubování matice Nylock. 

4. Vytáhněte aretační kolík z horní části polohovacího 

mechanizmu. Viz obrázek 4. Pokud by přístup ke 

kolíku zpod sedačky činil potíţe, desku sedačky lze 

demontovat. Je k tomu třeba vyšroubovat 6 (šest) 

šroubů s plochou kříţovou hlavou. 

5. Natočte sedačku proti zadní straně vozíku a podepřete 

ji v této poloze. Dbejte, aby mechanizmus náklonu 

nepoškodil při otáčení sedačky dozadu zadní kryt 

vozíku. 

6. Stiskněte uvolňovací posuvky (viz obrázek 22), 

zvedněte a vysuňte přední kryt z podvozku. 

7. Zvedněte a vysaďte horní kryt. 
8. Odpojte kabel polohovacího mechanizmu. 
9. Odpojte přípojky baterie. Viz obrázek 1. 

10. Vysuňte přední baterii dopředu z podvozku. 

11. Zvedněte a vysuňte z podvozku zadní baterii. 

12. Odpojte od obou baterií kabely. 

13. Podle schématu zapojení zapojte kabel do nové 

přední baterie. Viz obrázek 22. 

14. Podle schématu zapojení zapojte kabel do nové zadní 

baterie. Viz obrázek 22. 

  POZOR!  

Kontakty baterií dobře upevněte, aby byly spoje pevné. 

 
15. Uloţte novou zadní baterii na podvozek. Polohovací 

mechanizmus musí být ve vertikální poloze u zadní 

baterie. Zapojte bateriové konektory do nové zadní 

baterie. 

16. Zasuňte novou přední baterii do předku podvozku. 

Zapojte bateriové konektory do nové přední baterie. 

17. Přiloţte horní kryt zadní stranou pod výčnělek zadního 

krytu a nasuňte jej na původní místo. 

18. Nasaďte zpět přední kryt. 

19. Vraťte sedačku do vztyčené polohy. 

20. Vraťte aretační kolík do horní části polohovacího 

mechanizmu a dbejte na pevné spojení. Viz obrázek 4. 

21. Pokud byla demontována deska, našroubujte 6 (šest) 

šroubů s plochou kříţovou hlavou. 

22. Utáhněte zadní otočný spoj. 

23. Dobijte baterie. Viz část Baterie a nabíjení 
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Schéma zapojení baterie 

 

 
Přípojky baterie: 
+ = kolík kladného pólu (červený) 
– = kolík záporného pólu (černý) 
Připojujte červený vodič ke kolíku červeného kladného (+) pólu. 
Připojujte černý vodič ke kolíku černého záporného (–) pólu. 

 
 
 
 

 
Přední kryt 

 

 

Zadní baterie 

 
 

 
Přípojky baterie 

 
 
 

 
Uvolňovací posuvky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přední baterie 

 
 
 

 

Obrázek 22. Instalace baterie 
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Potřeba servisního zásahu zástupce Quantum Rehab 

Potřebu servisního zásahu na vozíku mohou signalizovat 

některé zjevné příznaky. V případě potřeby se obraťte na 

zástupce Quantum Rehab. Neţ zavoláte, připravte si 

potřebné údaje: číslo modelu, sériové číslo vozíku, výstiţný 

popis problému, a podle moţnosti číslo chyby. 

 hlučný motor 

 poškozená kabeláţ 

 prasklý nebo zlomený konektor 

 Nerovnoměrné sjíţdění pneumatik 

 cukavý pohyb za jízdy 

 stáčení do strany při jízdě  

 deformované nebo poškozené kolo 

 vozík nelze zapnout 

 vozík lze zapnout, ale nejede 

 uvolněná sedačka nebo její část 

 
Moţnosti nápravy 

Pokud po zapnutí nesvítí kontrolka stavu baterie: 

 Zkontrolujte elektrické spoje. Dotáhněte elektrické 

spoje. 

 Zkontrolujte jistič. Podle potřeby vypněte a znovu zapněte. 

 Zkontrolujte spoje na baterii. 

 
Pokud jsou přezkoušené prvky v pořádku, můţete provést 

zkoušku baterie zátěţovou zkoušečkou. Zkoušečky tohoto 

typu se prodávají v obchodech s autopříslušenstvím. Před 

zkouškou odpojte obě baterie a postupujte podle pokynů 

průvodní dokumentace zkoušečky. Pokud některá z baterií 

zkouškou neprojde, vyměňte obě. Pokud ani pak vozík 

nepůjde zapnout, obraťte se na zástupce Quantum Rehab. 



 

 



 

Štítek UDI (je-li pouţit) 

 
 
Štítek UDI (je-li pouţit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USA 
401 York Avenue 
Duryea, PA 18642 

 

Kanada 
5096 South Service Road 
Beamsville, Ontario L0R 1B3 

 

Austrálie 
20-24 Apollo Drive 
Hallam, Victoria 3803 
www.quantumrehab.com.au 

Nový Zéland 
38 Lansford Crescent 
Avondale 
Auckland, Nový Zéland 1007 
www.pridemobility.co.nz 

Spojené království 
32 Wedgwood Road 
Bicester, Oxfordshire OX26 
4UL 
www.quantumrehab.co.uk 

B.V. 
Autorizovaný zástupce pro EU 
De Zwaan 3 
1601 MS Enkhuizen 
Nizozemsko 
www.quantumrehab.eu 

Itálie 
Via del Progresso, ang. Via del 
Lavoro Loc. Prato della Corte 
00065 Fiano Romano (RM) 
www.quantumrehab-italia.it 

Francie 
26 rue Monseigneur Ancel 
69 800 Saint-Priest 
www.quantumrehab.fr 

Španělsko 
Calle Velazquez 80 6D 
28001 Madrid 

 

www.quantumrehab.com 
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