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1 Előszó
TÁJÉKOZTATÁS

Az utolsó frissítés időpontja: 2016-02-25
► A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.
► A sérülések és a termék károsodásának megelőzése végett tartsa be a biztonsági tanácsokat.
► A felhasználót tanítsa meg a termék szakszerű és veszélytelen használatára.
► Őrízze meg ezt a dokumentumot.

TÁJÉKOZTATÁS
► Új információkat kap a termékbiztonságról és a termék visszahívásokról a Customer Care Center (CCC) ügy

félközpontban az oa@ottobock.com címen, vagy a gyártó szervizében (a címeket ld. a belső borítón vagy a
hátlapon).

► Ezt a dokumentumot elkérheti PDF fájlban, a Customer Care Center (CCC) ügyfélközpontban az
oa@ottobock.com címen, vagy a gyártó szervizében (a címeket ld. a belső borítón vagy a hátlapon). A PDF
fájlt nagyított formában is lehet ábrázolni.

► A Használati utasításról szóló további kérdéseivel forduljon ahhoz a szakszemélyzethez, aki a terméket Önnek
átadta. 

Jóminőségű termék került az Ön birtokába, melyet sokoldalúan használhat a mindennapokban, otthon és a szabad
ban egyaránt. 
Mindenféle sérülés elkerülése érdekében a termék használata előtt ismerkedjen meg annak kezelésével, működé
sével és használatával. Ez a Használati utasítás ismerteti Önnel az ehhez szükséges tudnivalókat.
Főleg az alábbiakat kell figyelembe venni:
• Minden felhasználót (a személyeket, akik a terméket kezelik vagy tolják) a szakszemélyzetnek vagy egy kísérő

személynek ezzel a használati utasítással a kézben meg kell tanítania a termék használatára.
• Minden kísérőt is a szakszemélyzetnek kell betanítania a termék használatára a jelen Használati utasítás alapján. 
• Javasoljuk Önnek a termék hozzáigazításának rendszeres ellenőrzését a hosszútávú optimális ellátás érdeké

ben. A félévenkénti hozzáigazítás különösen ajánlott növésben lévő gyermeknél vagy fiatalkorúnál.
• Ha kérdés vagy probléma merül fel, forduljon a terméket eredetileg hozzáigazító szakszemélyhez, vagy a gyártó

szervizéhez (címek a hátsó borító belső vagy hátoldalán).
• A termék kizárólag az itt említett opciókkal kombinálható. Más gyártóktól származó gyógyászati termékekkel

és/vagy tartozékokkal való kombinációkért, melyek kívül esnek az építőkocka elven, a gyártó felelősséget nem
vállal. Vegye figyelembe a "Felelősség" című fejezetben szereplő adatokat is.

• A terméken szerviz- vagy javító munkát kizárólag képzett szakszemély végezhet. Probléma esetén forduljon az
Ön számára illetékes szakkereskedőhöz. Ott csakis eredeti Ottobock alkatrészekkel végzik el a javítást. 

• Az Ön terméke eltérhet az ábrázolt változatoktól. A jelen használati utasításban szereplő valamennyi opció nem
található meg az Ön termékén.

• A gyártó fenntartja a jelen Használati utasításban leírt kivitelhez képest a műszaki változtatások jogát.

2 Használat
2.1 Rendeltetés
Ez a kerekesszék kizárólag járásképtelen és csökkent járásképességű emberek részére való, hogy azzal önállóan
közlekedjenek, vagy benne ülve tolják őket a mindennapi használat során a házon belül és a szabadban egyaránt.
A kerekesszék kizárólag a termék megrendelő lapján szereplő opciókkal használható. 
A más gyártótól származó gyógyászati termékekkel való kombinációkért és/vagy a modulos rendszerbe nem illesz
kedő alkatrészekért az Ottobock felelősséget nem vállal.

2.2 Indikációk
A termék lehetővé teszi az alkalmazását járóképtelenség/csökkent járóképesség esetén, például:
• Bénulások (paraplégia/tetraplégia)
• Végtag elvesztése (lábamputáció)
• Végtag hibák vagy végtag deformáció
• Ízület zsugorodás vagy károsodások
• Neurológiai és izombetegségek
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• Szív- és keringési elégtelenség, egyensúlyzavarok, vagy kachexia, illetve használhatják azok a geriátriai bete
gek, akiknek még elég erős a felső végtagja.

2.3 Kontraindikációk
A termék nem alkalmas olyan felhasználók számára, akiknél a beállítások módosítására gyorsan változó kórképek
miatt van szükség.
Testméreteik miatt kis gyerekek nem láthatók el ilyen kerekesszék-típussal.

2.4 Minősítés
Szerelési és beállítási munkákat, vaamint javításokat és vizsgálatokat kizárólag képzett szakember hajthatja végre.

3 Termékleírás
3.1 Működése
A kerekes szék kizárólag egy személy szállítására alkalmas.
A kerekesszék szilárd talajon használható bel- és kültérben egyaránt.
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3.2 A termék áttekintése
1

Start B2

1 Hátlap, hátlaphuzat 7 Kormányzókerék
2 Oldalrész kartámasszal 8 Dugótengely kioldógomb
3 Üléshuzat 9 Markológyűrű
4 Rögzítőfék (itt: könyökkaros fék) 10 Váz
5 Osztott, levehető lábtartó 11 Meghajtókerék
6 Kormányzókerék villa 12 Tolófogantyú

4 Biztonság
4.1 Jelmagyarázat

FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztetés lehetséges súlyos baleset és sérülés veszélyére
VIGYÁZAT Figyelmeztetés lehetséges baleset és sérülés veszélyére

ÉRTESÍTÉS Figyelmeztetések esetleges műszaki hibákra.
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4.2 Biztonsági tudnivalók a használathoz
Veszélyek használatba vétel közben

FIGYELMEZTETÉS
A beállítások önhatalmú módosítása
A használó súlyosan megsérül a termék nem megengedett módosításai miatt
► A szakszemélyzet által végzett beállításokat meg kell tartani. 
► A beállítás miatt bármilyen probléma észlelésekor (nem kielégítő az üléspozíció, szitálnak a kormányzó kerekek

stb.) kérjük, forduljon ahhoz a szakszemélyzethez, amely a terméket Önhöz igazította.

FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyagok téves használata
Fulladásveszély a felügyeleti kötelezettség elhanyagolása miatt
► Ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag ne kerüljön a gyermek kezébe.

A kézsérülés veszélye

VIGYÁZAT
A kéz beszorulhat a szerkezeti elemek közé
Beszorulás, becsípődés a hiányos elővigyázat miatt a veszélyzónákban
► A kerekesszék meghajtása közben ne nyúljon be a meghajtó kerék és a rögzítőfék vagy a meghajtó kerék és az

oldalrész közé.
► Ne nyúljon be a forgó meghajtókerék küllői közé.
► Ügyeljen rá, hogy a keze vagy az ujja ne szoruljon a rögzítőfék karja és az oldalrész vagy a vázrész közé.

VIGYÁZAT
A meghajtó gyűrűvel történő fékezéskor az felforrósodik
Megégés a kezek hiányos védelme miatt
► Ha nagy sebességgel hajtja a kerekesszéket, viseljen kerekesszék kesztyűt.

Veszélyek menet közben

VIGYÁZAT
Tapasztalat nélküli haladás
Felborul, kiesik a termék hibás kezelése miatt
► Először egyenes, áttekinthető terepen kell gyakorolni a használatot.
► Segítő biztosítása mellett tanulja meg, hogyan reagál a kerekesszék a súlypontja eltolódásánál.

VIGYÁZAT
Előredől a kerekesszékben
Felborul, átfordul a téves súlypont miatt
► Tárgyak megfogásakor ügyeljen arra, hogy ne hajoljon ki túlságosan a kerekesszékből.
► Lejtőn haladva vagy akadályok leküzdése közben, emelkedőkön vagy rámpákon a felsőtestével nagyon dőljön

előre. Ha a kerekesszékes nem tudja előredönteni a felsőtestét, egy kísérőnek hátulról kell biztosítania őt.

VIGYÁZAT
Kockázatos közlekedés
Ha az akadályokra tévesen hajt fel, kieshet, hátrabillenhet
► Akadályokon (pl. lépcsők, járdaszegélyek) és lejtőn, rámpákon, rézsűn mindig lassan haladjon.
► Akadályokra soha nem szabad ferdén ráhajtani. Az akadályokra mindig szemből, egyenesen (90°-os szögben)

szabad rátolni.
► Az akadályok leküzdése előtt meg kell emelni az első kerekeket.
► Kerülje el az akadálynak ütközést és a járdaszegélyről/lépcsőkről történő leugratást.
► Laza talajon lehetőleg ne közlekedjen.
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VIGYÁZAT
A rögzítőfék téves használata
Elesés hirtelen fékezés miatt, a kerekesszék elgurul, a fék megsérül
► A rögzítőféket soha ne használja menetfékként.
► Egyenetlen terepen vagy átüléskor (pl. autóba) a rögzítőfékkel biztosítsa a kerekesszéket.

VIGYÁZAT
Hiányos billenési stabilitás a tömegközlekedési eszközökben 
A felhasználó felborul, leesik, a termék megsérül a kerekesszék téves elhelyezése miatt
► A tömegközlekedési eszközök használata közben mindig tartsa be a vonatkozó törvényi előírásokat.
► A tömegközlekedési eszközökben legyen mindig szilárd helyzete. Használja a kerekesszékek számára fenntar

tott helyeket, kerekes szék leállító helyeket és a támaszkodó rendszereket. Erősen húzza be a kéziféket.
► Ügyeljen rá, hogy a tömegközlekedési eszköz elindulásakor az aktív borulásvédő erős terhelésnek lehet kitéve.

A sérülések elkerülése végett, ha nincs a mozgáskorlátozott utasok számára kialakított támaszkodó rendszer, a
gyártó javasolja, hogy a kerekes széket a menetirányhoz képest keresztben helyezze el.

VIGYÁZAT
Téves magatartás vasúti átjárókban
A használó kiesik, felborul a közlekedési hiba miatt
► A vasúti átjárón soha ne keljen át ferdén, hanem mindig a sínekre derékszögben. Átlós irányban a kerekesszék

kormányzó kerekei elakadhatnak a sínekben.
► A vasúti átjárókon és vasúti síneken csak a kijelölt területen keljen át.
► A vasúti átjáró előtt álljon meg és a biztonság érdekében nézzen körül. 

VIGYÁZAT
Haladás sötétedés után
Közlekedési baleset a világítás hiánya miatt
► Viseljen világos ruházatot, vagy legyenek a ruháján fényvisszaverők. 
► Szereljen fel a termékre aktív világítást.
► Ügyeljen, hogy a terméken lévő fényvisszaverők jól láthatók legyenek.

Veszélyek akadályok leküzdése közben

FIGYELMEZTETÉS
Haladás lépcsőkön és akadályokon segítő nélkül
A használó felborul, kiesik a szállítási előírások be nem tartása miatt
► Lépcsőn és akadályon csak kísérő támogatása mellett szabad áthaladni. 
► Használja a megfelelő berendezéseket (pl. felhajtó rámpa vagy felvonó). 
► Ha nincsenek ilyen berendezések, akkor az akadályon 2 segítőnek kell a kerekesszéket átemelni.

FIGYELMEZTETÉS
A segítők téves helyen emelik meg
A használó hátrabillen, kizuhan a levehető alkatrészeken történő megemelés miatt
► A terméket csak a szilárdan felszerelt alkatrészeknél emelje meg (p. l. főkeret, tolófogantyúk).
► Állítható magasságú tolófogantyúknál figyeljen a szorítókarok szilárd meghúzására.
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Veszély meglévő bőrsérülések esetén

VIGYÁZAT
Hosszabb érintkezés már sérült bőrfelülettel
Bőrpír vagy nyomási helyek a csirákkal történt szennyezés vagy a tévesen beigazított üléspárna miatt
► A gyermekkocsi használata előtt ellenőrizze a bőr sértetlenségét a különlegesen nagy terhelésnek kitett testtá

jakon (pl. a fenék, a hát és a combok hátsó része).
► Probléma esetén ahhoz a szakemberhez forduljon, aki beigazította a termékét.
► Ha a páciens bőre már sérült, és ennek ellenére használja a terméket, semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A tűz, hő- és hideg behatás okozta veszélyek

VIGYÁZAT
Szélsőséges hőmérsékletek
Megfázás vagy megégés az alkatrészek megérintése miatt, alkatrészek működésének kimaradása
► A terméket nem szabad szélsőséges hőmérséklet (pl. napsugárzás, szauna, különlegesen hideg) hatásának

kitenni.

A termék téves használatával okozott veszélyek

FIGYELMEZTETÉS
Túlterhelés
Súlyos sérülések, a kerekesszék felborul, a termék megrongálódik a túlterhelés miatt
► Ne lépje túl a legnagyobb megengedett terhelhetőséget (ld. az adattáblát és a "Műszaki adatok" c. fejezet

ben).
► Gondoljon rá, hogy bizonyos tartozékok és a felszerelt alkatrészek csökkentik a maradék terhelhetőséget.

FIGYELMEZTETÉS
A használati időtartam túllépése 
Súlyos sérülések a gyártó adatainak figyelmen kívül hagyása miatt
► A termék a megadott, elvárt használati időtartamon túli (ld. 34 old.) használata a maradék kockázatok növeke

déséhez vezet, így csak az üzemeltető gondos, képzett mérlegelése szerint történjen.
► A használati időtartam lejártával a használó vagy egy felelős kísérőszemély forduljon ahhoz a szakszemélyzet

hez, aki a terméket beigazította, vagy a gyártó szakszervizéhez (a címet ld. a hátsó borítón vagy a hátoldalon).
A használó ott kaphat tájékoztatást az ismert kockázatokról és a termék előkészítésének aktuális lehetőségei
ről. 

ÉRTESÍTÉS
Nem megfelelő környezeti feltételek melletti használat
A termék megrongálódása korrózió vagy kopás következtében
► A terméket ne használja sós vízben.
► Lehetőleg ne kerüljön bele homok vagy más szennyezés, mert megrongálhatja a kerekeket és a csapágyakat.

4.3 További tudnivalók
TÁJÉKOZTATÁS

A vonatkozó irányelvek és szabványok betartása ellenére előfordulhat, hogy az Ön termékére megszólalnak a ri
asztók (pl. áruházakban). Ebben az esetben a terméket távolítsa el a megszólalást kiváltó területről.
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4.4 Adattábla és figyelmeztető táblák
Címke Jelentése

A Típusjelzés
B A gyártó cikkszáma
C Legnagyobb terhelés (ld. a "Műszaki adatok" fejezetben)
D A gyártó adatai, címe, a gyártó országa
E Sorozatszám / a gyártás időpontja
F European Article Number/Global Trade Item Number [európai

cikkszám / globális kereskedelmi tételszám]
G A használat előtt olvassa el a használati utasítást.Az adattábla a keresztrúdon található.
I CE megjelölés - A termékbiztonság összhangban van az EU

irányelvekkel

Címke Jelentése
(Biztonsági hurok a kerekesszéken)
Figyelem!
A meghajtókerekeket az Ön adatai szerint előre elhelyeztük.
Az előre beállított helyzet billenés-biztonságát és működését a
kerekesszéket használónak kell az üzembevétel előtt, a szak
személyzet által nyújtott biztonságos támogatás mellett felül
vizsgálni.
(Csak a kerekesszékre szerelt rögzítő-csomóponttal)
Rögzítési pont/rögzítőszem a kerekesszék rögzítéséhez moz
gássérültek szállítására átalakított gépjárműben

5 Kiszállítás
5.1 A szállítmány tartalma
A kerekesszéket készre szerelten, leszerelt meghajtó kerekekkel, ládába csomagolva szállítjuk ki.
A szállítási terjedelembe tartoznak:
• Előszerelt kerekesszék
• 2 meghajtó kerék
• Rendelés szerinti opciók
• Használati utasítás

5.2 Tárolás
5.2.1 Tárolás hétköznapi használat esetén
A kerekesszéket száraz helyen kell tárolni. 

5.2.2 Tárolás hosszabb távollét esetén
A kerekesszéket száraz helyen kell tárolni. Hosszabb tárolásnál be kell tartani a –10 C°-tól +40 C°-ig terjedő kör
nyezeti hőmérsékletet. 
A kerekesszéket nem kell leszerelni vagy összehajtani. 
PU abroncsos (= tömlő nélküli abroncsos) kerekesszékeket hosszabb ideig nem szabad behúzott könyökkaros fé
kekkel tárolni, mert az abroncsok deformálódhatnak.
Az abroncsok olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek más vegyi anyagokkal (pl. tisztítószerekkel vagy savak
kal) reakcióba léphetnek.
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6 Használatba vétel
6.1 Összeszerelés

VIGYÁZAT
Hozzáférhető, becsípődésveszélyes peremek
Beszorulás, becsípődés téves kezelés miatt
► A kerekesszék szétnyitása és összecsukása közben csak az erre megjelölt helyeken fogható meg.

VIGYÁZAT
A használatóság vizsgálata az üzembevétel előtt nem történt meg
Kiesés, felborulás a beállítási- vagy szerelési hiba miatt
► Az első üzembe helyezés előtt a szakszemélyzet biztonságos támogatása mellett ellenőrizze a kerekesszék elő

zetes beállításait.
► Szerelés közben mindig ellenőrizni kell a meghajtókerekek megfelelő ülését. A dugóstengelynek szilárdan be

kell kattannia a rögzítőperselybe.
► Fokozottan ügyeljen a dőlésbiztonságra, a meghajtókerekek könnyű forgására és a fékek megfelelő működé

sére.

TÁJÉKOZTATÁS
A szétszerelés/szállítás témában: ld. 30 old..

A kerekesszék használatra kész állapotba hozásához néhány egyszerű fogás elegendő:
1) Dugja be a meghajtó kerekeket a rögzítőperselyekbe (ld. 2 ábra):

→ Nyomja be a dugóstengely gombját. 
→ Dugja be a meghajtó kereket a rögzítő perselybe, és engedje el a dugóstengely gombját.
→ A dugótengelyeket a nyomógomb elengedése után már ne lehessen kivenni.

2) Nyissa szét a kerekesszéket (ld. 3 ábra, ld. 4 ábra).
3) Helyezze fel a lábtartókat (ld. 19 old.).
4) Szükség szerint: Tegye fel az üléspárnát (ld. 22 old.).

2 3

4
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7 Beállítások
7.1 Feltételek

FIGYELMEZTETÉS
Hibás beállítási munkák
A használó felborul, kiesik, vagy rossz a testtartása a beállítási hiba miatt
► A beállítási és szerelési munkákat nem végezheti el a termék használója, hanem csak az erre kiképzett szak

személyzet.
► Kizárólag a jelen Használati utasításban leírt beállításokat szabad elvégezni.
► A beállítások csak az engedélyezett beállítási tartományon belül végezhetők el, nehogy veszélyeztessék a sta

bilitást (ld. ez a fejezet és a "Függelékek" fejezet). A felmerülő kérdésekkel forduljon a gyártó szervizéhez (cí
mek a hátsó borítón).

► Az ellenőrzéseket kizárólag segítő személy jelenlétében szabad elvégezni.
► Ha a leírásban nem szerepel, nem szabad beállításokat végezni, ha a használó benne ül a termékben.
► Minden ellenőrzéskor kiesés ellen biztosítani kell a használót.
► Ha a beállítások megváltoztatásának próbázását a kocsiban ülő használóval kívánja elvégezni, előzőleg minden

csavarkötést szilárdan meg kell húzni. 
► A termék átadása előtt a biztonságos működését ellenőrizni kell.

VIGYÁZAT
Biztosítás nélküli csavarkötések
A használó beszorul, becsípődik, felborul, kiesik a szerelési hiba miatt
► Minden beállítás és átállítás után újra, szilárdan húzza meg a rögzítő csavarokat / anyákat. Be kell tartani a

megadott meghúzó nyomatékokat.
► A menetrögzítős csavarkötések kilazítása után ezek helyett új menetrögzítőseket kell betenni, vagy a régi csa

varkötéseket közepes szilárdságú menetrögzítő masszával (pl. Loctite ® 241) kell rögzíteni.

VIGYÁZAT
Önbiztosító anyák téves alkalmazása
A használó felbillen, kiesik a meglazuló csavarkötések miatt
► Szétszerelés után az önbiztosítós anyákat mindig újakra kell kicserélni.

A használó konkrét fizikai és pszichikai állapotához igazodó beállításokat mindig a használó jelenlétében kell elvé
gezni.
Beállítás előtt a termék minden részét alaposan meg kell tisztítani.
A beállítási és gondozási munkákhoz szükséges szerszámokat és a csavarkötése meghúzó nyomatékait a "Függelé
kek" fejezet írja le (ld. 35 old. ff.).

7.2 A meghajtó kerekek beállítása
7.2.1 A meghajtó kerekek beállítása
A hajtókerék-pozíciót ezen a kerekesszék típuson nem lehet elállítani.

7.2.2 A dugóstengely beállítása
A dugóstengelyt úgy állítsa be, hogy jól bepattanjon a helyére és ne legyen játéka.
1) A dugóstengelyt a fejen egy csillag (Kny: 19 mm) és a csúcsán egy villáskulccsal (Kny: 11 mm) tartsa meg.
2) A játékot a dugóstengely fejénél lévő anya ki- vagy behajtásával állítsa be (ld. 5 ábra, 1. tétel).

13Start B2

Beállítások



5

7.2.3 A markológyűrű beállítása
A markológyűrűket ezen a kerekesszék típuson nem lehet elállítani.

7.2.4 A küllővédő utólagos felszerelése
A küllővédő megvédi a küllőket és megakadályozza a forgó meghajtókerékbe történő benyúlást.
A felszerelése nyomókapcsokkal (szerelő csonkokkal) történik.
1) Vegye le a meghajtó kerekeket.
2) Központosan helyezze fel a küllővédőt a kerékabroncsra, és a hat furat mindegyike alatt kilátszon egy küllő. 
3) A szerelő csonkokat kívülről, egy kalapáccsal vagy fogóval szilárdan üsse vagy nyomja meg, hogy azok a küllők

re hallhatóan rápattanjanak (ld. 6 ábra).
TÁJÉKOZTATÓ: Egyes kiviteleknél a felszerelés csavarkötéssel történik (ld. 7 ábra).

6 7

7.3 A kormányzó kerekek beállítása
A kormánypozíciót és a kormányzófej dőlését ezen a kerekesszék típuson nem lehet elállítani.

7.4 A rögzítőfékek beállítása

VIGYÁZAT
A fékműködés ellenőrzésének elhagyása
Baleset, a használó felborul, kiesik a beállítási hibák miatt
► Ellenőrizze a rögzítőfék helyes beállítását (különösen a fékpofák - abroncsok közötti távolságot). 
► Gondoskodjon róla, hogy a használó a rögzítőféket nagyobb erőkifejtés nélkül is tudja működtetni. A szüksé

ges erőkifejtés ne legyen több mint 60 N (~ 6 kg).
► Csak eredeti meghajtó kerekeket szabad használni, amelyeknek bevizsgált függőleges ütése legfeljebb 1 mm.

A beállítás a fék utánállításánál szükséges.
1) Lazítsa meg a rögzítést a horonyban a keretcső belső oldalán (ld. 8 ábra, 1. tétel).
2) A könyökkaros fék fokozatmentes eltolása / beállítása (ld. 8 ábra,2. tétel).
3) Ha a könyökkaros fék nincs behúzva, az abroncs és a fék nyomócsapja közötti hézag legfeljebb 20 mm lehet

(ld. 9 ábra).
4) 10°Nm nyomatékkal meg húzza meg a hatlapú anyát a keretcső belső oldalán.
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→ A bal- és jobboldali könyök-karos fék fékhatása a beállítás után legyen egyforma.

8

20 mm

9

7.5 A háttámlahuzat / üléshuzat beállítása
A hátoldali feszítés átmenete és az ülésfeszítés ezen kerekes széktípusnál nem módosítható.

7.6 A lábtartók beállítása
7.6.1 A lábszárhossz beállítása
A lábtámaszok beállítandó magassága a felhasználó lábszára hosszától és a használt ülőpárna vastagságától függ.
1) A lábtámaszból vegye ki a sasszeget (ld. 10 ábra, 1. tétel).
2) Állítsa be a lábtámasz magasságát (ld. 10 ábra, 2. tétel).
3) A lábtámaszba dugja be a sasszeget.

10

7.6.2 A felfekvési szög beállítása
A lábtartók beállított szöge biztosítson kényelmes nyugalmi helyzetet a bokaízület számára.
1) Lazítsa meg a láblemezen lévő süllyesztettfejű csavart (ld. 11 ábra).
2) Forgassa a lábdeszkát a kívánt szögbe (ld. 12 ábra).
3) Legalább 6 Nm-el, szilárdan húzza meg a süllyesztettfejű csavart (ld. 11 ábra).
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7.7 Az oldaltámlák beállítása
"Standard"oldalrész
A karfa magasságát a távtartók elállításával lehet beállítani (ld. 13 ábra).
1) Mindkét imbuszcsavart vegye ki (ld. 14 ábra).
2) Vegye le a karfát és a távtartókat szükség szerint tegye be (ld. 15 ábra; ld. 16 ábra).
3) Tegye fel a karfát a távtartókra.
4) Tegye be és szilárdan húzza meg a két imbuszcsavart (ld. 15 ábra; ld. 16 ábra).

13 14

15 16

Magasságban állítható oldalrész
A beállítást a használó magas el tudja végezni (lásd a "Használat > "Oldalrészek" fejezetet).
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7.8 A billenésgátló szerelése és beállítása

VIGYÁZAT
A billenésgátló hibás felszerelése
A használó felborul, kiesik a beállítási hibák miatt
► Ellenőrizze a billenésgátló helyes felszerelését és beállítását. Egy segítő biztosító támogatása mellett kell meg

találnia az alkalmas helyzetet.

7.8.1 A billenésgátló felszerelése
Lehetséges, hogy az első ellátás során a billenésgátló utólagos beszerelése vagy áthelyezése válik szükségessé. 
1) Vágja fel és vegye le a keretcsőről a végsapkát (ld. 46 ábra).
2) Tolja be billenésgátlót a keretcsőbe és dugja be a rögzítő sasszeget. (ld. 44 ábra).

7.8.2 A billenésgátló beállítása
A billenésgátló nem beállítható.

7.9 A medenceöv felszerelése és beállítása

VIGYÁZAT
Téves eljárás a beállítás folyamán
Sérülések, a felhasználó rosszul tartja magát, szorong a beállítási hiba miatt
► A hevederrendszert csak képzett szakszemélyzet szerelheti fel.
► A képzett szakszemélyzet felelőssége a hevederrendszer egyéni helyzetbe állítása és illesztése.
► Ha a hevederrendszer beállításai túl szorosak, a használónak felesleges fájdalmat vagy kellemetlenséget okoz

hat.
► Ha a hevederrendszer beállításai túl lazák, a felhasználó a számára veszélyes testhelyzetbe csúszhat. Ráadá

sul a rögzítő csatok véletlenül kinyílhatnak, ha a ruházat keményebb részei (pl. gombok) fölé csúsznak.
► Tartsa be a termékhez mellékelt használati utasításban lévő helyes felszerelési és beállítási adatokat. 

A biztonsági övet mindig az adott hátcsőhöz csavarozzuk fel.
1) Szilárdan csavarozza a hátcsőre a biztonsági övet az adott, ábrázolt tartományban (ld. 18 ábra, 1 .tétel).
2) A rögzítőcsavarokat 7 Nm-el szilárdan húzza meg.
3) Állítsa be a biztonsági övet. A beállításról információk mindig a gyártó a termékhez mellékelt használati utasítá

sában olvashatók.

17 18
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8 Használat
8.1 A kerekesszék hajtásának technikái
A kerekesszék hajtásával kapcsolatos tudnivalókat és gyakorlati tanácsokat a "Kerekesszék-használat technikái és
mindennapi szabályai" című brosúra tartalmazza, amelyet 646D60 szám alatt lehet megrendelni.
A brosúrával kapcsolatos közelebb információkkal szolgál a kerekesszéket adaptáló szakszemély vagy az Ottobock
szerviz (címek a hátsó borító belső oldalán).

8.2 További használati tudnivalók
• Terhek (pl. hátizsákok) ráakasztása hátrányosan befolyásolhatja a stabilitást. Ezért nem megengedett további

terhek felakasztása a kerekesszékre.
• A kézzel hajtott kerekesszékek ajánlott teljes szélessége üzemkész állapotban 700 mm. Ez az előírás biztosítja a

pl. menekülő útvonalak akadálymentes használatát. Azonban ügyeljen rá, hogy a kerekesszék nagyon nagy
ülésszélességű változatainak méretei túlérhetnek az ajánlott mértéken (közelebbi itt: ld. 35 old. ff.).

• Az építési sorozat kerekesszékei alapvetően kielégítik a vasúton szállítható kerekesszékek számára érvényes
legkisebb műszaki követelményeket. Azomban vegye figyelembe, hogy az eltérő kivitelek alapján esetleg nem
minden kerekesszék elégíti ki az összes legkisebb követelményt (közelebbi itt: ld. 36 old.).

8.3 Beszállás és átülés

VIGYÁZAT
Téves magatartás beszállás közben
Esés, felborulás, elgurulás hibás kezelés következtében
► Minden be- és kiszállás vagy átszállás előtt be kell húzni a rögzítőféket.
► A kerekesszékbe lehetőleg mindig oldalról kell beülni. 
► Beszállás/kiszállás közben soha ne lépjen rá a lábtartóra/lábtámaszra.
► Be- és kiszállás közben ne támaszkodjon a rögzítőfékre.

VIGYÁZAT
Téves kormányzókerék helyzet előredőlés közben a kerekesszékben
Esés, felborulás, téves kormányzókerék helyzet miatt
► Olyan tevékenység közben, amelynek során erősen előre kell dőlni a kerekesszékben (pl. cipőfűző bekötése),

a kerekesszék állásbiztonságát fokozni kell. 
► Ehhez annyira hátrafelé kell mozdítani a kerekesszéket, hogy a kormányzókerekek előreforduljanak.

Az alábbiakban leírjuk, hogy kell beülni a kerekesszékbe, majd átülni egy másik kerekesszékbe. 
A kerekesszék olyan személyek részére fejlesztett eszköz, akik önállóan tudják hajtani a kerekesszéket. Ennek meg
felelően írjuk le a beülés és az átülés módját. Ha segítőre van szükség, az itt leírt lépéseket értelemszerűen az ő tá
mogatása mellett kell kivitelezni: 
1) A kerekesszékeket kb. 45°-os szögben kell egymáshoz képest elhelyezni (ld. 19 ábra). Ügyelni kell arra, hogy a

fékek ne akadjanak egymásba.
2) Először fékezze be az éppen használatban lévő kerekesszéket.
3) Húzza be a másik kerekesszék fékjét is, és a lábtámaszt (a lábdeszkát) fordítsa félre (ld. 20 ábra). 
4) Emelje le lábát a lábtartóról, tegye a talajra, majd üljön ki a kerekesszék elejére (ld. 21 ábra).
5) Üljön át a 2. kerekesszékbe (ld. 22 ábra). Az ábrázolt módszer csak egy lehetőség a támaszkodásra a sok kö

zül.
INFORMÁCIÓ Kísérletezze ki, hogy tud segítővel a legegyszerűbben átülni.

6) Végül a lábdeszkát fordítsa le, lábait helyezze a lábtartóra, a fékeket lazítsa ki. 
→ A kerekesszék most már használható.
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8.4 Lábtartók
A lábtartó a használó lábait tartja.
A lábtámasz magasságát és a láb felfekvési szögét szükség szerint a szakszemélyzet tudja beállítani.

23

8.4.1 A lábtartók rögzítése/levétele
A felhasználó könnyebb beülése és kiszállása érdekében a lábtartók levehetők.

A lábtartók rögzítése
1) Tartsa a lábtartót oldalra 90°-ban kifelé és dugja be a lábtartó rögzítésébe (ld. 24 ábra).
2) A lábtartót fordítsa menetirányba, hogy a lábtartó bekattanjon (ld. 25 ábra).
3) Hajtsa le a lábdeszkát.

A lábtartók levétele
1) Hajtsa fel a lábdeszkát.
2) Húzza hátrafelé a lábtartó emelőkarját (ld. 26 ábra).
3) 90°-ban billentse kifelé a lábtartót és vegye ki a rögzítéséből (ld. 27 ábra, ld. 24 ábra).
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8.4.2 A lábikraszalag rögzítése/levétele
A lábikraszalag a használó lábai megtámasztását egészíti ki. A tisztításhoz levehető.

A lábikraszalag rögzítése
1) Nyissa ki az összes tépőzárat.
2) Vezesse át a lábikraszalagot a lábdeszka fülén (ld. 28 ábra).
3) A másik végét vezesse át a lábtartón (ld. 29 ábra). 
4) Állítsa be a hosszát és zárja be a tépőzárat (ld. 30 ábra).

A lábikraszalag levétele
1) Nyissa ki az összes tépőzárat.
2) Vegye le a lábikraszalagot a keretcsőről.

28 29
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8.5 Az üléshuzat és a háttámlahuzat

FIGYELMEZTETÉS
Az ülőpárna és a háttámlapárna meggyulladhat
Égési sérülések a használó hibája miatt
► Az ülés és a háttámla huzata és a párna kielégítik a nehezen meggyújthatósági ISO 8191-2 és a DIN EN

1021-2 szerinti követelményeket. Ennek ellenére meggyulladhatnak a tűzzel való szakszerűtlen vagy hanyag el
járás miatt.

► Távol kell tartani minden gyújtó forrást, különösen az égő cigarettát.

ÉRTESÍTÉS
Az ülés és a háttámlahuzat kopása
Elkerülhető működés csökkenés a nem megengedett további használat miatt
► Ha megrongálódik, haladéktalanul ki kell cserélni az ülés- és háttámlahuzatot.

A termék fel van szerelve ülés- és háttámla huzattal. Ez nyomás elosztására szolgál a kerekesszék használata köz
ben.

8.5.1 Az ülésfeszítés levétele/rögzítése
Az ülésfeszítést a tisztításhoz le lehet venni a kerekesszékről.

Az üléshuzat levétele
1) Minden oldalon vegye ki a keresztfejű csavarokat (ld. 31 ábra, 1. tétel).
2) Vegye le az üléshuzatot.

Az üléshuzat rögzítése
1) Tegye fel az üléshuzatot a csőkeretekre.
2) A csillagfejű csavarokat minden oldalon tegye vissza és húzza meg (ld. 31 ábra, 1. tétel).

31

8.5.2 A hátfeszítés rögzítése és levétele
A hátfeszítést a tisztításhoz le lehet venni a kerekesszékről.
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A háthuzat levétele
1) Minden oldalon vegye ki a keresztfejű csavarokat (ld. 32 ábra, 1. tétel).
2) Vegye le a háthuzatot.

A háthuzat rögzítése
1) Tartsa rá a háthuzatot a csőkeretekre.
2) A csillagfejű csavarokat minden oldalon tegye vissza és húzza meg (ld. 32 ábra, 1. tétel).

32

8.5.3 Az üléspárna rögzítése és levétele
Ha van: Az üléspárnát a tisztításhoz le lehet venni a kerekesszékről.

33

8.6 Oldalrészek

VIGYÁZAT
Beszorulás az oldalrészeknél
Beszorulás, becsípődés a hiányos elővigyázat miatt a veszélyzónákban
► Ügyeljen rá, hogy ne szoruljon az oldalrész vagy a vázrész közé.

Az oldalrészek védik a használót és ruházatát a szennyeződéstől. 
A kerekesszékre karfák felszerelése jobb támasztást nyújt a használó alkarjának.
A felszereltség szerint a következő oldalrészeket lehet felszerelni:
• 1. változat: "Standard" oldalrész (ld. 34 ábra)
• 2. változat: Magasságban állítható oldalrész (ld. 35 ábra)
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8.6.1 Az oldalrészek lehajtása
A könnyebb beszállás és szállítás érdekében az oldalrészeket fel lehet hajtani.

Az oldalrészek felhajtása
1) Nyomja meg az oldalrész reteszelését (ld. 36 ábra, 1. tétel).
2) Billentse hátra az oldalrészt (ld. 36 ábra, 2. tétel).

Az oldalrészek visszahajtása
1) Billentse előre az oldalrészt.
2) Az oldalrész reteszelése hallhatóan kattanjon be az oldalrész rögzítésébe.

TÁJÉKOZTATÁS: Ellenőrizze az oldalrészek szilárd rögzítését az oldalrész rögzítőben.

36

8.6.2 A kartámasz magasságának elállítása

"Standard"oldalrész
A kartámasz magasságát csak szakszemélyzet állítsa be (ld. 16 old.).

Magasságban állítható oldalrész
1) Nyomja meg a kioldó gombot (ld. 37 ábra, 1. tétel).
2) Állítsa be a kartámasz magasságát (ld. 37 ábra, 2. tétel).
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8.7 Tolófogantyúk
A tolófogantyúk a kísérőnek megkönnyítik a kerekesszék tolását.
A kerekesszék szilárdan felszerelt tolófogantyúkkal van ellátva (ld. 38 ábra).

38

8.8 Meghajtó kerekek

VIGYÁZAT
A hajtókerekek hibás felszerelése
A használó felbillen, kiesik a meglazuló kerekek miatt
► Minden felszerelés után ellenőrizze a meghajtó kerekek szilárd felhelyezését. A rádugós tengelyeknek szilár

dan be kell kattanni a kerék befogó szerkezetbe.

VIGYÁZAT
Benyúlás a nyitott meghajtott részek közé
Beszorulás, becsípődés téves kezelés miatt
► A kerekesszék meghajtása közben ne nyúljon be a meghajtó kerék és a rögzítőfék vagy a meghajtó kerék és az

oldalrész közé.
► Ne nyúljon be a forgó meghajtókerék küllői közé.

VIGYÁZAT
Hiányos abroncsok
Baleset/elesés a rossz tapadás, a csökkent fékerő vagy a nem kielégítő manőverező képesség miatt
► Ügyeljen az abroncsok kielégítő profilmélységére.
► Ha az abroncs sérült, kopott (a futófelület 5 mm-rel legyen a kerékabroncs külső pereme fölött, repedezés),

vagy a kerékabroncs károsodott, ki kell cserélni a meghajtó kerekeket.
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VIGYÁZAT
A meghajtó gyűrűvel történő fékezéskor az felforrósodik
Megégés a kezek hiányos védelme miatt
► Ha nagy sebességgel hajtja a kerekesszéket, viseljen kerekesszék kesztyűt.

A meghajtókerekek markológyűrűi segítségével mozgatható, kormányozható és állítható meg a kerekesszék.
A kerekesszék könnyebben szállítható, ha a dugóstengelyes meghajtókerekei le vannak véve.

8.8.1 A meghajtó kerekek levétele/felhelyezése

VIGYÁZAT
Hiba a kerekek levételénél / feltételénél
Felborul, kiesik a beállítási- vagy szerelési hiba miatt
► Kerékcsere közben nem ülhet a használó a kerekesszékben.
► Kerékcseréhez állítsa a kerekesszéket szilárd talajra.
► Kerékcserénél biztosítsa a kerekesszéket a felborulás és az elgurulás ellen.
► Ha a meghajtókerék nem reteszel biztonságosan, vagy a meghajtó kerék oldaljátéka túl nagy, haladéktalanul

forduljon a szakszemélyzethez.

1) Lazítsa ki a rögzítőféket.
2) Az ujjával a kerékagy közelében nyúljon be a küllők közé.
3) A hüvelykujjával nyomja meg a dugóstengely nyomógombját.
4) Vegye le/tegye fel a meghajtókereket. A dugóstengelyeket a nyomógomb elengedése után már nem lehet kiven

ni.

39 40

8.9 Kormányó kerekek és kormányzókerék villa

FIGYELMEZTETÉS
A kormányzókerék / kormányzókerék villa tönkremegy
Felborul, súlyosan megsérül a kerekesszék felborulása miatt
► Rendszeresen ellenőrizze a kormányzókerék / kormányzókerék villa épségét.
► Fellépő nehéz járásnál tisztítsa meg és olajozza be kormányzókerék tengelyét (ld. 26 old.).
► A menettulajdonságok megváltozásáról tájékoztassa az illetékes szakszemélyzetet.

VIGYÁZAT
Téves kormányzókerék helyzet előredőlés közben a kerekesszékben
Esés, felborulás, téves kormányzókerék helyzet miatt
► Olyan tevékenység közben, amelynek során erősen előre kell dőlni a kerekesszékben (pl. cipőfűző bekötése),

a kerekesszék állásbiztonságát fokozni kell. 
► Ehhez annyira hátrafelé kell mozdítani a kerekesszéket, hogy a kormányzókerekek előreforduljanak.

A kormányzókerekek és kormányzókerék villák kombinációja biztosítja a nyomtartást előremenetben és a biztonsá
gos haladást a kanyarokban.
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8.9.1 Eljárás, ha nehezen jár
Nehéz járásnál tisztítsa meg és olajozza be kormányzókerekek tengelyét.

A kormányzókerék tengely olajozása
1) Tisztítsa meg a szennyezéstől a kormányzókerék tengelyét a villa és a kormányzókerék között (pl.  haj) (ld.

41 ábra, 1. tétel).
2) Nedvesítse meg a kormányzókerék tengelyét a kormányzókerék és a kormányvilla között egy csepp, gyantamen

tes, híg olajjal (varrógépolajjal).

41

8.10 Fékek

VIGYÁZAT
A rögzítőfék szakszerűtlen használata
Elesés a hirtelen fékezés miatt, a kerekesszék elgurulása, a kezek becsípődése
► A rögzítőféket ne használja menetféknek.
► Mindig, mindkét oldalon egyszerre működtesse a rögzítőféket.
► Ha a kerekesszéket egyenetlen terepen vagy átüléskor (pl. autóba) leállítja, rögzítse a rögzítőfék működteteté

sével.
► A kerekesszék hajtása közben ne nyúljon a hátsó kerék és a rögzítőfék közé.
► Ügyeljen a könyökkaros fék helyes beállítására (kb. 20 mm távolság az abroncstól).
► A rögzítőfék utánállításához kérjük forduljon a szakszemélyzethez, aki a termékét beigazította.

A rögzítőfékek elgurulás ellen biztosítják a leállított kerekesszéket.

8.10.1 A rögzítőfékek használata

A könyökkaros fék élesítése / bénítása
1) Nyomja előre a könyökkaros fék fogantyúját (ld. 42 ábra).

→ A fékcsap rögzíti a kereket.
2) Húzza felfelé a fékkart (ld. 43 ábra).

→ A fékkar elengedi a kereket.

42 43
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8.11 Billenésgátló és billentéssegítő

FIGYELMEZTETÉS
Tévesen beállított billenésgátló
Esés rosszul beállított billenésgátló miatt
► A billenségátlót kizárólag szakszemély állíthatja be.

FIGYELMEZTETÉS
Tévesen beállított billenésgátló 
A használó felborul, kiesik a termék hibás kezelése miatt
► Ha a lépcsőn csak 1 kísérő személy segít, előzőleg úgy kell beállítania a billenésgátlót, hogy az a szállítás köz

ben ne ülhessen fel a lépcsőre. 
► A lépcsők leküzdése után a kísérő személy állítsa vissza a billenésgátlót a megfelelő állásba.

FIGYELMEZTETÉS
Nem aktivált billenésgátló 
A használó felborul, kiesik egy biztonsági felszerelés téves kezelése miatt
► Ellenőrizze, hogy egy felszerelt billenésgátló aktív állapotban van, mielőtt elindul az emelkedőn vagy akadá

lyon. 
► Használat előtt a billenésgátlónak jól hallhatóan be kell kattannia a helyére. A használó vagy kísérője ellenőriz

ze a billenésgátló szilárd rögzítését.
► A combamputáltak számára a billenésgátló használatát hangúlyozottan javasoljuk.

A billenésgátló akadályok és emelkedő leküzdése közben megakadályozza a kerekesszék hátrabillenését. Úgy van
beállítva, hogy a talajtól mért távolsága legfeljebb 50 mm lehet, a billenésgátló kerekei pedig túlérnek a legnagyobb
átmérőjű meghajtókerék peremén is.
A billentéssegítő a kísérő személynek megkönnyíti az akadályok leküzdését.

8.11.1 A billenésgátló aktiválása és deaktiválása
A felszerelt billenésgátlónak mindig aktív állapotban kell lennie. Ha valamely akadályt felfelé kell leküzdeni, a bille
nésgátló kerekeit le kell tenni a talajra. 
A billenésgátló rongálódásának megelőzéséhez, a lépcsőfokokra és a nem süllyesztett járdaszegélyekre történő rá
hajtás előtt a billenésgátlót a kísérő személynek deaktiválnia kell. 

Élesítés
1) Húzza ki a biztosító sasszeget a felső csődarabból (ld. 44 ábra, 1. tétel).
2) Billentse 180°-ban lefelé a billenésgátlót és engedje el (ld. 45 ábra, 1. tétel).
3) Dugja vissza a biztosító sasszeget.
→ A billenésgátlót most élesítette.

Bénítás
1) Húzza ki a biztosító sasszeget a felső csődarabból (ld. 44 ábra, 1. tétel).
2) Billentse 180°-ban felfelé a billenésgátlót és engedje el (ld. 45 ábra, 1. tétel).
3) Dugja vissza a biztosító sasszeget.
→ A billenésgátlót bénította.
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8.11.2 A billentéssegítő használata
A billentéssegítő ennél a típusnál a vázra van beépítve (ld. 46 ábra).
1) Akadályhoz érkezve fél lábbal lépjen rá a billentéssegítőre és nyomja lefelé.
2) A tolófogantyúk egyidejű megnyomásával kissé billentse meg a kerekesszéket.

46

8.12 Medenceöv

VIGYÁZAT
Tévesen beállított biztonsági öv
A használó rosszul tartja magát, szorong, elesik a felszerelési és beállítási hiba miatt
► A szakszemélyzet által végzett beállításokat meg kell tartani. Beállítási problémák esetén (nem kielégítő ülés

helyzet) forduljon ahhoz a szakszemélyhez, aki a terméket az Ön szükségleteihez beigazította.
► A medenceheveder szorosan feküdjön fel, de ne túl szorosan, hogy a felhasználó ne sérüljön meg. Két ujját

kényelmesen be kell tudnia dugni a heveder és a combja közé.
► A hevederrendszer beállításait rendszeres időközönként ellenőriztesse és végeztesse el a használó növekedé

se, a ruházat vagy a kórlefolyás változásai miatt szükségessé váló igazítást.

A medenceöv biztosítja a használót félrecsúszás ellen és támogatja az elhelyezkedését.
A termékre szükség szerint szakszemélyzet szereli fel és igazítja a használó szükségleteihez.
Az utólagos beszerzésről és rögzítősről a tudnivalókat a szakszemélyzet ismerteti, aki a terméket átadta.

A medenceöv használata
1) Az övet a fémcsattal/dugós csattal kell kinyitni.
2) A használót helyezze függőleges 90°-os ülőhelyzetbe (ha fiziológiailag lehetséges). Ügyeljen rá, hogy a háta fel

feküdjön a hátpárnára (ha fiziológiailag lehetséges).
3) Az övet a fémcsattal/dugós csattal kell bezárni.
4) A medenceheveder legyen kb. 60°-os szögben az ülőfelülethez. Az övheveder feküdjön a medencecsont előtt a

combok felett (ld. 48 ábra).
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Lehetséges hibák 
• A medenceheveder a felhasználón a medence felett fekszik a has lágyrész tartományában. 
• A felhasználó nem egyenesen ül a székben.
• A használó félrecsúszhat/kicsúszhat a túl lazán felhelyezett medenceöv miatt.
• A biztonsági övet a felszerelés/beigazítás során az ülésrendszer alkatrészein át (pl. a karfákon vagy az ülés nyo

mópárnáin át) vezetik. A medenceheveder ezáltal elveszíti a tartófunkcióját.

47

60°

48

8.13 Átmeneti görgők

VIGYÁZAT
Levett hajtókerekeknél a könyökkaros fék
Felborulás, kiesés a könyökkaros fék kihagyó működés miatt
► Vegye figyelembe, hogy az átmeneti görgőkön álló kerekesszéket csak a kísérő tudja lefékezni. 

Az átmeneti görgők nagyon keskeny helyeken teszik lehetővé az áthaladást (pl. vonaton vagy repülőgépen).
Az átmeneti görgőket a meghajtó kerekek helyében alkalmazzuk. A haladáshoz egy toló, kísérő személy szükséges.

8.13.1 Az átmeneti görgők használata
> A használat előtt ellenőrizze, hogy a tranzitkerekek magassága egyformán legyen beállítva.
1) Vegye le a meghajtó kerekeket.

Eközben, ha csak lehetséges, a használó ne üljön a kerekesszékben. Ha használó benne ül a kerekesszékben,
az alábbiak szerint kell eljárni:

2) Az 1. kísérőszemély a kerekesszéket stabil helyzetben tartja, miközben a meghajtó kerekeket egymás után te
hermentesítenie kell.

3) A 2. kísérőszemély óvatosan egymás után leveszi az egyik majd a másik meghajtó kereket.
→ A kerekesszék az átmeneti görgőkön tolható tovább.

8.14 Transzfer változat
A 12"-os meghajtókerekes szállító változat különösen paciensek szállítására alkalmas (ld. 49 ábra).
A használót ekkor egy kísérőszemély tolja.
A rögzítőfékeket a kísérőszemély mind kézzel, mind lábbal tudja rögzíteni és lazítani (ld. 50 ábra).

49 50
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8.15 További opciók
A terméket további tartozékokkal lehet kiegészíteni:
• Bottartó
• Lábtámasz, felhajtható
• Üléspárna
• Fékkartoldó

8.16 Szétszerelés és szállítás
ÉRTESÍTÉS

A behajtott háttámla alakvesztése
Problémák szétnyitás közben a nem megengedett terhelés miatt
► Soha ne tegyen súlyos tárgyakat a behajtott háttámlára.

TÁJÉKOZTATÁS
► A kerekesszéket járművekben összehajtott állapotban szállítsa - ha szükséges - levett kerekekkel és lábtáma

szokkal.
► Repülőgépen a kerekesszék az IATA (International Air Transport Association) és az adott légitársaság rendel

kezései szerint szállítható. Az indulás előtti napon tájékoztassa a légitársaságot. Szükség szerint használja a
mozgáskorlátozottság leírásához az SSR (Special Service Request) kódokat. Ezeket pl. az interneten keresheti
meg.

A kerekesszéket a szállításra elő kell készíteni. 
1) Vegye le a lábtámaszokat (ld. 19 old.). 
2) Szükség szerint: Vegye le az üléspárnát a tépőzárról.
3) Húzza fel az üléshuzatot, amíg a kerekesszék magától összehajtogatódik (ld. 51 ábra). Zárja be a hajtogatás

rögzítőszalagját (ábra nélkül).
4) Vegye le a meghajtó kerekeket (ld. 25 old.).
5) Rakodja be a szétszerelt kerekesszéket a szállítóeszközbe (ld. 52 ábra).

51 52

8.17 Használat mozgáskorlátozottak szállítására átalakított gépjárműben

FIGYELMEZTETÉS
Használat mozgáskorlátozottak szállítására átalakított gépjárműben 
Súlyos sérülések balesetek esetén a használói hibák miatt
► Elsőként a mozgáskorlátozottak szállítására átalakított jármű saját ülését és rögzítő szerkezeteit kell használni.

Az utasok testi épségének védelme balesetkor csak így optimális.
► A gyártó kínálta biztonsági elemek alkalmazása és a megfelelő rögzítő rendszerek használata esetén a termék

használható ülésnek a mozgáskorlátozottak szállítására átalakított járműben. További információt talál a "Az Ön
termékének használata a mozgáskorlátozottak számára átalakított gépjárműben" c. dokumentumban is, meg
rendelési száma: 646D158
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FIGYELMEZTETÉS
A övrendszer használata személyrögzítő elemként tiltott a mozgáskorlátozottak szállítására átalakított
járműben
Súlyos sérülések a termék hibás kezelése miatt
► A termékhez kínált öveket és helyzetben tartó segédeket semmiképp ne használja a személyi rögzítőrendszer

részeként a mozgáskorlátozottak számára átalakított járműben.
► Vegye figyelembe, hogy a termékhez kínált övek és helyzetbe állító segédek csak a termékben ülő személy kie

gészítő stabilizálására szolgálnak.

A terméket szabad ülésnek használni mozgáskorlátozottak szállítására átalakított gépjárműben.
A mozgáskorlátozottakat szállító gépjárműben történő szállítás közben a terméket rögzítő hevederekkel kell elenge
dően rögzíteni.
A KMP-ben szállítani szándékozott személy szállítási súlya megfelel a legnagyobb megengedett használósúlynak
(ld. a "Műszaki adatok" fejezetet).

8.17.1 Szükséges tartozékok
A termék szállítóűlésként történő használatához egy KMP-ben 4 hevederfül szükséges ("Crash" próbázott az ISO
7176-19 szerint). Erről közelebbi információkkal szolgálhat a kerekesszéket illesztő szakszemélyzet. 

8.17.2 A hevederfülek felszerelése

A szükséges anyagok
• 4 hevedeerfül (pl. az "Unwin Safety Systems féle, Q’ straint")

Szerelés
1) Fektessen 1-1 hevederfület a mellső keretre jobbra és balra, hossza szerint egyszeresen vagy kétszeresen (ld.

53 ábra, 1. tétel). 
2) Akassza be a biztonsági hevederrendszer kampóit a hevederfülekbe (ld. 53 ábra, 2. tétel). 
3) Fektessen 1-1 hevederfület a felső keretrész és az üléscső közé, jobbra és balra (ld. 54 ábra, 1. tétel).
4) Akassza be a biztonsági hevederrendszer kampóit a hevederfülekbe (ld. 54 ábra, 2. tétel).
5) A biztonsági hevederrendszer megfeszítése előtt ellenőrizze a hevederfülek megfelelő helyzetét. 

→ A felszerelt hevederfülek.

53 54

A termék használata járműben
A terméket az ISO 7176-19 alapján próbázták.

A termék rögzítése a mozgáskorlátozottak szállításához átalakított járműben
1) Helyezze el a terméket a mozgáskorlátozottakat szállító járműben. További információt talál a "Az Ön terméké

nek használata a mozgáskorlátozottak szállításához átalakított járműben" c., 646D158 megrendelési számú, leí
rás 5. fejezetében.

2) Elöl-hátul akassza be a rögzítő hevedereket a hevederfülekbe és feszítse meg. 
→ A termék a jól elhelyezett rögzítőhevederekkel (ld. 55 ábra).

A medencetartó öv átvezetése
1) Ajánlás: Billentse hátra az oldalrészeket (ld. 56 ábra, 1. tétel).
2) A medencetartó öv 1-1 végét dugja át az ülés oldalán kívülre (ld. 56 ábra, 2. tétel). 
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3) A medencetartó öv végét akassza be a tüskére (ld. 56 ábra, 3. tétel).
4) Hajtsa vissza előre az oldalrészeket.

→ Az átvezetett és rögzített medencetartó öv.
→ Az öv áthalad mind az oldalrész mind az üléspárna között.

55 56

A használat korlátozásai

FIGYELMEZTETÉS
A termék használata miatt bizonyos beállításokkal ill. rászerelt opciókkal
Súlyos sérülések balesetek esetén a meglazuló opciók miatt
► Mielőtt a terméket ülésnek használja a mozgáskorlátozottak szállításához átalakított járműben, távolítsa el a biz

tonságos szállítás érdekében leszerelni szükséges opciókat. Nézze meg a következő táblázatot.
► A leszerelt opciókat biztonságosa rakodja be a mozgáskorlátozottak szállítására átalakított járműben.
► Figyeljen oda, hogy bizonyos termékbeállítások kizárják annak használatát a mozgáskorlátozottak szállításához

való járműben.

Opció1) Nem lehetséges a
szállítás a mozgás
korlátozottak szál
lítására átalakított
járműben

Szerelje le az opci
ót

Rögzítse az opciót
a terméken

Szállítógörgő X2)

Medenceöv X3)

1) Nem minden megnevezett opció van minden termékre felszerelve. 
2) A szállítógörgők felszerelt meghajtó kerekeknél a KMP-ben történő szállítás során a kerekesszéken maradhatnak
3)Az hevedert szállítás közben lehet az utasok helyzetben tartásához használni. A személyi rögzítőrendszer felhelye
zése ennek ellenére kötelező.

8.18 Ápolás
8.18.1 Tisztítás
8.18.1.1 Kézi tisztítás
1) A párnázatot és a huzatot meleg vízzel és kézi mosószerrel kell tisztítani. 
2) Az esetleges foltokat szivaccsal vagy puha kefével kell eltávolítani. 
3) Hideg vízzel át kell öblíteni, és a kezelt alkatrészeket meg kell szárítani.

Fontos tudnivalók a tisztításhoz
• Ne használjunk agresszív tisztítószert, oldószert, se kemény sörtéjű kefét, stb.
• A műanyagarészek, a váz részei, az alváz és a kerekek kímélő tisztítószerrel, nedvesen tisztíthatók. Utána alapo

san meg kell szártani.
• Az üléspárna tisztításához ajánlásokat a terméken lévő gondozási ajánlás vagy a vele szállított használati utasítás

tartalmaz.

8.18.1.2 Tisztítás autómosóban / kerekesszék mosóban
1) Vegye le a ülőpárnát és a huzatokat és minden cikknél tartsa be a mosási utasításokat.
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2) Ellenőrizze a kormányzókerék burkolat szilárdságát
ÉRTESÍTÉS! Ha a zsírt kimossa vagy kinyomja a golyóscsapácsakból, a károsodást programozza be.

3) A kerekesszéket legfeljebb 60 °C (140 °F)-on és legfeljebb 10 percig mossa le.
4) Szükség szerint: Minden alkatrészt vegyen le, amelyekben víz gyűlt össze.
5) A kerekesszéket a 4 kerekén hagyja megszáradni. Eközben kissé billentse előre a kerekesszéket, hogy a víz ki

folyhasson a keretből.
TÁJÉKOZTATÓ: Javasoljuk, hogy préslevegővel szárítsa meg.

6) Szükség szerint: Szereljen vissza minden leszerelt alkatrészt.
7) Az újrahasználat vagy a beraktározás előtt győződjön meg a kerekesszék szárazságáról. A nedves alkatrészeket

egy ruhával törölje le.
8) Gondoskodjon az összes címke (adattábla és figyelmeztető táblák) mindenkori olvashatóságáról. Egyébként pó

tolja a címkéket.

Fontos tudnivalók a tisztításhoz
• Ne használjunk agresszív tisztítószert, oldószert, se kemény sörtéjű kefét, stb.
• Az ülés és a háttámlahuzatot legfeljebb 60 °C (140 °F)-ban mosógépben moshatja.
• Az üléspárna tisztításához ajánlásokat a terméken lévő gondozási ajánlás vagy a vele szállított használati utasítás

tartalmaz.

8.18.2 Fertőtlenítés
1) Fertőtlenítés előtt a párnázatokat és a fogantyúkat alaposan meg kell tisztítani.
2) A kerekesszék minden részét fertőtlenítőszerrel, nedvesen kell letörölni.

Fontos tudnivalók a fertőtlenítéshez
• Ha a terméket több személy használja, akkor kötelező egy kereskedelemben kapható fertőtlenítőszer használa

ta.
• Fertőtlenítéshez csak színtelen, vízbázisú készítmények használhatók. Ehhez a gyártó Használati utasításában

foglalt előírásait be kell tartani.

9 Karbantartás
• Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék hibátlan működését.
• Ha hiányosságot állapít meg, nem szabad használni a terméket. Ez különösen érvényes, ha a termék instabillá

válik, vagy a menettulajdonságai megváltoznak, ha problémák merülnek fel a használó üléshelyzetével vagy az
ültető egység stabilitásával. A hiányosság megszüntetéséhez haladéktalanul a szakszemélyzethez kell fordulni.

• Ugyanez a teendő meglazult, kopott, elgörbült vagy megrongálódott elemek, a keret repedéseinek vagy törései
nek észlelése esetén.

• Egyes karbantartási műveleteket meghatározott mértékben a használó, vagy a kísérő személy önállóan is elvé
gezhet (ld. a "Karbantartó munkák" és "További tanácsok a karbantartáshoz" fejezetet).

• A gyártó rendszeres, 12 hónaponkénti szemlét javasol, amelyet meghatalmazott szakkereskedő végezhet el
(ld. a "Szemle" fejezetet).

• Ha a karbantartás elmarad, a termék használója súlyosan, akár életveszélyesen is megsérülhet.
• Szervizelést, javításokat csak erre felhatalmazott szakszemélyzet, vagy maga a gyártó végezhet. A javítási mun

kákat itt mindig eredeti Ottobock-alkatrészekkel végzik.

9.1 Gondozási időközök
Az alábbiakban felsorolt funkciókat a megadott időközönként a használónak vagy a kísérőjének felül kell vizsgálnia:

Vizsgálat Indulás előtt Havonta Negyedévente
A fékek működésének ellenőrzése X
Az ülés- és háttámla bevonat belógása X
A lábtartók szilárdsága X
A kopóalkatrészek szemrevételezése (pl. abroncsok,
csapágyak)

X

A csapágyak elszennyeződése X
A markológyűrű sérülései X
Az összehajtogató mechanika kopása X
A meghajtókerék küllők feszességének vizsgálata X
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Vizsgálat Indulás előtt Havonta Negyedévente
Az összes csavarkötés ellenőrzése X

9.2 A gondozási munkák
A termék egyes alkatrészeit kis kézügyességgel a használó maga, vagy a kísérője is tudja gondozni, ezzel biztosítva
a zökkenőmentes használatot:
• Főleg kezdetben vagy a kerekesszéken végrehajtott beállítások után kell ellenőrizni a csavarkötések szilárdsá

gát. Ha egy csavarkötés többször is meglazul, erről azonnal értesíteni kell a szakkereskedőt.
• A kormányzó kerék villája és a kormányzó kerék között gyakran gyűlik össze hajszál és szenny, ettől egy idő után

a kerék nehezebben jár. Elhárításához vegye le a kormányzó kereket, tisztítsa meg háztartási finom mosószerrel
a villát és a kereket.

• A meghajtó kerekek a sorozat szerint feldugós tengelyes rendszerrel vannak felszerelve. A rendszer működőké
pességének megőrzése érdekében, ne tapadjon szennyezés a rádugós tengelyre, vagy a tengelyt rögzítő perse
lye. Ezen kívül a dugós tengelyt időnként meg kell olajozni gyantamentes, híg olajjal (varrógépolajjal).

• Ha a kerekesszék nedves lesz, szárazra kell törölgetni.

10 Ártalmatlanítás
10.1 Tudnivalók az ártalmatlanításról
Ártalmatlanításra a terméket vissza kell szállítani a szakkereskedőhöz.
A termék minden alkatrészét az adott ország saját környezetvédelmi előírásainak betartásával kell ártalmatlanítani.

10.2 Tudnivalók az ismételt használatba adásról

VIGYÁZAT
Használt üléspárnázat
Funkcionális ill. higiénés kockázatot jelent az ismételt használat
► Ismételt használatba adáskor ki kell cserélni az üléshuzatot.

A termék alkalmas az ismételt használatba adásra.
Az ismételt használatba adott termékek - akárcsak a használt gépek vagy járművek - különös terhelésnek vannak ki
téve. Ismertetőjegyei és teljesítményadatai nem változhatnak annyira, hogy az eszköz élettartama alatt veszélyeztet
nék a használó, adott esetben harmadik személy biztonságát.
Az ismételt használatba adáshoz a termék először is alapos tisztításra és fertőtlenítésre szorul. Ezután erre felhatal
mazott szakszemélynek kell megvizsgálni az állapotát, a kopottságát vagy sérüléseit. Ki kell cserélni az összes ko
pott és sérült alkatrészt valamint a felhasználó számára nem illeszkedő/alkalmatlan alkatrészt. 
A Szervizutasítás tartalmazza a részletes tudnivalókat az alkatrészek cseréjéről, és az ehhez szükséges szerszámok
listáját és az előírt szerviz időközöket.

11 Jogi tudnivalók
Valamennyi jogi feltétel a mindenkori alkalmazó ország joga alá rendelt, ennek megfelelően változhat.

11.1 A használat időtartama
Bővített használati időtartam: 4 év.
A bővített használati időtartamot a termék méretezésénél, gyártásánál és a rendeltetésszerű használat előírásainál
vettük alapul. Ezek a termék karbantartásához, a hatékonysága biztosításához és a biztonságához is tartalmaznak
előírásokat.
A megadott, elvárt használati időtartamon túli használat a maradék kockázatok növekedéséhez vezet, így csak az
üzemeltető gondos, képzett mérlegelése szerint történjen.
A használati időtartam lejártával a használó vagy egy felelős kísérőszemély forduljon ahhoz a szakszemélyzethez, aki
a terméket beigazította, vagy a gyártó szakszervizéhez (a címet ld. a hátsó borítón vagy a hátoldalon). A használó ott
kaphat tájékoztatást az ismert kockázatokról és a termék előkészítésének aktuális lehetőségeiről.

11.2 Felelősség
A gyártó abban az esetben vállal felelősséget, ha termék használata a jelen dokumentumban szereplő leírásoknak
és utasításoknak megfelel. A gyártó nem felel azokért a károkért, melyek a jelen dokumentum figyelmen kívül hagyá
sa, főképp a termék szakszerűtlen használata vagy meg nem engedett átalakítása nyomán következnek be.
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11.3 CE-jelzés
A termék megfelel az orvosi termékekre vonatkozó 93/42/EGK Európai Direktíva rendelkezéseinek. E Direktíva IX.
Függelékében az orvosi termékekre vonatkozó osztályozási kategóriák alapján ezt a terméket az I. osztályba sorol
ták be. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kiállításra a Diektíva VII. Függelé
kének megfelelően.

11.4 Garancia
A garanciával kapcsolatos részletesebb információkkal szolgálnak a terméket adaptáló szakemberek vagy a gyártó
szervize (címlista a hátsó borító belső oldalán).

11.5 Márkajelzés
A jelen dokumentumban szereplő valamennyi megnevezés korlátozás nélkül az érvényben lévő védjegyzési és az
adott tulajdonosi jogok alá tartozik.
Valamennyi itt megnevezett márka, kereskedelmi megnevezés vagy cégnév lehet bejegyzett márkanév is, az adott
tulajdonos jogai alá tartozik.
A jelen dokumentumban használt márkák közül kifejezetten hiányzó megnevezésből nem következik, hogy arra a
megnevezésre nem vonatkozik harmadik fél joga.

12 Függelékek
12.1 Műszaki adatok

TÁJÉKOZTATÁS
► Sok műszaki adat a következőkben mm-ben van megadva. Figyeljen rá, hogy - ha nincs ettől eltérően megad

va - a terméken a beállításokat nem a mm-es tartományban, hanem csak kb. 0,5 cm-es vagy 1 cm-es lépések
ben lehet elvégezni.

► Figyeljen rá, hogy a beállítási munkák során az elért értékek az alább felsoroltaktól eltérhetnek. Az eltérés le
het ±10 mm és ±2°.

Általános adatok

Start B2
Legnagyobb terhelhetőség (kg-ban) 100
Súlya [kg]
(430 mm-es ülésszélességnél)

17,2 kg-tól (17,8 kg, 480 mm ülésszélességnél)1)

Szállítási súlyok [kg];
(430 mm-es ülésszélességnél)

Keret: kb. 10,61)-tól
Lábtartó: kb. 1,71)

Meghajtó kerekek, 24“ (pár): kb. 4,91)

Ülésszélesség [mm] 380/405/430/455/4802)

Ülésmélység [mm] 4202)

Háttámla dőlés [°] 0
Legnagyobb teljes magasság [mm]
(elöl/hátul 470/440 mm ülésmagasságnál; tolófogantyú)

920

Forduló tartomány kb. [mm] 14502)

Legnagyobb megengedett dőlés [°]
Legnagyobb megengedett dőlés [%]

73)

123)

1) A súlyadatok a kiválasztott opciók és változatok szerint változnak.
2) Megfelel az ISO 7176-5, 8.12-nek
3) több mint 10°-os (kb. 17,5°%) lejtőn történő haladáskor szükséges a billenésgátló.

További adatok

Start B2 Legkisebb Legnagyobb
Összsúly [kg] 16,8 17,7
Váz szállítósúlya [kg] 10,6 11
Teljes hossz lábtámaszokkal [mm] 1040 1050
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Start B2 Legkisebb Legnagyobb
Teljes szélesség [mm] 5651) 7051)

Hossz (összehajtva) [mm] 1040 1050
Szélessége (összehajtva) [mm] 330 330
Magassága (összehajtva) [mm] 895 920
Ülésfelület szöge [°] 4 4
Tényleges ülésmélység [mm] 420 420
Tényleges ülésszélesség [mm] 380 480
Ülésmagasság elöl [mm] 470 470
Ülésmagasság hátul [mm] 440 440
A háttámla dőlése [°] 13 13
A háttámla magassága [mm] 430 430
A lábtámasz távolsága az üléstől [mm] 360 460
A kartámasz távolsága az üléstől [mm] 190 330
A lábtámasz szöge az üléshez [°] 2 32
A markolókerék átmérője [mm] 500 530
Legkisebb fordulókör sugár [mm] 7002) 800
A kartámasz helyzete előlről [mm] 270 270

1) meghajtó kerekekkel
2) összhangban az ISO 7176-5-el

12.2 Határértékek a vonatban szállítható kerekesszékekre
TÁJÉKOZTATÁS

► Az építési sorozat kerekesszékei alapvetően kielégítik a vasúton szállítható kerekesszékek számára az (EU) Nr.
1300/2014) rendeletben előírt legkisebb műszaki követelményeket. A különféle beállítások alapján azonban
nem minden kivitel tarthat be minden határértéket.

► A következő táblázat segítségével Ön vagy a szakszemélyzet utólagos méréssel megvizsgálhatja, hogy az adott
kerekesszék kielégíti a határértékeket.

Jellemző Határérték (az (EU) 1300/2014 sz. rendelet szerint)
Hossz [mm]1) 1200 (további 50  mm a lábakra) 
Szélesség [mm]2) 700 (további 50 mm mindkét oldalon haladásnál a kezek

számára)
Legkisebb kerekek ["]1) Kb. 3 vagy nagyobb (a rendelet szerint a legkisebb ke

rék tudjon leküzdeni egy 75 mm-es, vízszintes hézagot
vagy 50 mm-es függőleges méretet) 

Magasság [mm]2) Legfeljebb 1375 (beleértve egy 1,84 m méretű férfi kere
kesszékest (95. percentilis)

Fordulókör [mm]1) 1500
Legnagyobb súly [kg]1) 200 (kerekesszék a kerekesszékessel és a csomagjával) 
A leküzdhető akadály legnagyobb magassága [mm]1) 50
Hasmagasság [mm]2) 60 (10°-os lejtőszögnél, előrehaladás közben a hasma

gasság a lejtő végén legyen legalább 60 mm a lábtá
masz alatt)

Legnagyobb dőlésszög, amelynél a kerekesszék még
stabil marad [°]1) 

6 (dinamikus stabilitás minden irányban) 
9 (statikus stabilitás minden irányban, behúzott fékkel
is)

1) A határértéket ennél a kerekesszék típusnál mindig betartjuk, ld. 35 old.
2) A határértéket néhány kerekesszék változatnál túl lehet lépni, kérjük mérje meg, vagy kérdezze meg a szaksze
mélyzetet

12.3 Szükséges szerszámok
A beállítási és gondozási munkákhoz az alábbi szerszámokra van szükség:
• Imbuszkulcsok, 3, 4, 5, 6 mm-es méretek
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• Gyűrűs- és villáskulcsok, 10, 11, 13, 19 és 24-es méretek
• 19 mm-es dugóskulcs
• Keresztfejű csavarhúzó (2-es méret)
• Csavarbehajtó (pengeméret 2,5 mm)
• Nyomatékkulcs (méréstartomány 5 - 50 Nm)

12.4 A csavarkötések meghúzó nyomatékai
Ha nincs másként megadva, a csavarkötések meghúzónyomatéka:
• Menetátmérő M4: 3 Nm
• Menetátmérő M5: 5 Nm
• Menetátmérő M6: 10 Nm
• Menetátmérő M8: 25 Nm
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