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Představení
Před použitím mechanického vozíku Excel G-Logic si prosím podrobně prostudujte tento návod. Dále souhlasíte s
podmínkami používání Excel G-Logic, které jsou uvedené v tomto návodu.Jelikož se produtky Van Os Medical
stále zlepšují a vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny v této uživatelské příručce a to bez upozornění.
Děkujeme vám za důvěru v naše produtky.
Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho mechanického
vozíku. Doporučujeme uschovat si tuto uživatelskou příručku, jelikož plní funkci I záručního listu.
Bezpečnostní pokyny v příručce jsou obecné. Je potřeba je dodržovat. Pokud se objevíte v situaci, která
není popsána v našich bezpečnostních pokynech a nejste si jisti jak k tomuto problému přistupovat,
obraťte se na svého prodejce, který vám poradí.
Váš nový mechanická vozík vyžaduje I pravidelnou údržbu, kterou si můžete provádět sami. Avšak
doporučujema alespoň jednou ročně nechat vozík překontrolovat prodejcem.

Uporoznění!
V tomto uživatelském návodu naleznete tipy a rady. Jsou označeny symboly jak vidíte níže.

Tip
Tipy, které jsou v obsaženy v návodu vám pomohou k zlepšit a zjednoduššit používání vozíku.

Varování
Varování uvedná v návodu se musí vždy dodržovat. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vozíku nebo
újmě na zdraví.
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Popis vozíku
Váš mechanický vozík je osazen různými komponenty a díly. Než budme pokračovat dál, je důležité se s jednotlivými částmi seznámit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brzdy a madla
Sklopná opěrka zad
Područky
24” zadní kola (Odnímatelná)
Sedadlo
Opěrky nohou
Brzdy
Nášlapky
Podnožky
7” přední kola (castors)

1
3
2
5
4

6
7

8
9
10

Excel G-Logic je lehký invalidní vozík, který je vybaven brzdami pro doprovodnou osobu.
Opěrky rukou jsou výškově nastavitelné pro snadnější sezení u stolu. Podpěrky nohou jsou
odnímatelné a dají se odklopit do strany. Kromě toho jsou take podnožky nastavitelné za
pomocí imbusového klíče. Zadní kola jsou velmi snadno odnímatelné a zádová opěrka je
sklopná pro snažší oblékání a vyslékání oblečení.
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Technická specifikace Excel G-Logic
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Celková váha
Maximální váha uživatele
Šírka sedadla
Hloubka sedadla
Výška sedadla
Výška opěrky

108 cm s podnožkama
Šířka sedadla + 20 cm
95 cm
11,5 kg
Max. 113 kg
40, 45 a 50 cm
42 cm
54 cm
42 cm
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Bezpečnostní pokyny
Výrobce Van os Medical a Prodejce se zříkají odpovědnosti za zranění nebo škody způsobené na majetku. Aby se tak nestalo,
musíte dodržovat následující pokyny.

Bezpečnost
Váš vozík musí projít pravidelnou kontrolou. Pokud najdete jakoukoliv vadu, nebo pokud shledáte, že vozík
nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. Je důležité udržovat svůj vozík v dobrém stavu, abyste si vyhli
nebezpečným situacím.

Varování
Abyste předešli poškození vašeho vozíku, musíte si přečíst následující upozornění. Po přečtení
varování souhlasíte s předpisy uvedenými v této návodu.
• Když se posadíte na invalidní vozík, vždy zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny komponenty a zda
nedošlo k poškození. Pokud součásti chybí nebo jsou-li poškozeny, musíte neprodleně kontaktovat
svého dodavatele;
• Nepoužívejte invalidní vozík v písku, štěrku, mokrém a kluzkém povrchu nebo povrchu s malou
přilnavostí;
• Neopírejte se o madla. To může mít za následek, že se židle nakloní dozadu;
• Nikdy nenastavujte výšku bez pomoci doprovodné osoby;
• Nestůjte na opěrkách nohou, nejsou navrženy tak, aby se na nich mohlo stát, používají se pouze jako
opěrky na nohy při sezení.
• Před nasednutím a vysednutím je třeba se ujistit, že vozík stojí na rovném a stabilním povrchu;
• Nejnižší bod stupaček by měl být minimálně 7 cm nad zemí;
• Sepněte brzdy, pokud používáte invalidní vozík ve výtahu, nebo pokud nasedáte a vysedáte;
• Pokud chcete přepravovat mechanická vozík ve vozidle, je dobré jej složit do kufru auto nebo jej
převážet v upraveném vozidle se správnými bezpečnostními pásy.
• Maximální váha uživatele byla uvedena na štítku rámu. Nepřekračujte to;
• Invalidní vozík je vhodný pro jednu osobu. Nikdy nepřevážejte druhou osobu na vozíku;
• Náhlá změna směru může způsobit převrácení vozíku;
• Nikdy nejezděte do svahu, který je strmější než 10 stupňů. Zvýšení nebo svah byste měli zvýšit pouze
tehdy, když jste s obsluhou;
• Neoprávněné úpravy nebo použití neoficiálních součástí Van Os Medical způsobí ztrátu záruky vozíku a
může vést ke zranění uživatele nebo poškození vozíku.
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Crash test
Excel G-Logic prošel crash testem a byl schválen pro cestování uvnitř
Pohybujícího se vozídla pokud je k tomu upraveno.
Při používání vozíku v autě se ujistěte, že je vozík řádně upevněn na
správných místech.
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Provoz a jízda
Před použitím Excel G-Logic se ujistěte, že jste si přečetli bezpečnostní předpisy a porozuměli jim.
Transportní vozík může používat pouze doprovodná osoba.

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 1

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 2

Mechanický vozík se 27“ zadními koly může obsluhovat člověk sám. Uživatel se může pohánět tím, že
tlačí na ruční ráfky připevněné ke straně zadních kol, aby se zpomalil, jednoduše vyvíjí mírný tlak.
Pokud vozík zastvíte, je potřeba zamáčknout brzdy.
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Rozložení a složení
Převoz vozíku
Váš Excel G-Logic je navržen pro snadnou přepravu autem. Vozík je skládací, takže celková šířka je
snížena na průměrnou šířku 30-35 cm. Kromě toho je váš invalidní vozík vybaven odklápěcími a
odnímatelnými opěrkami nohou. Stejně jako stupačky jsou některé další komponenty odnímatelné pro
přepravu. Zadní kola lze pomocí systému rychlého uvolnění odpojit.

Složení a rozložení
Pro složení voziku postupujte následovně:

• Před sklopením invalidního vozíku sejměte opěradlo a sedák;
• Pro úplné sklopení invalidního vozíku musí být opěrky nohou ve správné poloze podle fotografie 4;
• Pro sklopení vozíku musíte stát vedle něj. Podržte a zatáhněte sedadlo, jak je znázorněno na
fotografii 5;
• Pro přepravu může být invalidní vozík menší a lehčí. Pro demontáž zadních kol musíte použít
systém rychlého odlehčení nápravy podle fotografie 6.

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 3

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 4

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 5

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 6

Pro rozložení postupujte opačně.

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 7

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 8

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 9
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Sklopný mechanizmus a brzdy
Opěrka zad
Opěradlo G-Logic je připevněno k trubkám spojených s madly. Opěradlo je sklopné. Pro sklopení
opěradla postupujte podle následujících kroků;
• Postavte se za invalidní vozík;
• Stiskněte obě černé rukojeti současně na zadní straně vozíku pod madly (viz foto 10);
• Sklopný mechanismus je odemknutý, nyní můžete sklopit zadní část (viz foto 11).

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 10

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 11

Brzdy
G-Logic je osazen brzdami na kolech a také na madlech. Doporučujeme zabrzdit při nastupování a /
nebo sesedání z vozíku, ale také pokud někde jen zastavíte. Pokud chcete zabrzdit, postupujte podle
následujících kroků;
Pokud chcete zastavit, zatlačte páku ke kolům a tím zabrzdíte. Před jízdou opět uvolněte brzdy.
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Brzdy pro doprovodnou osobu
Rukojeti G-Logic jsou standardně osazeny doprovodnými brzdami (foto 12). Díky tomu může obsluha
bezpečně řídit rychlost vozíku a v případě potřeby jednoduše zabrzdit parkovací brzdu.

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 12

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 13

Brzdu lze zajistit zatažením za velkou páku a vtlačením malého klipu ukazováčkem. Kola se zamknou na
místě a brzda drží, i když pustíte páku. Pro uvolnění brzdy znovu stiskněte velkou páku.
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Opěrky nohou
Opěrky nohou Excel G-Logic jsou sklopné i odnímatelné. Chcete-li je odstranit, postupujte podle níže
uvedených kroků.
• Opěrky vidíte na uvedeny na fotografii 14;
• Vytažením černé páky nahoru (foto 15) můžete vyklopit opěrku na stranu a vyjmout ji;
• Na fotografii 16 vidíte, jak se opěrka odklopila do strany;
• Pro odstranění opěrky jednoduše po dokončení výše uvedených kroků vytáhněte nahoru;
• Při opětovné nasazení opěrky postupujte podle pokynů pro demontáž v opačném pořadí. Správném
nasazení lopěrky se potvrdí kliknutí.

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 14

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 15

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 16

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 17

Je také možné nastavit výšku podnožky, ale je k tomu nutný imbusový klíč (váš imbusový klíč najdete v
sadě nástrojů dodávané s vozíkem). Níže naleznete kroky, jak to provést.
Pro snadné seřízení sundejte opěrky nohou, jak je uvedeno výše;
• Uvolněte černý závrtný šroub ve spodní části ramene opěrky;
• Úplně vyjměte šroub;
• Nastavte si podnožku díky předvrtaným otvorům na požadovanou délku;
• Utáhněte zajišťovací šroub.
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Stupačka
Excel G-Logic je vybaven dvěma stupačkami (foto 18). Obsluha může pomocí stupačky zvednout
přední kolečka (například při zdolávání obrubníku). Chcete-li je použít, zatlačte nohou na stupačku a
pomocí nich zvedněte přední kola. Nesnažte se zvednou přední kolečka zatlačením na madla, protože
by to mohlo poškodit invalidní vozík.
Chcete-li zdolat obrubník, přistupte k němu. Obsluha pak pomocí stupačky zvedne přední kola a spustí
přední kola na vyvýšeném obrubníku. Nakonec by měl obsluha tlačit invalidní vozík dopředu a v případě
potřeby jej mírně zvednout, aby se zadní kola nadzvedla.
Chcete-li sjet po obrubníku, srovnejte přední kolečka s okrajem obrubníku. Obsluha použije stupačku ke
zvednutí předních koleček a nakloní uživatele mírně dozadu. Udržujte kolečka zvednutá a pomalu
spusťte vozík po chodníku.
EXCEL G-LOGIC | PHOTO 18
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Údržba
Váš invalidní vozík G-Logic potřebuje pravidelnou údržbu. To je nezbytné pro údržbu pohyblivých
součástí. Špatně udržovaný invalidní vozík vám způsobí technické problémy, ztěžuje řízení a nebude
se na něj vztahovat záruka. Preventivní údržba je velmi důležitá. Doporučujeme, abyste alespoň
jednou ročně zajistili servis u prodejce. Tyto roční kontroly zajistí, že váš invalidní vozík bude fungovat
roky.
Před každým použitím vozíku je třeba zkontrolovat brzdy a pneumatiky. Invalidní vozík by měl být
skladován v suchém prostředí, mimo přímé sluneční světlo. Invalidní vozík by měl být udržován čistý
a bez prachu. Prach leze utřít pomocí prachovky nebo vlhkého hadříku.
Ujistěte se prosím, že pravidelně kontrolujete následující položky, pokud máte nějaké problémy,
obraťte se na prodejce, který vám dodal váš invalidní vozík;
• Opotřebení pneumatik;
• ložiska kol;
• kolečka;
• Brzdy;
• Opěrky nohou - zamykací mechanismus;
• Čalounění sedadel;
• Čalounění zad;
• Opěrku roukou;
• Rychloupínací kolík zadního kola;
• Poloviční sklopný zadní mechanismus.
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Záruka
Dvouletá omezená záruka
Společnost T&L ručí za mechanické vozíky firmy VanOs madical, v případě vad materiálů a zpracování po
dobu dvou let, za předpokladu, že produkty jsou správně smontovány, provozovány a udržovány v souladu s
poskytnutým manuálem, který byl předán novému majiteli skútru při jeho zakoupení. Tato záruka se vztahuje
pouze k prvotnímu majiteli a nemůže být přenesena na druhého majitele. Tato záruka nabývá platnosti v den
uzavření smlouvy a po zaplacení skútru kupujícím. Pokud se v záruční době objeví závada na skútru, majitel je
povinen co nejdříve kontaktovat svého prodejce, který buď závadu opraví, nebo dle svého uvážení nahradí
vadný díl novým. Na skútru nesmí být provedena žádná oprava, nebo úprava bez výslovného písemného, nebo
verbálního souhlasu prodejce. Prodejce nenese odpovědnost za poškození skútru z důvodu nedbalosti,
neznalosti, nebo špatným zacházením. Dále prodejce nenese odpovědnost za ztrátu, krádež, nebo poškození
skútru druhou osobou. Tato záruka se nevztahuje k pravidelnému servisu, nebo údržbě vztahující se k
běžnému opotřebení. Prodejce není zodpovědný za úraz způsobený nesprávným používáním skútru, nebo z
důvodu nenahlášení závady na skútru.
Záruka na baterie – na baterie se vztahuje půlroční záruka na kapacitu baterie a dvouletá baterie na obal
baterie.

Informace o prodejci – Záruční list

Firma:____________________________________________________________

Popis produktu:__________________________________

Sériové číslo skútru:________________________ Faktura číslo:_________________
Jméno zákazníka a adresa:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Město:___________________________________________PSČ:______________________
Tel.číslo:________________________________________Email:______________________

Datum uzavření smlouvy:______________________________________________________
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Nálepka
Každý vozík je vybaven speciálním štítkem, kde najdete nejen sériové číslo, ale i další informace o výrobě a
skladování vozíku

SN

MAX.
KG

2
3

113
5

00/00/0000
Lightweight wheelchair
Lichtgewicht rolstoel

Garantie:
Warranty:
Garantie:

10 jaar
10 years
10 ans

6

1

4

24 maanden
24 months
24 mois

7

(uitgezonderd van garantie zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage)
(parts subject to normal usage wear and tear are excluded from warranty)
(la garantie exclue les pièces d´usures normal)

Van Os Medical B.V. Koperslagerij 3 4651 SK Steenbergen The Netherlands | www.vanosmedical.com

1. Datum výroby
2. Sériové číslo
3. Maximální nosnost
.

4. Model mechanického vozíku
5. Název
6. Popis
7. Záruka
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DECLARATION OF CONFORMITY

User Manual | Excel G-Logic

Declaration of Conformity
Product identification
Product group:
Brand:
Model:
Number:

Manual wheelchair
Excel
G-Logic
VOS.TCF.EC.3373

Manufacturer
Name
Address

Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3
4651 SK Steenbergen

Country

The Netherlands

Means of Conformity
The product is in conformity with Directive 93/42/EEC based on the use of a Technical
construction file in accordance with Article 9 (Class I products) of the Directive.

Signature of EU Representative
EU Representative:
Function:
Place:
Date:

Wijnand van Os
Director
Steenbergen
01-06-2016
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