
 
Čtyřkolové chodítko 

Model 275,276 
Návod na použití 

 
 
Před použitím prostudujte pečlivě tento návod, na jehož základě se seznámíte s použitím 
výrobku. Kromě toho návod obsahuje i pokyny pro péči a údržbu chodítka. Uvědomte si, že 
dodržování našich pokynů vám zajistí i po létech užívání dobrý stav a bezchybnou funkci 
výrobku. 
 
Přejímací kontrola 
 
Vybalte výrobek a zkontrolujte jeho úplnost. K dodávce patří: 
- rám chodítka vč. sedačky a 4 koleček (již namontováno) 
- výškově nastavitelná madla vč. brzdové páčky 
- nákupní košík 
- odkládací plocha pod sedátkem 
- návod na použití 
 
Prohlédněte si pozorně zásilku, zda neutrpěla nějaké poškození během transportu. Pokud 
zjistíte nějakou vadu, postupujte následovně: 
- bezodkladně reklamujte u přepravce nebo dodavatele 
-nechte vystavit protokol o poškození 
- informujte ihned vašeho odborného prodejce 
 
Technická data: 
Šířka   59 cm 
Délka (rozloženo) 76 cm 
Výška sedu  56 cm 
Šířka sedu  44 cm 
Hmotnost  7,3 kg 
   8,8 kg vč. košíku a odkládací  plochy 
Nastavení madel 81 – 96 cm 
Kolečka  8 x 1¼ (průměr 200 mm) 
Brzda   multifunkční 
Udané zatížení max. 120 kg 
 
 
Použití 
 
Chodítko slouží ke kompenzaci snížené funkce dolních končetin pomocí opory horních 
končetin nebo trupu a vede k podpoře a jistotě chůze. Může být použito jak uvnitř, tak i venku 
na rovném terénu. Není je možné použít při výrazných omezeních funkce rukou/paží nebo při 
silných poruchách rovnováhy. Rovněž je nelze použít k převážení osob. Sedací plocha slouží 
jako sedátko pouze tehdy, jsou-li zajištěny a funkční obě parkovací brzdy! 
 
 
 
 

 
 
 
Montáž 
 
- zatlačte shora na čalouněnou trubku sedací plochy poté, co položíte chodítko na zem na 
zadní kolečka 
- chodítko rozložíme a zajistíme úchyty z umělé hmoty, které jsou k tomu určeny. Zároveň 
vytáhněte lehce nahoru pojistku, která se nachází vpravo 
- nasaďte do otvorů v rámu tak, aby držadla směřovala dozadu, nikoliv dovnitř nebo ven 
- zajistěte táhla brzd 
- nastavte výšku držadel podle následujícího popisu: 
 
Madla 
 
Madla (držadla) se dají výškově nastavit. Uvolněte boční zajišťovací páčku a nastavte 
posuvnou trubku do takové výše, aby  se držadla  nacházela ve výši vašeho zápěstí. Přitom 
nechte ruce volně podél těla. Poté utáhněte opět zajišťovací páčku. Rozsah výškového 
nastavení je vyznačen na nasunovací trubce drážkováním a konečným bodem V. Větší 
vytažení trubky by mohlo ohrozit stabilitu chodítka. Madla používejte jen paralelně ke směru 
jízdy. 
Před každým použitím chodítka vyzkoušejte, zda jsou madla pevně zajištěna! 
 
Brzdný systém 
 
Vaše chodítko je vybaveno multifunkčními brzdami. Páka brzdy se nachází pod držadly a 
slouží jako provozní i parkovací brzda. Pro krátkodobé zabrždění (provozní brzda) potáhněte 
za páku brzdy směrem nahoru ve směru držadel. K dlouhodobému zabrždění (parkovací 
brzda) zatlačte páku brzdy úplně dolů do krajní polohy (cvaknutí je cítit i slyšet). Takto 
zabržděná kola jsou zablokována, dokud páku brzdy neposunete opět nahoru. Pro blokování 
obou koleček použijte funkci obou brzd (vpravo i vlevo). 
Před každým použitím chodítka vyzkoušejte spolehlivost brzd! 
 
Bezpečnostní pokyny 
 
Dbejte, aby se na ploše před kolečky nenacházely kameny nebo jiné předměty, které by 
mohly představovat překážku. 
Dbejte na správné nastavení brzdových táhel. 
Dbejte, aby před použitím chodítka byly brzdy vždy v parkovací pozici. Teprve až budete 
jistě stát, uvolněte parkovací brzdy. 
Přesvědčte se před použitím, zda jsou aretovaní šrouby nasunovací trubky zajištěny. 
Ujistěte se, že je upevněna pojistka proti zaklapnutí (složení) chodítka. 
Chodítko během používání nezvedejte. Mohlo by se zaklapnout a přivodit pád. 
S použitím začněte až poté, co jistě stojíte a máte obě ruce na držadlech. 
Nechytejte se držadel mokrýma rukama, můžete uklouznout a ztratit rovnováhu. 
Pokud se během chůze unavíte, můžete si sednout na sedátko. Nejdříve však uveďte brzdy do 
parkovací polohy. 
 
 
 



 
 
 
Výrobek může být zatížen max. 120 kg a použit jen na rovných plochách. 
Nenajíždějte chodítkem na schody nebo stupně vyšší než 20 mm 
Při použití venku jeďte jen po rovných cestách a vyhýbejte se vysokým hranám chodníku. 
Vyhledejte si místo, kde je chodník snížen pro nájezd. 
Nepoužívejte chodítko v plynulém provozu na cestě, používejte rovné cesty pro pěší. 
Vyhýbejte se jízdě po „kočičích hlavách“ nebo podobném povrchu – můžete přestat chodítko 
ovládat. 
Nepoužívejte chodítko na silně stoupajících cestách nebo cestách se strmým sklonem. 
Nepoužívejte chodítko transportu osob nebo nadměrných předmětů. 
Výrobce nepřebírá záruku, pokud není chodítko použito přiměřeně svému určení a pokud 
nejsou provedeny přejímací zkoušky uvedené v návodu na použití. 
 
Péče 
 
K čištění je nejlepší použít mýdlových prostředků. Čistící prostředek by měl mít v každém 
případě hodnotu Ph min. 6. 
Nepoužívejte čistící prostředky s rozpouštědly a dávejte pozor na pokyny uvedené na 
jednotlivých prostředcích. K čištění používejte vlhký hadřík a vlažnou vodu. Nepromáčejte 
čalounění. Nepoužívejte kovové kartáče a jiné ostré a špičaté předměty. Pravidelná péče udrží 
vaše chodítko dlouho v nezávadném a funkčním stavu. 
 
Dezinfekce 
 
Dezinfekci může provádět jen odborný pracovník hygieny nebo osoba jím pověřená. 
 
Opravy, údržba, kontrola 
 
Používejte pouze originální náhradní díly firmy VERMEIREN. Opravu a údržbu může 
provádět pouze odborný pracovník. Využívejte servisních služeb vašeho odborného prodejce. 
 
 
Děkujeme, že jste si vybrali právě náš výrobek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INTER META Ostrava, s.r.o. 
Nádražní 132 

702 00  Ostrava 1 
 

 


