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Předmluva  

Nejdříve ze všeho bychom Vám rádi poděkovali za Vaši důvěru vyjádřenou 
výběrem jednoho z našich invalidních vozíků. 

 
Invalidní vozíky Vermeiren jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a zkušeností. Během 
vývoje byl kladen důraz především na snadné a praktické použití invalidního vozíku. 

 
Očekávaná životnost invalidního vozíku je silně ovlivněna poskytovanou péčí a údržbou 
vozíku. 

 

Tento návod k obsluze Vás seznámí s provozem tohoto invalidního vozíku. 
 

Dodržování uživatelských instrukcí a pokynů k údržbě je nezbytnou součástí záručních 
podmínek. 

 
Tento návod obsahuje nejnovější verzi produktu. Společnost Vermeiren si vyhrazuje 
právo na změny bez povinnosti přizpůsobit či vyměnit předchozí dodané modely. 

 
Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce. 
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1.1 Určení produktu 

Invalidní vozík je určen pro děti s hendikepem nebo pohybovou dysfunkcí v důsledku 
poškození mozku. 

Invalidní vozík je určen pro přesun 1 dítěte. 

Invalidní vozík je vhodný pro vnitřní i venkovní použití pod dohledem. Invalidní vozík 

Gemini 2 může tlačit asistent nebo rodič. 

Modulární konstrukce umožňuje vybrat optimální design podle specifických potřeb vašeho 
dítěte. Díky možnosti volbě barvy rámu bude tato židle podporovat fyzickou a mentální 
spokojenost vašeho dítěte. 

 

Při stanovení individuálních požadavků berte v úvahu následující: 

• tělesná velikost a hmotnost 

• fyzický a psychický stav 

• podmínky obydlí 

• životní prostředí 
 

 

Invalidní vozík by se měl používat pouze na povrchu, kde se mohou všechny čtyři kola 
dotýkat země, a kde je kontakt dostatečný pro rovnoměrné pohánění kol. 

Doporučujeme si vyzkoušet používání na nerovném povrchu (dlažební kostky atd.), ve 
svahu, v zatáčkách a vyzkoušet si překonávání překážek (obrubníky apod.). 

Invalidní vozík by se neměl používat jako žebřík, ani pro přepravu těžkých či horkých 
předmětů. 

Při používání na rohožích, kobercích či volné podlahové krytině hrozí poškození této 
krytiny. 

Používejte pouze schválená příslušenství od společnosti Vermeiren. 

Výrobce není odpovědný za škodu způsobenou nedostatečným nebo nesprávným 
servisem nebo nedodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu. 

Dodržování pokynů týkajících se uživatele a údržby jsou v rámci záručních 
podmínek zásadní. 

1 Popis produktu 
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1.2 Technické údaje 

Technické údaje níže jsou platné pro invalidní vozík ve standardním nastavení. 

Pokud se používají podnožky nebo další příslušenství, tabulkové hodnoty se změní. 
 

Značka Vermeiren 

Adresa Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout 

Typ Manuální invalidní vozík 

Model Gemini 2 

Popis Gemini 2 32 Gemini 2 40 

Maximální hmotnost uživatele 35 kg 50 kg 

Účinná šířka sedadla 320 mm 400 mm 

Celková šířka (podle modelu) 620 mm 690 mm 

Celková délka (otevřené stupačky, 
zadní opěrka v poloze lehu) 

1150 mm 1250 mm 

Celková délka (zavřené stupačky, 
zadní opěrka v poloze sedu) 

950 mm 910 mm 

Délka při složení 820 mm 
bez zadních kol: 800 mm 

930 mm 
bez zadních kol: 920 mm 

Šířka při složení 620 mm 
bez zadních kol: 600 mm 

690 mm 
bez zadních kol: 680 mm 

Výška při složení 460 mm 
bez zadních kol: 350 mm 

560 mm 
bez zadních kol: 460 mm 

Celková výška (včetně tlačné tyče) 1180 mm 1220 mm 

Celková hmotnost ± 18 kg ± 27 kg 

Hmotnost nejtěžšího dílu Sedadlo: ± 8,20 kg Sedadlo: ± 13,70 kg 

Hmotnosti dílů, které lze demontovat či 
odebrat 

Zadní kola: 1 kg/kus; 
Spodní rám: 7,80 kg 

Zadní kola: 1 kg/kus; 
Spodní rám: 11,30 kg 

Statická stabilita z kopce 10° (ve standardní konfiguraci) 

Statická stabilita do kopce 10° (ve standardní konfiguraci) 

Statická boční stabilita 10° (ve standardní konfiguraci) 

Překonávání překážek 40 mm (při správném usazení) 

Úhel roviny sedadla -19° - +20° -25° - +22° 

Účinná hloubka sedadla 300–360 mm 380–430 mm 

Výška povrchu sedadla na předním okraji 510 mm (bez 
polštářů) 

510 mm (bez 
polštářů) 

Úhel zádové opěrky 45° 40° 

Výška zádové opěrky 520–640 mm 650–780 mm 

Vzdálenost mezi podnožkami a sedadlem) 250 mm - 340 mm 315–400 mm 

Úhel mezi sedadlem a podnožkami 2,5° - 85,5° 3° - 88° 

Úhel stupaček -17° - +23° -11,5° - +14° 

Vzdálenost mezi područkami a sedadlem 200 mm 200 mm 

Přední poloha konstrukce loketních opěrek 280–340 mm 340 mm 

Postranní opěrky hlavy 160–210 mm 160–210 mm 

Průměr poháněcí obruče Neuplatňuje se 

Horizontální poloha osy kol (odchylka) 230 mm 150 mm 

Minimální rádius zatáčení 1200 mm (sklopené stupačky) 
1480 mm (nastavené stupačky) 

1620 mm (sklopené stupačky) 
1850 mm (nastavené stupačky) 

Průměr PU zadních kol 290 mm x 60 mm 
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10 = Postranní opěrky kyčle 
11 = Abdukční klín  
12 = Sedadlo 
13 = Podnožky 

14 = Podpěry nohou  
15 = Podnožky 
16 = Identifikační štítek 

1 = Tlačná tyč 
2 = Zádová opěrka 
3 = Loketní opěrky 
4 = Brzda 
5 = Hnací kola (zadní kola) 
6 = Rám 
7 = Řídicí kola (přední kola) 
8 = Postranní opěrky hlavy 
9 = Postranní opěrky zad (velké) 

Gemini 2 32 

Tlak pneumatik, zadní (hnací) kola (s 
nafukovacími pneumatikami) 

Max. 2,5 bar 

Průměr PU řídicích kol 200 mm x 50 mm 

Tlak pneumatik, řídicí kola (s 
nafukovacími pneumatikami) 

Max. 2,5 bar 

Změna směru sedadla Ano Ano 

Teplota skladování a používání + 5 °C + 41 °C 

Vlhkost při skladování a používání 30 % 70 % 

Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky ± 15 mm / 1,5 kg / °. 

Tabulka 1: Technické údaje Gemini 2 

Invalidní vozík vyhovuje požadavkům uvedených v normách: 

ISO 7176-8: Požadavky a zkušební metody na statickou únosnost, rázovou pevnost a 
únavovou pevnost. 

 

1.3 Komponenty 
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1.4 Příslušenství 

Pro Gemini 2 jsou dostupná následující příslušenství: 

• Skládací obal 

Příslušenství zvyšuje komfort při používání vozíku Gemini 2. Speciální otvory v 
rámu vozíku Gemini 2 slouží k uchycení obalu. Stačí zasunout konce obalu do 
otvorů. Podle potřeby lze obal otevřít nebo zavřít. 

• Stůl 

• Zábrana 

• Bezpečnostní pásy 

• Malé postranní opěrky zad 

K vozíku Gemini 2 nabízíme širokou škálu zajímavých a užitečných přídavných prvků, které 
zvýší pohodlí a užitečnost vozíku. Pro více informací o dostupných možnostech prosím 
kontaktujte vašeho prodejce. 

 

1.5 Vysvětlivky symbolů 

      Maximální nosnost 

  Vnitřní a venkovní použití  

    Maximální bezpečný svah  

     Shoda CE 

   Typ určení 

Není určeno pro použití jako sedadlo v motorovém vozidle 

10 = Postranní opěrky kyčle 
11 = Abdukční klín  
12 = Sedadlo 
13 = Podnožky 
14 = Opěrky nohou  
15 = Podnožky 
16 = Identifikační štítek 

1 = Tlačná tyč 
2 = Zádová opěrka 
3 = Loketní opěrky 
4 = Brzda 
5 = Hnací kola (zadní kola) 
6 = Rám 
7 = Řídicí kola (přední kola) 
8 = Postranní opěrky hlavy 
9 = Postranní opěrky zad (velké) 

Gemini 2 40 
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2 Použití 

 
 

1.6 Bezpečnostní předpisy 

(!) Pro předejití zranění a/nebo poškození vašeho invalidního vozíku zajistěte, aby se 
žádné předměty a/nebo části těla nezachytily v hnacích kolech. 

(!) Centrální brzda by měla být použita před usednutím do a vystoupením z vozíku 
Gemini 2. 

(!) Při nastupování a vystupování z invalidního vozíku nestoupejte na stupačky. 
Stupačky byste měli předtím složit. 

(!) Vyzkoušejte si chování invalidního vozíku při změně těžiště, například v mírném 
sklonu nahoru a dolů, v bočním svahu nebo při překonávání překážek. Požádejte o 
pomoc asistenta. 

(!) Pokud chcete něco zvednout (předmět ležící před vámi, vedle vás nebo za 
invalidním vozíkem), neměli byste se naklánět příliš ven, aby se vozík nepřeklopil. 

(!) Při pohybu dveřmi, průjezdy atd. se ujistěte, že máte po bocích dostatek prostoru, 
abyste se nezachytili nebo neporanili ruce či paže, a aby nedošlo k poškození 
invalidního vozíku. 

(!) Invalidní vozík používejte pouze v souladu s nařízeními. Vyhýbejte se například 
nekontrolované jízdě proti překážkám (schody, obrubníky, dveřní prahy atd.) nebo 
spadnutí z okrajů. Výrobce nemůže převzít odpovědnost za škodu plynoucí z 
přetížení, kolize nebo jiného nesprávného použití. 

(!) Schody je možné překonávat pouze s pomocí druhé osoby. Pokud máte k dispozici 
nájezd, rampy nebo výtahy, použijte je. 

(!) Při pohybu na veřejné silnici se na vás vztahují pravidla silniční dopravy. 
(!) Při cestování venku jízdu přizpůsobit počasí a dopravním podmínkám. 
(!) Během přenášení invalidního vozíku jej nikdy nezvedejte za pohyblivé části 

(podnožky, zadní kola atd.). 

(!) Pro lepší viditelnost při jízdě za šera noste co nejsvětlejší oblečení nebo oděvy s 
reflexními prvky a zkontrolujte reflexní prvky umístěné na bocích a na zadní straně 
invalidního vozíku. 

(!) Buďte opatrní při zacházení s možnými zdroji požáru, jako jsou cigarety, protože 
mohou zapálit potahy sedadla a zádové opěrky. 

(!) Nikdy nepřekračujte maximální povolené zatížení. 
(!) Zkontrolujte hloubku profilu a tlak pneumatik. 
(!) Používejte pouze vozík Gemini 2, který je nastaven hmotnosti a velikosti dítěte. 

(!) Vozík Gemini 2 není možné naklánět příliš dozadu, protože posun těžiště může 
způsobit překlopení vozíku dozadu. 

(!) Osoba manipulující s vozíkem Gemini 2 je odpovědná za své jednání z hlediska 
správného používání vozíku. 

 

Tato kapitola popisuje každodenní použití. Tyto pokyny jsou určeny pro uživatele  
a specializovaného prodejce. 

Invalidní vozík je od Vašeho specializovaného prodejce dodáván kompletně 
sestavený. Pokyny pro specializovaného prodejce k sestavení invalidního vozíku jsou 
uvedeny v kapitole 3. 

 

2.1 Přenášení invalidního vozíku 

Nejlepší způsob pro přenášení invalidního vozíku je využít kola a vozík vézt. 

Pokud to není možné (např. v případě sejmutí zadních kol pro přepravu v automobilu), 
pevně uchopte rám v přední a zadní části. Nepoužívejte podnožky k uchopení invalidního 
vozíku. 

Pro snadný přenos také můžete vozík Gemini 2 složit. 
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2.2 Montáž/demontáž vozíku 

(!) VÝSTRAHA: Riziko sevření – udržujte prsty mimo pohyblivé části invalidního 
vozíku.  

 

Montáž 

1. Nasaďte zadní kola. 

2. Rozložením trubic rozložte 
spodní rám vozíku Gemini 2. 

3. Namontujte rám sedadla na 
spodní rámu. 

4. Namontujte abdukční klín. 

5. Rozložte stupačky. 

6. Nastavte vozík do pohodlné 
polohy pro dítě. 

Demontáž 

1. Složte stupačky. 

2. Demontujte abdukční klín. 

3. Demontujte rám sedadla ze 
spodního rámu. 

4. Složte spodní rám. 

5. Sundejte zadní kola. 

 
 
 
 
 

 
Je také možné nedemontovat rám sedadla 
a složit Gemini 2 jak je vyobrazeno na 
obrázku. Před kompletním sklopením 
zádové opěrky dopředu nejprve 
demontujte všechny peloty a abdukční 
klín.
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2.3 Montáž a demontáž zadních kol 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – před použitím vozíku Gemini 2 se ujistěte, že jsou 
zadní kola řádně zajištěny. 

Rychlé a bezpečné sundání kol je velice 
pohodlné pro přepravu menších automobilech. 
Použití speciální osy umožňuje rychlé sundání kol. 
Pomocí palce stiskněte stříbrnou U svorku (1) na kole 
směrem dovnitř. Poté můžete kolo sundat tak, že jej 
vytáhnete z rámu. 
Pro opětovné nasazení kol postupujte stejným 
způsobem. Zatlačte U svorku (1) a nasuňte kolo na 
spodní rám tak, aby zacvaklo. 

 
Nesprávná montáž nebo použití jiných pneumatik, 
než které nabízíme, zneplatňuje nárok na 
reklamaci. 

 

2.4 Složení/rozložení rámu 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí sevření – udržujte prsty a přezky mimo skládací 
mechanizmus.  

Složení rámu: 

1. Vytáhněte díly Ⓐ na obou stranách nahoru, dokud se neuvolní z trubky Ⓐ. 

2. Zatlačte tlačnou tyč Ⓐ dopředu a sklopte rám. 

3. Otočte rám tak, aby přední a zadní kola a trubka Ⓐ spočívaly na zemi. 

4. Nyní lze rám kompletně složit. 

5. Tlačítky Ⓐ otočte tlačnou tyč směrem dolů. 

Rozložení rámu: 

1. Uchopte lištu Ⓐ a posuňte ji nahoru, abyste rám rozložili. 

2. Otočte rám tak, aby přední a zadní kola a trubka Ⓐ spočívaly na zemi. 

3. Posunutím páky dozadu zcela rozložte rám. 

4. Zkontrolujte, zda části Ⓐ zacvaknou přes trubku Ⓐ a rám je pevně zajištěn. 

5. Tlačítky Ⓐ otočte tlačnou tyč do požadované polohy. 
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2.5 Ovládání brzdy 

(!) VAROVÁNÍ: Brzda neslouží ke zpomalování pohybu invalidního vozíku – 
brzdu používejte pouze pro zabránění před nežádoucím pohybem 
invalidního vozíku. 

(!) VAROVÁNÍ: Správnou funkci brzdy ovlivňuje opotřebení a znečištění kol (voda, 

olej, bláto, ...) – před každým použitím zkontrolujte stav kol. 

(!) VAROVÁNÍ: Brzda se může opotřebovat – před každým použitím zkontrolujte 
stav brzdy. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí nežádoucího pohybu – před uvolněním brzdy se ujistěte, že 
se invalidní vozík nachází na horizontálním povrchu. 

 

Centrální brzda se smí používat pouze pokud se vozík nehýbe. Nejprve zastavte vozík 
Gemini 2 a poté použijte centrální brzdu. 

 

Osoba tlačící vozík Gemini 2 je odpovědná za správné používání brzdy. Vozík 
Gemini 2 je vybavený centrální brzdou.  

Pro aktivaci brzdy zatlačte centrální brzdu ve směru (1). Zatlačením centrální brzdy 
směrem (2) se brzda uvolní. 
Dobrý výkon brzdy závisí na správném tlaku pneumatik. 

 

Pokud již brzda dobře nebrzdí z důvodu opotřebení a/nebo poškození pneumatik a vnitřních 
trubic, doporučujeme opravu brzdového systému zkonzultovat se specializovaným 
prodejcem, protože disponuje vhodným nářadím a znalostmi. 

 

Nesprávná údržba nebo použití nevhodných nástrojů může způsobit poškození a/nebo 
ztrátu funkce. 
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2.6 Abdukční klín (B22)  
 

Standardně je abdukční klín (1) potažený 
textilií a je uchycen na sedadle. Zabrání 
vašemu dítěti sklouznout z vozíku Gemini 2. 
2. Abdukční klín je uchycen pomocí dvou 
křídlových matic (2). Uvolněním/utažením 
křídlové matice jej lze snadno nastavit. 
 

Použití klínku závisí na fyzickém a 
mentálním stavu vašeho dítěte. 

 
 
 
 

 

2.7 Bezpečnostní pásy 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – před jízdou s vozíkem Gemini 2 se ujistěte, že 
jsou všechny pásy zajištěné. 

 
Každý vozík Gemini 2 je vybaven nastavitelným pásem pro zajištění správné a bezpečné 
polohy sedu. Tyto pásy jsou délkově nastavitelné a jsou uchycené k rámu sedadla. Konce 
pásů jsou k sobě připojeny pomocí centrálního zámku. 
Při zapnutí bezpečnostních pásů musíte být jasně slyšitelné zacvaknutí, které je důkazem 
řádného zapnutí pásů. Pro rozepnutí pásů stiskněte tlačítko na zámku. Délku pásů lze 
nastavit až po jejich zapnutí. 

 
Nastavení bezpečnostních pásů 
Délka každého pásu se nastavuje individuálně pomocí zkrácení nebo prodloužení délky 
každého pásu pomocí přezky. 
Místa uchycení pásů lze na desce zádové opěrky umístit v různých polohách podle velikosti 
vašeho dítěte. Při nastavení musí ramenní pásy procházet oválnými otvory v zádové opěrce 
a opět utaženy. 

 
Správný postup nastavení délky bezpečnostních pásů a síla utažení ovlivní 
bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte během jízdy. 

 

V případě otázek týkajících se uzamykacích a bezpečnostních systémů prosím kontaktujte 
naše prodejce. 
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2.8 Přesun pacienta do a z vozíku 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí překlopení 
invalidního vozíku – nestoupejte na 
stupačky. 

1. Umístěte invalidní vozík co 
nejblíže k židli, gauči nebo posteli, 
ze které/na kterou má pacient 
nasednout. 

2. Zkontrolujte, že je centrální 
brzda vozíku aktivována. 

3. Odklopte stupačky směrem nahoru, 
aby se na ně nedalo našlápnout. 

4. Proveďte přesun na/z 
invalidního vozíku. 

 
 
 
 
 
 

 
2.9 Správná poloha ve vozíku 

Doporučení pro komfortní používání invalidního vozíku: 

• Dejte svá záda co nejblíže k zádové opěrce. 

• Ujistěte se, že máte horní část nohou v horizontální poloze – v případě potřeby 
upravte délku podnožek. (viz kapitola 3.4.2) 

 

2.10 Jízda s vozíkem 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí sevření – opatrně projíždějte zúženými prostory (např. 
dveře). 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení – buďte opatrní při jízdě v teplém nebo studeném 

prostředí (slunce, extrémní chlad, sauny atd.) po delší čas a při dotyku – povrchy 

přijímají okolní teplotu. 

 

1. Uvolněte brzdu. 

2. Uchopte tlačnou tyč. 

3. zatlačte na invalidní vozík. 

 
Tlačná tyč 
Gemini 2 je vybaven pogumovanými tlačnými rukojeťmi, které jsou uchyceny na nastavitelné 
tlačné tyči. Správné nastavení tlačné tyče usnadní tlačení vozíku Gemini 2 a zajistí stále 
pevný úchop v různých jízdních podmínkách. 

 
Nastavení tlačné tyče 
Stiskněte zároveň obě tlačítka tlačné tyče a uzamkněte ji v požadované poloze. 
Uvolněním tlačítek automaticky uzamknete tlačnou tyč v požadované poloze. 
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2.11 Pohyb ve svahu 

(!) VAROVÁNÍ: Kontrolujte svoji rychlost – ve svahu se pohybujte co nejpomaleji. 

(!) VAROVÁNÍ: Berte na vědomí schopnosti vašeho asistenta – pokud váš asistent 
není dostatečně zdatný pro ovládání invalidního vozíku, aktivujte centrální brzdu. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí překlopení – nakloňte se vpřed pro přesunutí těžiště 
dopředu za účelem získání lepší stability. 

1. Mějte zapnutý bezpečnostní pás, pokud je k dispozici u invalidního vozíku. 

2. Nejezděte příliš vysoko do svahu. Maximální sklony svahu (nahoru a dolů) jsou 
uvedeny v tabulce 1. 

3. Nakloňte se vpřed pro přesunutí těžiště dopředu. 

4. Zatlačte invalidní vozík do nebo ze svahu. 
 

2.12 Jízda přes schody či obrubníky 

2.12.1 Jízda z obrubníku nebo ze schodu dolů 

Sjíždění nízkých obrubníků lze provést popředu. Ujistěte se, že se podnožky nedotknou 
země. 

1. Požádejte asistenta/rodiče, aby invalidní vozík naklonil mírně dozadu. 

2. Sjeďte z obrubníku po zadních kolech. 

3. Postavte invalidní vozík zpět na čtyři kola. 

 

2.12.2 Jízda do schodu nebo na obrubník. 

Postup jízdy do schodu nebo na obrubník s pomocí asistenta: 

1. Ujistěte se, aby se podnožky nedotkly obrubníku. 

2. Požádejte asistenta, aby naklonil invalidní vozík směrem vzad, tak akorát, aby 
přední kola mohla najet na obrubník. 

3. Nakloňte se dozadu pro přesunutí těžiště nad zadní kola. 

4. Najeďte předními koly na obrubník. 

5. Najeďte zadními koly invalidního vozíku na obrubník. 
 

2.12.3 Po schodech 

K jízdě po schodech s invalidním vozíkem se vztahují následující pravidla: 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí překlopení – při jízdě po schodech se vyžadují vždy 

2 asistenti. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – zvednutí invalidního vozíku, zatímco je 
pacient v sedadle, je zakázáno. Zadní kola vždy udržujte na zemi/schodech. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – během přepravy mějte zapnutý systém 
bezpečnostních pásů (informace jsou k dostání u vašeho specializovaného 

prodejce). 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění nebo poškození – během přepravy vozíku se 
pod vozíkem nesmí nacházet žádné osoby nebo předměty. 

1. Sundejte veškeré příslušenství. 

2. Vyndejte dítě z vozíku. 

3. Jeden asistent nakloní vozík mírně dozadu. 

4. Druhý asistent uchopí přední část rámu. 

5. Po schodech jeďte po zadních kolech vozíku. 

6. Po zdolání schodů opět nasaďte příslušenství. 

7. Umístěte dítě zpět do vozíku. 
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2.12.4 Používání rampy 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – nepřekračujte maximální povolené zatížení rampy. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – vyberte správný typ rampy, aby nedošlo ke 

zranění nebo poškození. Neneseme odpovědnost za zranění nebo poškození 

způsobené nesprávným výběrem rampy. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – ujistěte se, že je výška kol dostatečná pro přejetí 

přes volnou výšku ramp. Rám invalidního vozíku se nesmí dotknout rampy. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – pro zajištění ve vašem invalidním vozíku použijte 
zádržný bezpečnostní pás. 

(!) VAROVÁNÍ: nebezpečí překlopení – funkce invalidního vozíku (sedadlo – 
horizontálně, záda – vertikálně) nastavte tak, aby byl vozík maximálně stabilní. 

 
Pokud zvažujete instalaci rampy pro překonání překážek, berte na vědomí následující: 

Nikdy na rampu nenajíždějte ani z ní nesjíždějte bez pomoci. 

 

2.13 Přeprava v automobilu 

(!) NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zranění – invalidní vozík není vhodný pro použití jako 
sedadlo v motorovém vozidle. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – dohlédněte na to, aby byl invalidní vozík řádně 
uchycen, aby se předešlo zranění cestujících při nehodě či náhlém zabrzdění. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – pro zabezpečení invalidního vozíku a 
cestujícího NIKDY nepoužívejte stejný bezpečnostní pás. 

Invalidní vozík nikdy nepoužívejte jako sedadlo v automobilu nebo jiném vozidle. Invalidní 
vozík musí být označen následujícím symbolem. 

 
 

Pro přepravu invalidního vozíku v automobilu postupujte následovně: 

1. Odstraňte příslušenství. 

2. Příslušenství uložte bezpečně. 

3. Složte stupačky. 

4. Pokud je to možné, složte invalidní vozík a sundejte zadní kola. 

5. Umístěte vozík do zavazadlového prostoru. 

6. Pokud prostor pro cestující a invalidní vozík NENÍ oddělený, upevněte rám 
vozíku bezpečně k vozidlu. Můžete použít bezpečnostní pásy vozidla. 

 

2.14 Přeprava v jiných vozidlech 

Mezi ostatní vozidla patří letadla, autobusy, lodě, tramvaje, vlaky atd. Ohledně bezpečnosti 
cestování s vaším invalidním vozíkem do požadované destinace a ohledně platných 
požadavků se zeptejte služebních úředníků. 

Invalidní vozík lze přepravovat v letadle. Invalidní vozíky se kontrolují na přepážce. 
Příslušné letecké společnosti nahlaste invalidní vozík s dostatečnou časovou rezervou před 
odletem. Nepoužívejte invalidní vozík jako sedadlo v letadle nebo v jiných vozidlech, 
invalidní vozík musí být uložen v zavazadlovém prostoru. 

K přepravě invalidního vozíku v letadle se pojí následující požadavky: 
1. Rozměry a hmotnost invalidního vozíku 

Povolená hmotnost a rozměry invalidního vozíku závisí na typu letecké 
společnosti. 
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3 Instalace a nastavení 

 
 

2. Poškození invalidního vozíku 
Během přepravy může dojít k poškození invalidního vozíku, protože je uložen v 
omezeném prostoru s kufry a ostatním zbožím. 

 

Předejití poškození invalidního vozíku: 

• Sundejte veškeré příslušenství. 

• Sklopte podnožky směrem nahoru a invalidní vozík složte. 

• Zkontrolujte, že nastavovací páčky směřují směrem dovnitř. 
 

Před cestou kontaktujte patřičnou leteckou společnost ohledně jejich požadavků pro 
přepravu invalidního vozíku v letadle nebo v jiném vozidle. 

 

Pokyny v této kapitole jsou určené pro specializované prodejce a uživatele. 

Vozíky Gemini 2 od společnosti Vermeiren byly navržena zcela pro pohodlí vašeho dítěte. 

Pro nalezení nejbližšího servisního střediska nebo specializovaného prodejce kontaktujte 
nejbližší pobočku Vermeiren. Seznam poboček Vermeiren je uveden na poslední straně 
tohoto návodu. 

(!) VAROVÁNÍ: Riziko nebezpečného nastavení – řiďte se pouze nastaveními 
uvedenými v tomto návodu. 

(!) VAROVÁNÍ: Variace povolených nastavení může změnit stabilitu vašeho 
invalidního vozíku (naklonění dozadu nebo do boku). 

 

3.1 Nářadí 

Pro nastavení vozíku Gemini 2 se vyžaduje následující nářadí. 

• Maticový klíč velikosti 10 

• Imbusový klíč velikosti 4 
 

3.2 Způsob doručení 

Balení s invalidním vozíkem Vermeiren Gemini 2 obsahuje: 

• 1 rám 

• zadní kola (demontovatelná) a přední kola 

• opěrky nohou s nastavitelným sklonem a délkou, stupačky s upínáním na suchý zip 

• zádová opěrka s nastavitelným sklonem a výškou 

• odnímatelné sedadlo s nastavitelným sklonem a hloubkou 

• centrální brzda 

• postranní opěrky hlavy (peloty) 

• klín (B22) 

• hlavový polštářek 

• bezpečnostní pásy 

• nástroje 

• návod k obsluze 

• příslušenství (volitelné) 

• pumpičku (pouze u nafukovacích pneumatik) 

 
Před použitím zkontrolujte, zda je balení kompletní, a že součásti nejsou poškozené 
(například po přepravě). 
Při doručení je produkt nastaven pro používání, pouze je potřeba nastavit délku 
podnožek, ideální sklon zádové opěrky, sedadla a pelot podle vlastních potřeb 
(postupujte podle pokynů v tomto návodu k obsluze). 
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3.3 Nastavení hloubky sedadla  
Gemini 2 32 

 

Funkci změny hloubky 
sedadla je možné použít po 
uvolnění šroubů (M6) (1) na 
podkladu sedadla (potřebné 
nářadí je zahrnut v balení) a 
posunout celý díl do 
požadované polohy. Rozsah 
nastavení je přibližně 60 mm 
(plynule), což v kombinaci s 
řadou dalších nastavení 
vozíku Gemini umožňuje 
širokou škálu přizpůsobení. 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 Nastavení hloubky sedadla  
Gemini 2 40 

 
 

Funkci změny hloubky 
sedadla je možné použít po 
uvolnění šroubů (M6) (1) na 
podkladu sedadla (potřebné 
nářadí je zahrnut v balení) a 
posunout celý díl do 
požadované polohy. Tři 
různé polohy: kroky po 25 
mm, což v kombinaci s 
řadou dalších nastavení 
vozíku Gemini 2 umožňuje 
širokou škálu přizpůsobení. 
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3.5 Podnožky Gemini 2 (šířka sedadla 32) 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – před použitím zkontrolujte, že je zádová opěrka 
bezpečně zajištěná. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění, stability – pokaždé zkontrolujte polohu 

nastavovacích kolíčků, abyste 

předešli případné poloze, která by mohla ohrozit uživatele. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění, stability – nikdy nestoupejte plnou tělesnou 
vahou na stupačky. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí sevření – udržuje předměty a osoby mimo rozsah 
pohybu podnožek.  

Podnožky se skládají z následujících 
prvků: 
1. Skládací stupačky 
2. Rám podnožek s pojistkami 
3. Výklopné horní části s 

nastavovacími popruhy 

 
 

Díl podnožek je připojen k modulu 
sedadla přes podložku, která slouží 
jako seřizovací prvek hloubky 
sedadla. Tato konstrukce umožňuje 
vašemu dítěti mít nohy v libovolné 
poloze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Polohy stupaček 

Stupačky jsou standardně v horizontální poloze. 
Při přepravě, rehabilitaci a vstávání z vozíku Gemini 2 je nutné stupačky otočit ve směru 
podél rámu podnožek. 
Stupačky jsou vybaveny plastovými opěrkami nohou, které brání nekontrolovanému 
sklouznutí nohy. Jako dodatečné bezpečnostní prvky byly přidány nožní pásky (B19). 

 

Úhel stupaček (2) lze nastavit v 5 různých 
polohách (krok: 10°) 
1. Povolte křídlové matice (1). 
2. Otočte opěrky (2) do požadované 

polohy. 
3. Utáhněte křídlové matice (1). 
4. Zkontrolujte, že jsou opěrky 

řádné upevněné. 
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3.5.2 Nastavení délky podnožek 

Díky skvělé konstrukci vozíku Gemini 2 je 
možné stupačky nastavit ve 4 různých 
délkách: 250 – 280 – 310 - 340 mm (krok: 
30 mm). Postup nastavení: 
1. Vytáhněte obě bezpečnostní pojistky (1). 
2. Nastavte rám podnožek 

(2) do požadované polohy. 
3. Opět zajistěte rám podnožek pomocí 

pojistek (1). 
4. Ujistěte se, že jsou podnožky pevně 

uchycené. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 Nastavení sklonu podnožek 

Nastavení sklonu podnožek (rozsah 
83°, plynule) ve spojení s dalšími 
nastaveními zvyšuje počet možných 
poloh vozíku Gemini 2. 
Postup nastavení: 
1. Povolte obě páčky (1) seřizovacích 

popruhů. 
2. Nastavení optimální sklon 

podnožek. 
3. Opět obě páčky (1) utáhněte. 
4. Ujistěte se, že jsou podnožky pevně 

uchycené. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro správné nastavení podnožek se obraťte na vašeho specializovaného prodejce, který 
vám poskytne odbornou radu a technickou podporu. 
Pokud je pro vaše dítě z důvodu jeho poruchy obtížné nastavit podnožky, obraťte se prosím 
na svého specializovaného prodejce, který najde vhodné řešení. 
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3.6 Podnožky Gemini 2 (šířka sedadla 40) 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – před použitím zkontrolujte, že je zádová opěrka 
bezpečně zajištěná. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – před použitím podnožek zkontrolujte pevnost 
všech spojů a šroubů. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění, stability – pokaždé zkontrolujte polohu 

nastavovacích kolíčků, abyste předešli případné poloze, která by mohla ohrozit 

uživatele. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění, stability – nikdy nestoupejte plnou tělesnou 

vahou na stupačky. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí sevření – udržuje předměty a osoby mimo rozsah 
pohybu podnožek. 

3.6.1 Polohy stupaček 

Stupačky jsou standardně v horizontální poloze. 
Při přepravě, rehabilitaci a vstávání z vozíku Gemini 2 je nutné stupačky otočit ve směru 
podél rámu podnožek. 
Stupačky jsou vybaveny plastovými opěrkami nohou, které brání nekontrolovanému 
sklouznutí nohy. Jako dodatečné bezpečnostní prvky byly přidány nožní pásky (B19). 

 

Úhel opěrek nohou (2) lze nastavit v 4 
různých polohách (krok: 8,5°) 
1. Povolte křídlové matice (1). 
2. Otočte opěrky (2) do požadované 

polohy. 
3. Utáhněte křídlové matice (1). 
4. Zkontrolujte, že jsou opěrky 

řádné upevněné. 

 
 
 
 
 

 

3.6.2 Nastavení délky podnožek 

Konstrukce vozíků Gemini 2 40 umožňuje 
postupnou změnu délky podnožek. 
Podnožky vozíku Gemini 2 40 lze nastavit ve 
dvou různých délkách (kroky 35 mm: vnější 
trubka) a 4 rlzných délkách (kroky 25 mm: 
vnitřní trubka). 
Postup nastavení: 
1. Povolte šrouby (1) na obou stranách. 

2. Posuňte stupačku (2) nahoru nebo dolů 
do požadované délky. 

3. Opět řádně utáhněte dva šrouby (1). 
4. Ujistěte se, že jsou podnožky pevně 

uchycené. 
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3.6.3 Nastavení sklonu podnožek 

Změnu úhlu podnožek lze provést 
v rozsahu 85°. 

 
Postup nastavení: 
1. Povolte obě páčky (1) seřizovacích 

popruhů. 
2. Nastavení optimální sklon 

podnožek. 
3. Opět obě páčky (1) utáhněte. 
4. Ujistěte se, že jsou podnožky pevně 

uchycené. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7 Zádová opěrka 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – zkontrolujte, že je zádová opěrka dobře zajištěná. 

Vozík Gemini 2 je vybaven zádovou opěrkou s nastavením sklonu a výšky. Ve spojení 
s nastavitelným sedadlem a podnožkami poskytuje vozík Gemini 2 vašemu dítěti optimální 
přizpůsobení. 

3.7.1 Nastavení sklonu zádové opěrky 

Gemini 2 32: 
1. Povolte páčku (1) na zadním 

boční straně zádové opěrky. 
2. Zatlačte nebo vytáhněte 

trubky zádové opěrky do 
požadované polohy (ze 
složené polohy -> snadné pro 
transport do polohy lehu: 0° – 
45°). Poloha lehu je 
zabezpečená pomocí 
omezovačů (3). 

3. Opět utáhněte páčku (1). 
4. Zkontrolujte, že je zádová 

opěrka (2) řádně zajištěná. 
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Gemini 2 40: 
V zadní části rámu zádové opěrky se nachází tyč (1) a zajišťovací pojistka (2). 

1. Pro změnu sklonu zádové opěrky vytáhněte pojistku (2). 
2. Posuňte zádovou opěrku nahoru/dolů do požadované polohy (6 poloh v krocích po 

8°). Maximální úhel je dosažen, když se tyč (1) zarazí o pojistku (2). 
Je zde otvor navíc (otvor 7), který brání, aby zádová opěrka nebyla opět 
zvednuta do vertikální polohy, když je zádová opěrka složená k sedadlu (pro 
přepravu). 

3. Uvolněte pojistku (2). 
4. Ujistěte se, že je zádová opěrka řádně zajištěná. 

 
3.7.2 Nastavení výšky zádové opěrky 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – před použitím vozíku Gemini 2 zkontrolujte 
pevnost všech spojů a šroubů. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí překlopení – na zádovou opěrku nepůsobte další vahou 

(např. batoh nebo nákupní taška). Došlo by tak k přetížení zádové opěrky, které 

by mohlo zapříčinit překlopení vozíku Gemini 2 dozadu a zranění uživatele! 

Přidání dodatečných prvků k vozíku Gemini je povoleno pouze po pečlivém 

zvážení a ve spolupráci s jedním z našich prodejců. 
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1. Povolte dvě křídlové matice (1) 
v zadní části zádové opěrky. 

2. Posuňte horní část (opěrku hlavy) 
(2) zádové opěrky dolů nebo 
nahoru do požadované výšky 
(520 – 640 mm pro Gemini 2 32, 
650 – 780 mm pro Gemini 2 40). 

3. Ručně opět utáhněte oba 
šrouby a křídlové matice (1). 

 
Ve spodní částí zádové opěrky 
jsou 2 svorky (3) pro 
bezpečnostní pásy. 
Jedná se o dodatečné nastavení 
podle individuálních potřeb 
každého uživatele. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 Sedadlo 

3.8.1 Otočení sedadla 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí převrácení – uvědomte si, že změníte stabilitu invalidního 
vozíku, protože se změní těžiště. 

Konstrukce vozíku Gemini 2 umožňuje snadné nastavení sklonu a hloubky sedadla. Také je 
velice snadná a rychlá změna směru sedadla směrem k osobě, která tlačí vozík Gemini 2. 
Před montáží rámu sedadla zkontrolujte, že jsou podnožky namontované před trubkami 
spodního rámu. 
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3.8.2 Nastavení sklonu sedadla 

Gemini 2 32:  

 
 

 
Postup nastavení 
úhlu sedadla: 
1. Uvolněte 

páčky (1) pod 
rámem 
sedadla. 

2. Nastavte rám 
sedadla (2) do 
požadované 
polohy (rozsah 
39°: plynule). 

3. Opět 
utáhněte 
páčky (1). 

4. Ujistěte se, že 
je rám sedadla 
(2) pevně 
zajištěný. 

 
 
 
 
 
 

 

Gemini 2 40:  
 
 

Postup nastavení 
úhlu sedadla: 
1. Uvolněte 

páčky (1) pod 
rámem 
sedadla. 

2. Nastavte rám 
sedadla (2) do 
požadované 
polohy (6 poloh 
v rozsahu 46°: 
kroky: 9°). 

3. Opět utáhněte 
páčky (1). 

4. Ujistěte se, že 
je rám sedadla 
(2) pevně 
zajištěný. 

 
 
 
 
 

 

Díky široké škále nastavení je vozík Gemini 2 možné přizpůsobit mnoha způsoby. Z téměř 
vertikální polohy (ideální pro rekonvalescenci) až po polohu v leže. Při utažení 
nastavovacích tyčí je celá část sedadla znehybněná. 
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3.8.3 Montáž rámu sedadla 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – při montáži rámu sedadla zkontrolujte, že jsou 
svorky na rámu pevně uchyceny. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – před usazením vašeho dítěte do vozíku 
Gemini 2 se ujistěte, že jsou svorky zajištěné. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí sevření – ujistěte se, že se mezi rámem sedadla a 
spodním rámem vozíku Gemini 2 nesevřou prsty, přezky ani oděvy. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – změna směru sedadla je povolená pouze, když 
se dítě nenachází ve vozíku Gemini 2! 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – vozík Gemini 2 nepoužívejte bez rámu 
sedadla. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí zranění – před použitím vozíku Gemini 2 zkontrolujte 

pevnost všech spojů a šroubů. 
 

Sundání nebo změna polohy sedacího dílu je u vozíku Gemini 2 velice pohodlná. Díky tomu 
můžete vozík Gemini 2 tlačit s dítětem čelem vpřed nebo čelem k vám. 

 

 

Postup demontáže rámu sedadla: 

• Nejdříve zajistěte brzdu a vozík Gemini 2 znehybněte. 

• Odjistěte dvě svorky v zadní části sedadla. 

• Uchopte boční opěrky a celý rám sedadla posuňte dozadu a vytáhněte vertikálně 
nahoru. 

Při montáži rámu sedadla postupujte opačně. 
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Sedadlo vozíku Gemini 2 lze prodloužit pouze s dodatečnými prvky po schválení vaším 
prodejcem. 

3.9 Postranní opěrky hlavy 
(peloty) 

3.9.1 Postranní opěrky hlavy 

 
 
 

 
 
Nastavení šířky: 

1. Uvolněte vroubkované matice (1) v 
zadní části zádové opěrky. 

2. Posuňte hlavovou pelotu (2) dovnitř 
nebo ven do požadované polohy 
(rozsah 25 mm na každé straně: 
plynule). 

3. Opět utáhněte vroubkované matice (1). 
4. Ujistěte se, že je pelota (2) pevně 

uchycená. 
5. Tento postup zopakujte u druhé peloty 

(2). 

Nastavení výšky: 
1. Uvolněte vroubkované matice (1) v 

zadní části zádové opěrky. 
2. Posuňte hlavovou pelotu (2) nahoru 

nebo dolů do požadované polohy 
(rozsah 30 mm: plynule). 

3. Opět utáhněte vroubkované matice (1). 
4. Ujistěte se, že je pelota (2) pevně 

uchycená. 
5. Tento postup zopakujte u druhé peloty 

(2). 

 

Nastavení výšky: 
1. Uvolněte vroubkované matice (1) na 

boku zádové opěrky. 
2. Posuňte hlavovou pelotu (2) nahoru 

nebo dolů do požadované polohy 
(rozsah 25 mm: plynule). 

3. Utáhněte vroubkované matice (1). 
4. Ujistěte se, že je pelota (2) pevně 

uchycená. 
5. Tento postup zopakujte u druhé peloty 

(2). 

Nastavení hloubky: 
1. Uvolněte vroubkované matice (1) na 

boku zádové opěrky. 
2. Posuňte hlavovou pelotu (2) dopředu 

nebo dozadu do požadované hloubky 
(rozsah 22,5 mm: plynule). 

3. Opět utáhněte vroubkované matice (1). 
4. Ujistěte se, že je pelota (2) pevně 

uchycená. 
5. Tento postup zopakujte u druhé peloty 

(2). 
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3.9.2 Postranní opěrky zad 
(velké) 

 

 
Nastavení výšky: 
1. Povolte dva šrouby (1). 
2. Posuňte zádovou pelotu (2) 

nahoru nebo dolů do 
požadované polohy (2 polohy: 
kroky 40 mm). 

3. Řádně utáhněte dva šrouby (1). 
4. Ujistěte se, že je pelota (2) 

pevně uchycená. 
5. Tento postup zopakujte u druhé 

peloty (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.9.3 Postranní opěrky 
kyčle 

 
 

Nastavení šířky: 
1. Povolte dva šrouby (1). 
2. Posuňte kyčelní pelotu (2) dovnitř 

nebo ven do požadované polohy 
(rozsah 18,8 mm: plynule). 

3. Řádně utáhněte dva šrouby (1). 
4. Ujistěte se, že je pelota (2) 

pevně uchycená. 
5. Tento postup zopakujte u druhé 

peloty (2). 
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3.10 Výměna pneumatiky 

(!) POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že jsou kola dostatečně nafouknuté, protože to 
ovlivňuje jízdní vlastnosti. 

(!) POZNÁMKA: Neneseme žádnou odpovědnost za kola, která nebyla 
dodána výrobcem. 

(!) POZNÁMKA: Před sejmutím pneumatiky se v duši nesmí vyskytovat žádný vzduch. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí poškození – při nesprávné manipulaci může dojít k 

poškození ráfku. 

Tyto činnosti přenechte raději odborníkovi. 

Pokud chcete vyměnit pneumatiky nebo duše, berte na vědomí následující: 

1. Vypusťte všechen vzduch z duše. 

2. Vložte páku na pneumatiku mezi pneumatiku a ráfek. 

3. Pomalu a opatrně vytlačte pneumatiku ven. Tím vytáhnete pneumatiku přes okraj ráfku. 

4. Poté pohybujte pákou podél ráfku a pneumatika vyskočí. 

5. Nyní opatrně sundejte pneumatiku od ráfku a poté oddělte duši. 

 
(!) POZNÁMKA: Pouze odborník může zaručit správnou montáž. Pokud tuto činnost 

nevykoná specializovaný prodejce, propadá nárok na záruku. 

(!) VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození nebo zranění – při montáži pneumatiky se 
ujistěte, že nedojde ke skřípnutí žádných částí těla nebo předmětů mezi 
pneumatikou a ráfkem. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí poškození – při nafukování pneumatik zkontrolujte správný 
tlak. Správný tlak je uveden na stěně pneumatiky. 

(!) VÝSTRAHA: Nebezpečí poškození – používejte pouze nafukovací vybavení, které je 

v souladu s nařízeními a ukazuje tlak v barech nebo použijte dodávanou pumpičku. 

Neneseme žádnou odpovědnost za poškození způsobené nafukovacím vybavením, 

které nebylo dodáno výrobcem. 

Před vložením nové vnitřní trubice: 

Zkontrolujte lůžko ráfku a vnitřní stěnu pneumatiky z hlediska cizích předmětů a v případě 
potřeby je řádně očistěte. Zkontrolujte stav lůžka ráfku, obzvláště v okolí vzduchového ventilu. 

Používejte pouze originální náhradní díly. Neneseme odpovědnost za poškození způsobené 
použitím neoriginálních dílů. Kontaktujte prosím svého specializovaného prodejce. 

Před umístěním ráfkového pásku na ráfek jej nejdříve přetáhněte přes 
vzduchový ventil. Poté lze ráfkový pásek snadno natáhnout. Ujistěte se, 
že jsou všechny hlavy paprsků překryty (v případě plastových kol není 
ráfkový pásek vyžadován). 

 
Natlačte pneumatiku přes hranu ráfku, začněte u vzduchového 
ventilu. Mírně nafoukněte duši, aby byla kulatá a vložte ji dovnitř 
pneumatiky. 
 
Pokud duše pohodlně padne do pneumatiky bez jakýchkoliv přehybů (v 
případě přehybů vypusťte trochu vzduchu), tak můžete horní stranu 
pneumatiky pomocí obou rukou lehce zatlačit do ráfku, začněte u 
vzduchového ventilu. 

 

Po celém obvodu na obou stranách pneumatiky se ujistěte se, že duše není skřípnutá mezi 
ráfkem a okrajem pneumatiky. Lehce zatlačte vzduchový ventil dovnitř a opět jej vytáhněte, 
abyste se ujistili, že je pneumatik v místě vzduchového ventilu umístěna správně. 
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Abyste se ujistili, že je kolo nahuštěné správně, přidejte pouze tolik vzduchu, aby bylo 
možné pneumatiku stlačit pomocí palce. Pokud se kontrolní linie na obou stranách 
pneumatiky nachází stejně daleko od ráfku, pak je pneumatika správně vycentrovaná. 
Pokud tomu tak není, vypusťte trochu vzduchu a polohu pneumatiky opravte. 

 
Nyní lze pneumatiku nahustit na plný provozní tlak (viz maximální tlak!!) a nasadit čepičku 
na vzduchový ventil. 

 

Pro pokyny k údržbě / čištění se odkažte do zvláštního návodu k obsluze vozíků pro děti. Pro 
získání tohoto zvláštního návodu se odkažte na svého specializovaného prodejce. 

4 Údržba 
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 SERVIS  

Provedené servisy na manuálním invalidním vozíku: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Pro úplný seznam provedených servisů a dodatečné technické informace prosím navštivte nejbližšího 
specializovaného prodejce. Více informací najdete na našich webových stránkách www.vermeiren.com. 

Razítko prodejce: 
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N.V. Vermeiren N.V. Vermeiren Deutschland GmbH 
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B-2920 Kalmthout 
Tel.: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be  
e-mail: info@vermeiren.be 

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
website: www.vermeiren.de  
e-mail: info@vermeiren.de 

 
 

  France  Austria  

Vermeiren France S.A. L. Vermeiren Ges. mbH 

Rue de l´Empire 

Zone d’activités de Cadran 

59133 Phalempin 
Tel.: +33(0)3 28 55 07 98 
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 

website: www.vermeiren.fr  
e-mail: info@vermeiren.fr 

Winetzhammerstraß
e 10 A-4030 Linz 
Tel.: +43(0)732 37 13 66 
Fax: +43(0)732 37 13 69 

website: www.vermeiren.at  
e-mail: info@vermeiren.at 

 
 

  Italy  Switzerland  

Vermeiren Italia Vermeiren Suisse S.A. 

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Tel: +39 02 99 77 07 
Fax: +39 02 93 58 56 17 
website: www.reatime.it  
e-mail: info@reatime.it 

Hühnerhubelstraße 59  
CH-3123 Belp 
Tel.: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 

website: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch 

 
 

  Polsko  Španělsko/Portugalsko  

Vermeiren Polska Sp. z o.o Vermeiren Iberica, S.L. 

ul. Łączna 1 
PL-55-100 Trzebnica  
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
website: www.vermeiren.pl  
e-mail: info@vermeiren.pl 

Carratera de Cartellà, Km 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Tel.: +34 972 42 84 33 
Fax: +34 972 40 50 54 

website: www.vermeiren.es  
e-mail: info@vermeiren.es 

 
 

  Česká republika  

Vermeiren ČR S.R.O. 
Nádražní 132 
702 00 Ostrava 1 
Tel.: +420 731 443 302 
Web: www.vermeiren.cz  
e-mail: info@vermeiren.cz 
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