Wheelblades S - návod k použití
Přehled
komplet Wheelblades S (pravá lyže)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lyže - plast
vázání (vybrání na kolečko - kolíbka) - plast
upínací klapka - hliníková slitina
doraz kolečka - ocel
pružný plechový doraz - ocel
fixační šroub - ocel

Obecné
Obsah balení

2x lyže Wheelblades S (komplet s namontovaným upínacím mechanizmem)
1x montážní klíč "torx" T25
1x návod k použití
1.

Záruka
Společnost Wheelblades poskytuje záruku na bezchybný a funkční výrobek. Záruka se vztahuje na všechny
chyby a vady, které prokazatelně vznikly v důsledku chybné konstrukce, špatného výběru materiálu nebo
nedostatečné kontroly při výrobě. Záruční doba je 2 roky od data nákupu. Ze záruky jsou vyloučeny
následující body:
- běžné opotřebení v důsledku používání
- poškození nesprávnou manipulací
- zanedbání údržby
- poškození nesprávnou montáží
- vady způsobené vnějšími okolnostmi
- vady způsobené výrobcem neschválenými úpravami
- poškození způsobené použitím nevhodných náhradních dílů
- následné náklady nejsou součástí záruky
- použití v půjčovnách (výrobek není určen k opětovnému častému nastavování rozměrů koleček)

Bezpečnost
Správné používání
Wheelblades S se používají pro jízdu po cestách s ujetým sněhem bez posypu!. Nejsou vhodné pro jízdu
na zledovatělém povrchu, v hlubokém sněhu nebo cestách jen částečně sněhem pokrytých. Nejsou určeny
pro použití na lyžařských nebo sáňkařských tratích a podobně.
Wheelblades S jsou určeny pouze pro ručně poháněné (mechanické) invalidní vozíky.
Uživatelé (uživatelé invalidních vozíků, asistenti) musí být odpovědní za své chování a musí si přečíst a
pochopit návod k obsluze.
Wheelblades S musí být namontovány pouze na přední kola invalidních vozíků. Jsou určeny pro průměry
kol od 80 do 200 mm a šířky od 20 do 60 mm.
Wheelblades S slouží k rozšíření jízdních vlastností invalidního vozíku. Není to sportovní zařízení!

Pozor!
Nedodržení určeného použití může vést k nebezpečným situacím, které by mohly vést k vážnému zranění
nebo smrti.

Technická data

2.

Wheelblades S
šířka lyže 110 mm
délka lyže 258 mm
rozmezí upínacího mechanizmu (Klemmbereich)
šířka kolečka 20 - 60 mm
průměr kolečka 80 - 200 mm

Popis funkce upínacího mechanizmu

Upínaci klapka vodorovně - mechanizmus otevřen, upínací klapka svisle (nahoru o 90*) - zajištěno.

Nastavení
Wheelblades S se mohou používat pouze na přední kolečka invalidních vozíku (chodítek, rolátorů a pod.) o
průměru od 80 do 200 mm a šíři od 20 do 60 mm.
Pokud jsou kolečka Vašeho vozíku (nebo kočárku) větší - použijte Wheelblades XL !
Wheelblades S nejsou při prodeji nastaveny na žádný rozměr koleček. Před prvním použitím a nasazením
si je musíte přizpůsobit nastavením upínacího mechnizmu sami.

První nastavení
K nastavení šíře upínacího mechanizmu slouží vždy dvě stupnice u každého upínacího šroubu. Vnitřní
(innere Skala) a vnější (äussere Skala), vpředu a vzadu. Na každé lyži jsou tedy na upínacím mechanizmu
čtyři stupnice (obr. 5)

3.

obr. 5

Rozměrům (šířce kolečka) odpovídají značky (po 5 mm) podle obrázku 6. Proti odpovídající značce se
nastavuje referenční znaménko na lyži.
obr. 6

1 - Povolte zajišťovací šrouby "torx" (T25) - můžete použít přiložený klíč, aby vázání bylo volné.
2 - Změřte šířku vašeho předního kolečka (například 31,5 mm).
3 - Zaokrouhlete rozměr na mm (nahoru).
4 - Nastavte vázání tak aby referenční znaménko bylo co nejblíže vašemu rozměru. Znaménko může být na
stupnici i uprostřed značek tzv. "mezi zuby" (obr. 7) rastr stupnice je jemnější.
5-6 - Dejte pozor aby nastavení bylo stejné na všech stupnicích a utáhněte zajišťovací šrouby.

4.

obr. 7 příklad nastavení pro rozměr 32 mm na vnější stupnici

obr. 8 pro vnitřní stupnici a rozměr 32 mm

8 - Zkontrolujte nastavení upínacího mechanizmu - položte lyži na zem, otevřete vázání (klapka vodorovně),
vložte kolečko a utáhněte klapkou (zvedněte klapku o 90* nahoru). Lyže má nyní držet na kolečku. Pokud lze
lyži lehce z kolečka sundat (při zavřené klapce), musíte znovu povolit zajšťovací šrouby a vázání ještě o
několik milimetrů posunout. Zmenšit šíři a šrouby znovu utáhnout.
Bod 8 kontrolu nastavení opakujte dokud lyže na kolečku bezpečně nedrží.
9 - Stejně postupujte (body 1- 8) i u druhé lyže.
5.

Pozor!
Při nesprávném nastavení, nebo pokud nejsou dostatečně dotaženy zajišťovací šrouby, mohou
Wheelblades S během používaní upadnout!
Nastavení je potřeba provést správně a pečlivě.

Nasazení/sundání lyží
Před prvním nasazením Wheelblades S na váš invalidní vozík musíte správně nastavit upinací
mechanizmus. Postupujte podle kapitoly 5.

Pozor!
Před každým používáním (nasazením) zkontrolujte Wheelblades S zda nejsou poškozené (prasklé a pod. )
nebo nejsou povolené upínací šrouby.

Pozor!
Při nasazování Wheelblades S na kolečka (i při sundavání) hrozí skřípnutí prstů!!

Nasazení lyží
1 - Zkontrolujte Wheelblades S - dotažení šroubů.
2 - Vázání a prostor pro kolečko musí být před nasazením čisté (bez sněhu a pod.).
3 - Položte "pravou" lyži před "pravé" přední kolečko vašeho vozíku. Upínací mechanizmus musí být otevřen
(klapka směřuje vodorovně ven) a lyže ve směru jízdy (špička dopředu) obr. 9.
4 - Nadzvedněte vozík a položte "pravé" přední kolečko na lyži do vybrání (kolíbky) mezi doraz a pružinovou
destičku u klapky. Kolečko s přední vidlicí musí být v pozici jízdy dopředu - tzn. vidlice předního kolečka
musí směřovat dozadu! obr. 10.
5 - Když je kolečko správně usazeno ve vybrání lyže, zvedněte klapku o 90* nahoru az nadoraz obr. 11.

6 - Vyzkoušejte že Wheelblades S na kolečku drží.
7 - Zopakujte body 1- 6 i u druhé lyže.

Pozor!
Při nasazování Wheeelblades S - nadzvedávání předních koleček vozíku se může vozík převrátit!
Vozík zabrzděte a požádejte o asistenci!

Sundání lyží
1 - Zablokujte (zabrzděte) vozík.
2 - Odjistěte klapky na lyžích do vodorovné polohy.
3 - Zvedněte kolečka z lyží.
6.

Pozor!
Možnost překlopení vozíku - asistence!

Jízda s Wheelblades
S nasazenými lyžemi lze s vozíkem jezdit stejně jak jste normálně zvyklí. Chová se však jinak, proto proto
první jízdu opatrně vyzkoušejte na bezpečném místě (dostatek volného prostoru a na rovině!) a rozhodně s
asistencí!
Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze vašeho vozíku. Wheelblades S jsou pouze doplněk k
rozšíření jeho jízdních vlastností.
Při jízdě s Wheelblades S dávejte vždy pozor (zvýšená pozornost!) a používejte vozík s nasazenými
Wheelblades S pouze na cestách s ujetým směhem.

Pozor!
Na jakékoliv cizí předměty (větvičky, kamínky a pod.) nabo sníh v upínacím mechanizmu. Mohou být
příčinou toho že se mechanizmus otevře a lyže z kolečka spadnou.

Pozor!
V hlubokém sněhu se Wheelblades S mohou zaseknout nebo vzpříčit. Na ledu lyže nevedou.
Nejezděte v hlubokém sněhu.
Nejezděte po posypaném sněhu (štěrk, písek a pod.) a po asfaltu.
Nejezděte na ledu (zledovatělých cestách).

Couváni
Zvláštní pozornost věnujte couvání s vozikem s nasazenými Wheelblades S. Pokud při couvání nadlehčíte
přední čast vozíku, kolečka s Wheelblades S se mohou překlopit!

Pozor!
Necouvejte s Wheelblades S pokud nemáte dostatečně zatížená přední kolečka. Ideálně pouze s asistencí.

Údržba
Při poškození lyží - přílišném opotřebení - je možno zakoupit náhradní lyže (bez upínacích mechanizmů)
jako náhradní díl.

Potíže - odstranění
Kolečko nejde správně upnout
•
zkontrolujte nastavení správné šířky (kap. 5)
•
při nastavování se nepostupovalo správně
•
vyčistěte vhloubení pro kolečko na lyži od sněhu a jiných předmětů...

Likvidace
Po rozebrání Wheelblades S na jednotlivé části lze tyto likvidovat (recyklovat) obvyklým způsobem. Typ
materiálu každé položky je uveden v přehledu na začátku návodu.
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