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POZOR! Před použitím kočárku je uživatel povinen si přečíst 
obsah této příručky a dodržovat pokyny. 
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1.Účel kočárku MEWA 
 

       1. Specialní  zdravotní kočárek Mewa je určen pro děti s neurologickými a  
        ortopedickými   poruchami, což jim ztěžuje nebo znemožňuje pohyb. 
        Kočárek, díky mnoha nastavením, umožňuje pohodlné a bezpečné  
        přizpůsobení  individuálním potřebám dítěte. Kočárek Mewa  je určen pro  
        uživatele s  výškou 90 - 125 cm a hmotností do 35 kg. 
        Statisticky se jedná o děti ve věku 3-8 let. Při výběru kočárku jsou však  
        nejdůležitější  individuální fyzikální vlastnosti a subjekt nemoci konkrétního uživatele.  
        Kočárek používejte podle pokynů specialisty. 
        Rizika spojená s používáním zdravotního kočárku jsou podrobně popsána v  
        bodě 2 -   "Důležité tipy a bezpečnostní pravidla". 
 

1.1. Rozsah použití vozíku 
 

       Kočárek Mewa je určen pro vnitřní i venkovní použití 

      (byty, denní centra) a venku (parky, ulice) na tvrdých a rovných pozemcích. 

 

2. Důležité upozornění a bezpečnost 
  
2.1 UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku se ujistěte, že je  správně smontován a že všechny 
mechanismy, háčky a upevňovací prvky jsou řádně složené, zajištěné a připravené k použití. 
To platí zejména pro mechanismus skládání rámu, svorky rámu k sedací části a montáž všech 
čtyř kol. 

2.2 UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru v kočárku. 
2.3 UPOZORNĚNÍ! Nedodržování pokynů, zejména těch, které se týkají  

pohyblivých částí kočárků, může být pro uživatele nebezpečné. Před použitím si vždy 
přečtěte návod k použití. 

2.4 UPOZORNĚNÍ! Aby nedošlo k poranění, ujistěte se, že je dítě   
při rozkládání a skládání kočárku v bezpečné vzdálenosti. 

2.5 UPOZORNĚNÍ! Pro Vaše dítě vždy používejte bezpečnostní systémy.  
Patří mezi ně: pětibodové pásy, klín, stabilizační kalhoty, ledvinové peloty, peloty 
opěrky hlavy, opěrky nohou, popruhy pro nohy, bezpečnostní hrazda nebo stůl. 

2.6 UPOZORNĚNÍ! Před použitím musí být kočárek kompletně sestaven.  
V případě jakýchkoli problémů v této fázi se neprodleně obraťte na prodávajícího 
nebo výrobce. 

2.7 UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běh nebo bruslení. 
2.8 Kočárek by měl být pravidelně čištěn a ošetřován. K čištění nepoužívejte abrazivní 

čisticí prostředky. 
2.9 Výrobek obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné při požití dítětem. 
2.10 Nepoužívejte kočárek, pokud je poškozený, nebo pokud existuje pouze  

podezření, že  došlo k poškození kočárku ,nebo že kočárek nefunguje správně.  
V takovém případě doporučujeme poradit se s prodávajícím nebo výrobcem.
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2.11   Nepoužívejte jiné příslušenství než originální. 
2.12   Při vkládání a vyjímání dítěte z vozíku musí být zabrzděna centrální brzda. 
2.13   Všechny další prvky připojené k vozíku ovlivňují jeho stabilitu. 
2.14   Veškerá nastavení a regulace by měly být prováděny pod dohledem a péčí  

  lékaře,nebo fyzioterapeuta. 
2.15   Ke kočárku mohou být použity pouze náhradní díly dodané  

  ,nebo doporučené výrobcem. 
2.16   Opravy vozíku provedené jinými osobami než autorizovaným servisem  

  výrobce  ,ruší platnost záruky. Výrobce neručí za škody nebo škody  
  na výrobku, které mohou být následkem opravy provedené jinými 
  osobami než autorizovaným servisem výrobce. 

2.17   Výrobce je zodpovědný za správné fungování vozíku pouze v případě,  
               že je zakoupen ve specializovaném zdravotnickém obchodě. 

                            2.18 UPOZORNĚNÍ! Maximální tlak v každém kole nesmí 

                            Překročit 0,8 baru (u nafukovacích kol) 

2.19  UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku je uživatel povinen                              

 Seznámit se s obsahem této příručky. 
       

2.20  Před každým použitím vozíku je nutné:  
2.20.1 Zkontrolovat zdravotní kočárek z  hlediska viditelného 
poškození nebo jiných vad, které by mohly při používání vozíku 
ohrozit dítě. 
2.20.2 Zkontrolovat správný tlak v kolech. 
2.20.3 Zkontrolovat funkčnost centrální brzdy. 
2.20.4 Zkontrolujte stav běhounu pneumatik. 

                                    2.20.5     Zkontrolujte správnou montáž kol. 
                                    2.20.6     Zkontrolujte, zda je rám kočárku správně složen. 
                                    Sklopný mechanismus rámu by měl být uzavřen. 
                                    2.20.7     Zkontrolujte, zda je sedací část, správně  
                                    upevněna na  rámu vozíku. 
                                    2.20.8     Nastavte prvky vybavení zdravotního kočárku 
                                   podle rozměrů  a potřeb dítěte, např. Nastavte sklon sedadla  
                                   a sklon opěradla, nastavte odpovídající sklon podnožky 
                                  ,nastavte odpovídající délku pětibodových pásů.  
                                   2.20.9      Po usazení dítěte jej zabezpečte nasazením hrazdy  
                                     ,případně stoliku. 
                                   2.20.10 Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky kočárku,  
                                   jako jsou: pětibodové pásy, klín, stabilizační kalhoty,  
                                   bederní peloty, peloty opěrky hlavy, opěrka nohou, popruhy pro  
                                   opěrky nohou, hrazdou nebo stolíkem.
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Uchránite tím dítě před pádem a vyklouznutím z kočárku a ochráníte nohy dítěte 
před pádem  z podnožky. 
2.21 Je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen. 
2.22 Je zakázáno ponechat dítě v kočárku bez dozoru dospělé osoby a odpovědného  
opatrovníka, což platí zejména pro opuštění dítěte ve zdravotním kočárku na nakloněné 
ploše. 
2.23 Je zakázáno jet nahoru nebo dolů po schodech, a to jak s dítětem, tak s kočárkem. 
2.24 Ujistěte se, že dítě při vkládání a vyndávání z kočárku nestojí na podnožce. 
2.25 Je zakázáno přepravovat dítě ve zdravotním kočárku a současně v jiných 
dopravních prostředcích, např. V autě, autobusu nebo ve vlaku. 
2.26 Je zakázáno používat sedačku jako autosedačku. 
2.27 Při vkládání nebo vyndávání dítěte z kočřírku se ujistěte, že je zajištěna  
centrální brzda kočárku. 
2.28 Maximální zatížení tašky zavěšené na rukojeti pro zatlačení vozíku je 2 kg. 
2.29 Je třeba dbát na to ,aby se během používání kočárku končetiny dítěte nedostaly 
mezi paprsky kol a běžné součástí kočárku. 
2.30 Vždy mějte na paměti, že těžiště kočárku se mění, když překonáváte nerovnosti 
nebo terenní překážky. V tomto případě buďte zvlášť opatrní a zajistěte kočárek. 
2.31 Při přepravě kočárku v jiných dopravních prostředcích, např. v autě, autobusu 
,nebo ve vlaku, musí být přeprava kočárku provedena bez dítěte a kočárek musí být 
dobře chráněn před poškozením. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným 
zajištěním výrobku během přepravy. 
2.32 Je zakázáno zvedat nebo přenášet kočárek s dítětem uvnitř. 
2.33 Při manipulaci nebo zvedání kočárku, držte kočárek za rám kočárku. Ve složené 
poloze má rám kočárku držadlo. Sedací část kočárku by měla být držena za pevné prvky. 
2.34 Pro kočárek Mewa je maximální hmotnost dítěte 35 kg. Maximální zatížení cestovní 
tašky je 2 kg. Maximální nosnost protiskluzového terapeutického stolíku je 3 kg. 
Maximální zatížení nákupního košíku je 3 kg. 
 
                                          
 
                                           2.35 UPOZORNĚNÍ! Před a během používání kočárku  
                                           je nezbytné  dodržovat pokyny a bezpečnostní pravidla  
                                          popsaná v této příručce a řídit se dalšími pokyny  
                                          popsanými v tomto návodu.
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2.36      2.36 UPOZORNĚNÍ! Při používání nebo provozu nebo skládání kočárku 
může existovat riziko vzniku pevných a pohyblivých mezer a otvorů. Tyto úkoly 
byste měli provádět zvlášť opatrně. 

 
                    
                   2.37 UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku musí být čalounění vždy suché. 
 
                    
                   2.38 UPOZORNĚNÍ! Výrobce odpovídá za technické vady nebo poškození   
kočárku, které se vyskytly pouze za správného použití kočárku. Odpovědnost za 
správné fungování kočárku spočívá na výrobci pouze v případě přísného    
dodržování všech doporučení výrobce. 

 
2.39 UPOZORNĚNÍ! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje 
změnu délky pětibodových pásů! 

 
2.40 UPOZORNĚNÍ! Veškerá seřízení kočárku a jeho součástí, 
veškerá nastavení, změny, upevnění a další činnosti 
související s přizpůsobením kočárku musí být provedeny bez 
dítěte umístěného v kočárku. Nedodržení tohoto doporučení 
může způsobit vážné ohrožení dítěte a jiných osob! 

 
                                        2.41 UPOZORNĚNÍ! Každá změna sklonu sedadla způsobuje 
                                     změnu celkového těžiště, které ovlivňuje stabilitu kočárku. 
 

Při používání a provozu kočárku a při jeho skládání a nastavování mechanismů, může být 

riziko zachycení a nebo stlačení částí těla uživatele / obsluhy /v otvorech, mezerách mezi 

prvky. Tyto úkoly byste měli provádět zvlášť opatrně. Po dokončení těchto operací 

stabilizujte polohu dotažením matic / šroubů. Pokaždé, když budete postupovat podle 

výše uvedených kroků, vytáhněte dítě z kočárku! 
 

Účel instrukce 
Příručka obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání kočárku. 
Přípravu pro práci, způsob údržby a čištění kočárku a podmínky záruky. 
Tento návod uchovávejte na snadno přístupném místě.
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Je určen pro osoby, které mají přímou péči o postižené děti a budou kočárek používat.  

Je určen také pro lékaře a fyzioterapeuty kočárek obsluhující. 
 

POZOR! Tento návod uchovávejte pro budoucí použití! 
 

4. Stříška kočárku 
 

4.1   Obecná konstrukce 
kočárku 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.2 Ocelový rám (Popis.4.1. – č. 20) obohacený hliníkovými prvky. Prvky rámu 
vozíku zahrnují: 
4.2.1 Nastavitelná, ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku (Popis.4.1. – obr. 15) 
4.2.2 Přední kola, torzní, gelová nebo nafukovací (Popis.4.1. – obr. 12) 
4.2.3 Aretační zámek  předních kol (Popis.4.1. - obr.  10) 
4.2.4       Odpružení předního kola (Popis.4.1. - obr.  11) 
4.2.5       Rychlá demontáž předních kol (Popis.4.1. - obr.  9) 
4.2.7 Zadní kola, gelová nebo nafukovací (Popis.4.1. - obr.  25) 
4.2.7       Dvoufázové odpružení zadního kola (Popis.4.1. - obr.  24) 
4.28.       Rychlý demontážní systém zadního kola (Popis.4.1. - obr.  23) 
4.2.10 Centrální zadní brzda (Popis.4.1. - obr.  22) 
4.2.10     Nákupní taška (Popis.4.1. - obr.  26) 
4.2.11     Rámové uchycení pro sedací část (Popis.4.1. - obr.  21) 
4.2.12     Transportní zámek (Popis. 8.1.1.b.) 
4.2.13 Rukojeť pro přenášení (Popis. 8.11.) 
4.2.14     Skládací mechanismus rámu (horní a dolní) (Popis.4.1. - obr.  17) 
 

4.3 Úhlově nastavitelné terapeutické sedadlo (Popis.4.1. – č.1). Mezi 
jeho prvky patří: 
4.3.1        Sedací část potažena jedním ze tří typů čalounění: (Popis.4.1. - obr. 7) 
4.3.1.1     Syntetický materiál 
4.3.1.2     Alcantara 
4.3.1.3     Eko-koženka 
4.3.2        Nastavitelné opěradlo (Popis.4.1. - obr.  16) 
4.3.3        Upevnění stolíku nebo hrazdy (Popis.4.1. - obr.  19) 
4.3.4        Protiskluzový terapeutický stolík (Popis. 8.16.) 
4.3.5        Bezpečnostní hrazda (Popis.4.1. - obr.  4) 
4.3.6         Pětibodové pásy (Popis.4.1. - obr.  2) 
4.3.7.       Stabilizační kalhotky (Popis.4.1. - obr.  6) 
4.3.8        Klín (Popis.4.1. - obr.   5)                                                                     

4.3.9        Peloty opěrky hlavy s regulací ↔ nebo ↕ (Popis.4.1. - obr.  14) 

4.3.10     Prsní a bederní peloty s regulací ↔ nebo ↕ (Popis.4.1. - obr.  3) 
4.3.11     Nastavitelná stříška s oknem (Popis.4.1. - obr.  13) 
4.3.12 Nastavitelná opěrka pro nohy (Popis.4.1. - obr.  8) 
4.3.13     Nánožník (Popis. 8.25.) 
4.3.14     Slunečník (Popis. 8.26.) 
4.3.15     Velká turistická taška (Popis.4.1. - obr.  18) 
4.3.16     Zimní rukavice (Popis. 8.28.) 
4.317      Moskytiéra (Popis. 8.29.) 
4.3.18    Pláštěnka (Popis. 8.30.) 
4.3.19    Nášlapná patka (volitelně) (Popis. 8.7.2 

a Popis. 4.1. - obr.  27) 
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5. Zařízení 
Speciální kočárek  Mewa se vyznačuje velmi bohatým vybavením. 

 

     Mezi standardní vybavení rámu vozíku patří: 

 

  

Obrázek 5.1.2. 

Centralní brzda  
Obrázek 5.1.3. 

Košík na nákupy  
 (pod kočárkem) 

 
 
 
 
 

 

     5.2. Mezi standardní vybavení sedací části kočárku patří: 

 

 

 

Obrázek 5.2.1. 

Protiskluzový terapeutický stolík 
(umístitelný místo hrazdy) 

Obrázek 5.2.2. 

Bezpečnostní hrazda 
(umístitelná místo stolíku) 
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Obrázek 5.2.3. 

Pětibodové pásy 
Obrázek 5.2.4. 

Stabilizační kalhotky 
Obrázek 5.2.5. 

Klín 
 
 

 

  
 

Obrázek 5.2.6. 

Peloty hlavové 

S regulací ↔ nebo ↕ 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 5.2.8. 

Nastavitelná stříška s okýnkem 

Obrázek 5.2.7. 

Peloty bederní 

 S regulací ↔ nebo ↕ 
 
 

 

Obrázek 5.2.9. 

Regulovatelná podnožka 



11 
 

  
 

Obrázek 5.2.10. 

Nánožník 
 
 

 
Obrázek 5.2.12. 

Velká taška 
 (upevnitelná na řidítka) 

 

 
Obrázek 5.2.14. 

Moskitiéra 
                        (zap.místo pláštěnky) 

Obrázek 5.2.11. 

Slunečník 
 

 

 
Obrázek 5.2.13. 

   Zimní rukavice 
         (upevnitelné na řidítka) 

 

 
Obrázek 5.2.15. 

Pláštěnka 
 (zap.místo moskitiéry) 
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6. Antikorozní ochrana 
Aby nedošlo k poškození kočárku, nesmí být kočárek používán, nebo ponechán ve vlhkém nebo 
mokrém prostředí. Po navlhčení kočárku jej otřete měkkým hadříkem do sucha a chráňte ho 
konzervačním prostředkem na bázi lehkého oleje. Kočárek je standardně opatřen nejkvalitnějšími 
nátěry. V případě poškození laku, by měla být zajištěna oprava nátěru pomocí laku, navrženého 
naší společností. Pravidelné čištění a mazání mechanismů lehkým olejem zaručí dlouhé a 
bezproblémové používání kočárku. 
 
7.Opakované použití 
Výrobek je vhodný pro opakované použití. Všechny znovu použitelné výrobky podléhají 
zvýšenému namáhání. Jejich vlastnosti a pevnost se proto mohou od nového výrobku lišit v 
takovém rozsahu, že je ohrožena bezpečnost pacientů a třetích osob v průběhu jejich používání. 
Výrobek s náležitou péčí a údržbou, udržuje svou kvalitu po dobu cca 3 let. Pro opětovné použití 
odstraňte všechny čalouněné prvky a nahraďte je novými. Rám vozíku, včetně kol a vodicích 
prvků, musí být důkladně vyčištěn a vydezinfikován komerčně dostupnými výrobky. Výrobek musí 
poté zkontrolovat autorizovaný odborník na opotřebení a poškození. Všechny opotřebované díly 
a komponenty, které nejsou vhodné pro uživatele, by měly být nahrazeny novými. Takto 
připravený produkt může být znovu zaveden pro použití. Plán kontrol a informace o součástech a 
komponentech by měly být převzaty z kapitoly 11 - "Periodické kontroly". 
 
8.Popis obsluhy kočárku 
 

8.1. Sestavení kočárku 
8.1.1 Rozložení rámu kočárku. 
Pro rozložení rámu kočárku: uvolněte přepravní pojistku a zatáhněte za rukojeť, aby se 
kočárek zvedl, až zaklapne. 
Rám kočárku bude správně sestaven pouze tehdy, když je mechanismus skládání rámu 
řádně zajištěn. Důkazem toho je jasné "cvaknutí" z dobře zavřeného skládacího 
mechanismu. 

Obrázek 8.1.1a. Obrázek 8.1.1b. 
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8.1.2 Montáž předních kol 
Namontujte obě přední kola. Za tímto účelem vložte vodící hřídel kola do otvoru 
systému rychlé demontáže, dokud nezacvakne. 
Správné nasazení je doloženo zřetelným „cvaknutím“ z rychlého demontážního 
systému předních kol. 

8.1.3. Montáž zadních kol 
Při montáži zadního kola stiskněte tlačítko ve středu kola. Za tímto účelem nasaďte 
kolo na osu systému rychlé demontáže, dokud nezacvakne. 

Správná montáž kola je potvrzena  „cvaknutím“ z rychlého demontážního systému zadních kol. 

Obrázek 8.1.2. Obrázek 8.1.3. 

 

8.1.4 Montáž sedací části 
Sedací část může být namontována po i proti směru jízdy. 
Pro montáž sedací části, ji položte  na západky rámu. Nyní zatlačte sedací část do zámků až 
uslyšíte na dvě zacvaknutí. 
Správné umístění sedací části je provázeno zřetelnými "cvaknutími" z obou zámků rámu. 
 

Obrázek 8.1.4. 
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8.2. Rozložení kočárku 
8.2.1 Demontáž sedací části 
Aby bylo možné sedací část demontovat, zatlačte na dvě barevná tlačítka na spodní straně obou 
zámků směrem dolů. Poté vysuňte sedací část z uchycení zámků. 

 

 

Obrázek 8.2.1. 

 

 

Demontáž zadních kol 
8.2.2       Při demontáži zadního kola stiskněte tlačítko uprostřed. Poté vytáhněte kolo z nápravy 
systému uchycení zadního kola. Stejným způsobem demontujte i druhé kolo. 
8.2.3       Demontáž předních kol 
Při demontáži předního kola stiskněte tlačítko shora v systému rychlé demontáže. Poté vysuňte 
hřídel kola z otvoru systému rychlé demontáže předního kola. Stejným způsobem demontujte i 
druhé kolo. 
 

Obrázek 8.2.2. Obrázek 8.2.3. 



15 
 

8.2.4.1.Sklopení rámu kočárku - popis skládacího mechanismu umístěného v dolní 
části rámu. 
Pro sklopení rámu kočárku: oba spodní zámky sklopného mechanismu zvedněte 
nahoru. Pak sklopte rám kočárku a zajistěte pojistkou . 
8.2.4.2  Sklopení rámu kočárku - popis skládacího mechanismuumístěného v horní části rámu. 
Sklopení rámu kočárku: stiskněte červené tlačítko umístěné v horní části skládacího mechanismu 
rámu a současně vytáhněte obě rukojeti umístěné v horní části skládacího mechanismu rámu. Pak 
sklopte rám kočárku a zajistěte pojistkou. 

 

Obrázek 8.2.4.2. 

Obrázek 8.2.4.1. 

 

8.3. Nastavitelná, ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku 
Pro změnu úhlu rukojeti stiskněte současně obě tlačítka po stranách rukojeti a změňte úhel 
sklonu. Po nastavení rukojeti do správné polohy tlačítka uvolněte. 

 

 

Obrázek 8.3. 
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8.4. Aretace předních otočných kol 
Chcete-li přední kola zaaretovat, otočte knoflíkem zámku proti směru hodinových ručiček. 
Chcete-li odaretovat otáčení předních kol, otočte knoflíkem  
zámku ve směru hodinových ručiček. 
 
 

Obrázek 8.4.a. 
Obrázek 8.4.b.

 

 
8.5 Odpružení předního kola 
Kočárek je vybaven odpružením vidlice předních kol. Nenastavuje se. Odpružení funguje 
automaticky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8.5. 
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8.6 Dvoufázové odpružení zadního kola 
Kočárek je vybaven dvěma typy odpružení zadního kola: měkkým odpružením a tvrdým 
odpružením. Chcete-li změnit typ odpružení zadního kola, otočte páčku tlumení zadního kola o 
180 stupňů dopředu nebo dozadu. Tato páčka by měla být nastavena na obou zadních kolech 
stejně. 
 

 

Obrázek 8.6.a. Obrázek 8.6.b. 

 

 
8.7 Centrální brzda a nášlapová patka (volitelná) 
 
Pro aktivaci centrální brzdy stiskněte brzdový pedál dolů. Obr. 8.7.1 Pro uvolnění centrální brzdy 
zatáhněte brzdový pedál nahoru. 
Aby bylo možné zvednout přední kola nahoru, zatlačte nohou na nášlapnou patku a zároveň 
zatáhněte za rukojeť, aby jste zvedli kočárek směrem k sobě. Obr. 8.7.2 

 

Obrázek 8.7.1 Obrázek 8.7.2 



Rysunek 8.9. 
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     8.8 Košík na nákupy (umístěný pod kočárkem) 
Kočárek je vybaven nákupním košíkem, který je namontován ve spodní části rámu 
kočárku. Nákupní košík slouží k přepravě malých, běžných průmyslových předmětů 
každodenního života, odolných proti nárazům, potlučení, namočení a znečištění. 
Maximální zatížení nákupního košíku je 3 kg. 

 
 
 

Obrázek 8.8. 

 

8.9 Rámové háky pro sedadlo 
Dva rámové zámky pro sedací část, jsou velmi důležitými prvky konstrukce kočárku. Slouží k 
připojení sedací části k rámu kočárku. Správné používání zámků je důležité pro bezpečnost dítěte 
a dalších osob. Podrobný popis správného použití zámků naleznete v popisu montáže a 
demontáže kočárku. Vždy věnujte zvláštní pozornost jakýmkoli trhlinám či poškození zámků a 
jejich správnému fungování. V případě podezření nepoužívejte zdravotní kočárek, protože je to 
nebezpečné pro dítě a osoby, které ho používají! 
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8.10 Transportní pojistka 
Kočárek je vybaven transportní pojistkou, která slouží k zajištění složeného (zabaleného) rámu 
proti jeho samovolnému otevření během přepravy. Transportní pojistka by měla být nasazena 
při sklápění rámu a při sestavování rámu se musí uvolnit. Nerozevírejte rám kočárku, pokud je 
pojistka zajištěna, mohl by se poškodit. 
 

Obrázek 8.10 

 

 

8.11 Rukojeť pro přenos 
Rukojeť pro nesení rámu kočárku se nachází mezi upevňovacími prvky košíku pro nákupy. 
 
 

Obrázek 8.11. 



Rysunek 8.13. 
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     8.12 Skládací mechanismus rámu 
Čtyři skládací mechanismy rámu jsou velmi důležitými prvky konstrukce kočárku. Skládají 
se ze dvou spodních mechanismů (velké rukojeti) a dvou horních mechanismů (menší 
rukojeti a červeného tlačítka). Správné používání sklápěcího mechanismu je důležité pro 
bezpečnost dítěte a dalších osob. Podrobný popis správného použití sklápěcího 
mechanismu rámu je uveden v popisu sestavení a demontáže kočárku. 
 
Vždy věnujte zvláštní pozornost výskytu trhlin, poškození mechanismu sklápění rámu a 
jeho správnému fungování. V případě podezření nepoužívejte kočárek, protože je to 
nebezpečné pro dítě a ostatní osoby, které ho používají! 

Obrázek 8.12. 

     8.13 Regulovatelná sedací část 

VozíKočárek je vybaven sedadlem, které lze nastavit ve 4 různých polohách naklopení 
(kolébka). Za účelem změny sklonu sedadla zatáhněte ocelovou rukojeť umístěnou na 
zadní straně sedadla a pomalu změňte sklon sedadla. Po nastavení sedadla do 
požadované polohy uvolněte rukojeť. 

POZOR! Jakákoli změna sklonu sedadla změní celkové těžiště. Toto může mít vliv na 
stabilitu vozíku. 

     POZOR! Veškeré nastavení kočárku a jeho součástí musí být provedeno  
     BEZ DÍTĚTE, umístěného v kočárku! Nedodržení výše uvedených varování může  
     mít za následek vážné ohrožení dítěte.  



Rysunek 8.15. 
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     8.14 Nastavitelné opěradlo  
Kočárek  je vybaven opěradlem, které může být nastaveno v různých polohách 
naklonění: z polohy sezení do polohy k ležení. Aby bylo možné změnit sklon opěradla, 
měly by být nastaveno celé opěradlo mírně směrem k sedadlu. Pak zatáhněte za 
rukojeť na zadní straně opěradla nahoru a pomalu změňte sklon opěradla. Po umístění 
opěradla do správné polohy spusťte držák umístěný na zadní straně opěradla směrem 
dolů. 
POZOR! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje změnu délky pětibodových pásů! 
 

     POZOR! Veškeré nastavení kočárku a jeho součástí musí být provedeno  
     BEZ DÍTĚTE, umístěného v kočárku! Nedodržení výše uvedených varování může  
     mít za následek vážné ohrožení dítěte.  
 
 
 

Obrázek 8.14 

 

 

 

     8.15 Upevnění stolíku nebo hrazdy 
    K upevnění stolíku nebo hrazdy slouží dva plastové upevňovací prvky umístěné  
    na vnějších stranách sedadla. Prvky slouží k připojení stolíku nebo hrazdy se sedadlem. 
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8.16 Protiskluzový terapeutický stolík (místo bezpečnostní hrazdy) 
Kočárek je vybaven protiskluzovým terapeutickým stolíkem, jehož 
maximální nosnost je 3 kg. 

Montáž stolíku provedeme vložením do zámků pro upevnění stolíku 

nebo hrazdy, dokud neklapne. Stolík bude správně namontován tehdy, 

pokud je řádně zasunut do zámků pro stolík ,nebo hrazdu. Důkazem 
toho je jasné cvaknutí , které vychází ze zámků pro stolík,nebo hrazdu. 
Pokud chcete stolík demontovat, stiskněte dvě tlačítka na zámcích  a 
vytáhněte stolík ven. 

 

Obrázek 8.16. 

 

     8.17 Bezpečnostní hrazda (místo stolíku) 

    Aby bylo možné bezpečnostní hrazdu namontovat, zasuňte ji do zámků pro upevnění  
    stolíku, nebo zábradlí, dokud neklapne. 
    Hrazda bude řádně namontována pouze tehdy, když je správně vložena do zámků pro  
    upevnění stolíku, nebo zábradlí. Důkazem toho je jasné "cvaknutí" které vychází ze zámků  
    pro upevnění stolíku,nebo hrazdy. 
    Pokud chcete hrazdu demontovat, stiskněte dvě tlačítka na zámcích  a vytáhněte ji ven. 
 

Obrázek 8.17. 



Rysunek 8.19. 

23 

 

     8.18 Pětibodové pásy 
Aby bylo možné zapnutí pětibodových pásů, mělo by být mít dítě pásy přes levé i pravé 
rameno. Poté zasuňte obě vzpěry do spony pásu. 
Chcete-li nastavit délku pásů, posuňte nastavovače na pásech nahoru nebo dolů a 
zakryjte je chrániči.POZOR! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje změnu délky 
pětibodových pásů! 
POZOR! Veškerá nastavení kočárku a jeho součástí musí být provedeno BEZ DÍTĚTE, v 
kočárku! Nedodržení výše uvedených varování může způsobit vážné nebezpečí pro 
dítě, které je používá! 

 

 

Obrázek 8.18.b. 

Obrázek 8.18.a. 

 

 
 

     8.19 Stabilizační kalhotky 
Aby jste upevnili stabilizační kalhotky, obepňete nohu dítěte a upevněte sponu k 
popruhu na boku sedadla.. 
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     8.20 Klín 
     Kočárek je vybaven klínem, který by měl být po umístění dítěte do kočárku 
     umístěn mezi jeho nohy. 
 
 

Obrázek 8.20. 

 
 

     8.21 Hlavové peloty s regulací ↔ nebo ↕ 

Aby bylo možné nastavit opěrku hlavy, musí být odepnuty uzávěry čalounění  
na přední i zadní straně opěradla. Poté uvolněte a vyjměte knoflíky (knoflíky z pelot), které 
jsou umístěny na zadní straně opěradla. Peloty umístěte do vhodné a bezpečné polohy pro 
dítě na přední straně opěradla. Knoflíky vzadu dobře dotáhněte. Nakonec uzavřete závěry 
čalounění na přední a zadní straně opěradla. 
  
8.22 Prsní a bederní peloty s regulací ↔ nebo ↕ 
Pro nastavení pelot musí být odepnuty uzávěry čalounění na přední i zadní straně opěradla. 

     Poté uvolněte a vyjměte knoflíky (knoflíky z pelotu), které jsou umístěny na zadní  
straně opěradla. Peloty umístěte do vhodné a bezpečné polohy pro dítě na přední straně 
opěradla. Knoflíky vzadu dobře dotáhněte. Nakonec uzavřete závěry čalounění na přední a 
zadní straně opěradla. 

 
 

 

Obrázek 8.21.a. Obrázek 8.21.b. Obrázek 8.21.c. Obrázek 8.21.d. 
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     8.23 Nastavitelná stříška s okýnkem 
     Aby bylo možné roztáhnout nebo složit stříšku s okýnkem, měla by se stříška  
     nastavit do vhodné polohy a umístit do správného úhlu. 
     Oknýko se otevře a zavře uzávěrem zipu. 

 

Obrázek 8.23. 

 

 

 

 

      8.24 Reulovatelná podnožka 
      Chcete-li změnit sklon podnožky, stiskněte tlačítka označená na obrázku na  
      obou stranách   podnožky, poté nastavte příslušnou polohu a uvolněte tlačítka. 
      Chcete-li změnit výšku podnožky, odšroubujte šroubky vyznačené na obrázku, 
      pak nastavte opěrku nohou do příslušné výšky a šroubky zašroubujte.  
      Podnožka je vybavena popruhy, pro uchycení nohou dítěte. Doporučuje se nasadit  
      při používání kočárku. 

 

Obrázek 8.24.a. Obrázek 8.24.b. 
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      8.25 Nánožník 
      Aby bylo možné nánožník nasadit, nasaďte jej na opěrku nohou ze spodní strany a zapněte 
      ho kolem bezpečnostní hrazdy shora a zapněte jej zipem... 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 8.25. 

 

 

 

 

 

     8.26 Slunečník 
     Držák slunečníku připevněte k rámu vozíku a do držáku zasuňte slunečník. 
 
 
 
 

Obrázek 8.26. 

 

 

 

 

     8.27 Velká taška (umístěná na rukojeti pro tlačení) 
     Velká taška je upevněna na dvou háčcích, umístěných na vnitřní straně rukojeti 
     pro tlačení kočárku. Maximální zatížení  je 2 kg. 
 
 
 
 
 

Obrázek 8.27. 
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      8.28 Zimní rukavice 
Na rukojeť lze umístit zimní rukavice, pro obsluhu kočárku. 

 
 
 
 
 

Obrázek 8.28. 

 

 

 
 

      8.29 Moskitiéra (místo pláštěnky) 
     Pro nasazení síťě proti komárům, ji připevněte pomocí zipu ma spodní straně stříšky  
     a přetáhněte moskytiéru přes sedadlo kočárku. 
 
 
 
 

Obrázek 8.29. 

 

 

 

 

 

     8.30 Pláštěnka (místo moskitiéry) 
    Pro nasazení pláštěnky, ji připevněte pomocí zipu ma spodní straně stříšky  
    a přetáhněte pláštěnku přes sedadlo kočárku. 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 8.30. 
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9      Použití 
      9.1    Příprava dítěte /uživatele kočárku. 

9.1.1 Před použitím kočárku se ujistěte, že je dětská obuv pohodlná a dobře 
stabilizuje kotník. 
9.1.2 Před použitím kočárku se ujistěte, že dítě není umístěno v kočárku bez 
oděvu chránícího tělo před kontaktem s potahem vozíku. Tím se zabrání tření 
těla dítěte s potahem. 
9.1.3 Pokud používáte jakékoli další pomůcky, jako jsou katetry, odtoky, sáčky, 
sondy atd., ujistěte se, že jsou dobře chráněny před pádem, vytažením, 
utažením a nepřekážejí v používání kočárku. 

 

      9.2    Návod k použití kočárku 
9.2.1  Chcete-li začít správně používat kočárek, musíte provést tyto 
následující kroky: 
9.2.1.1 Zkontrolujte technický stav kočárku a všech jeho součástí. 
POZOR ! Pokud je technický stav kočárku nebo některého technického prvku 
špatný, nebo pokud má uživatel nějaké pochybnosti, nepoužívejte kočárek, 
protože je to nebezpečné pro dítě a osoby, které ho používají! 
9.2.1.2 Umístěte kočárek na rovný a bezpečný povrch. Správně sestavte 
kočárek, viz návod. 
9.2.1.3 Proveďte všechny úpravy na kočárku (viz popis kočárku): nastavte 
polohu sedadla a opěradla, peloty opěrky hlavy, bederních pelot , podnožky, 
rukojeti, stříšky s okýnem a nastavte odpovídající délku pětibodových pásů a 
odpružení zadních kol kočárku. 

                9.2.1.4 Odstraňte hrazdu a protiskluzový terapeutický stůl. 
9.2.1.5 Připravte si pětibodové pásy, stabilizační kalhoty a pásky na podnožce. 
9.2.1.6 Zajistěte centrální brzdu. 
9.2.1. 7Usaďte dítě do kočárku a ujistěte se, že všechny dříve provedené úpravy 
jsou pro dítě vhodné a bezpečné. 
9.2.1.8 Zajistěte dítě  pětibodovými pásy, stabilizačními kalhotami a 
opasky na opěrce nohou. 
9.2.1.9 Nainstalujte bezpečnostní hrazdu nebo protiskluzový 
terapeutický stůl a další potřebné vybavení. 
 

9.2.2 Pro děti, které mají problémy s močením, položte na sedadlo kočárku speciální 
podložku, kterou si můžete zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách. 
9.2.3 Během používání musí být kočárek vždy držen za rukojeť, aby se zabránilo 
samovolnému pojíždění kočárku. 
9.2.4 Při stoupání do kopců nebo na rampách vždy umístěte vozík ve směru jízdy.
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9.2.5 Pokud překonáváte malé překážky (malé schody, malé obrubníky atd.), Zatlačte na 
rukojeť, aby se kočárek přitlačil dolů k zemi, a tím se zvedly přední kola kočárku a opatrně 
najeďte předními koly přes překážku. Pak zatáhněte za rukojeť, aby se kočárek nadzvedl 
směrem vzhůru, tak aby se zvedla zadní kola kočárku a opatrně přejeďte zadními kolykoly 
přes překážku. 
 

10 Čištění a konzervace 
10.1 Malé zašpinění a skvrny lze odstranit z povrchu pomocí kuchyňské houby a čisté  
teplé vody. 
10.2 Skvrny by měly být odstraněny ihned po vytvoření na povrchu kočárku. 
10.3 Nestírejte - stítání bude mít za následek rozšíření skvrny na ještě větší 
povrch a můžete narušit strukturu tkaniny. 
10.4 Odstranění skvrn, jako jsou skvrny od potravin, zeleniny a rostlinného oleje, je 
následující: Skvrnu vysušte tak, že po celé ploše rozestřete bílý papírový ručník, kapesník 
nebo savý, čistý hadřík. 
10.4.1 Navlhčete malý kus látky slabým roztokem saponátu s horkou vodou (nebo 
studenou vodou v případě krevních skvrn) a opláchněte skvrnu tak, že ji odstraníte zvenčí, 
abyste se vyhnuli jejímu zvětšení. 
10.4.2   Nepoužívejte příliš vlhký hadřík, protože nadměrné množství kapaliny může 
způsobit zvětšení skvrny a poškození čalounění nebo materiálů uvnitř. 
10.4.3   Může být nezbytné opakovat výše uvedený postup (10.4.2.) V závislosti na typu 
skvrny a množství obarveného materiálu. Opakujte výše uvedený postup, dokud nebude 
skvrna zcela odstraněna, ale vždy nezapomeňte odstranit přebytečnou vlhkost (10.4.1.)  
10.4.4  Poté opláchněte materiál pouze vlažnou vodou bez saponátu pomocí čisté houby 
nebo čisté bílé látky. Jak je uvedeno výše, opláchněte materiál na místě správným 
směrem, tj. Zvenčí dovnitř. 
10.5  Dezinfekční prostředky neobsahující žádná organická rozpouštědla mohou být 
používány v souladu s pokyny výrobce výrobku. 
10.6  Tkaninu nenamáčejte. 
10.7  Nepoužívejte organická rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky. 
10.8  Pro dezinfekci použijte malé množství běžného bělicího prostředku pro 
domácnost ředěného vodou s maximální koncentrací 3% bělidla. 
10.9  Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý. 
10.10 Kočárek musí být skladován v čistém, suchém a dobře větraném prostoru. 
10.11 Pozor! Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím nevhodných 
čisticích prostředků.
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11 Pravidelné kontroly 
K bezpečnému a bezproblémovému používání kočárku Mewa by měl být pravidelně a důkladně 
kontrolován následujícími kontrolami a servisem. V případě, kdy uživatel kočárku není schopen 
provádět výše uvedené úkony sám, musí předat kočárek odbornému servisnímu místu nebo 
přímo výrobci, který bude řádně kontrolovat a provádět nezbytné údržbové činnosti  
(tyto činnosti mohou být dodatečně hrazeny). 
Veškeré opravy by měly být prováděny ve specializovaných místech s použitím originálních 
náhradních dílů. 

Servisní činnosti - periodické: 

KDY ?      POPIS POZNÁMKY 
           Před použitím vozíku           Kontrola účinnosti brzdy          po zajištění brzdy/pro  

zadní kola/soustava kol- musí 
být zablokována a 
neumožňovat otočení kol. 

 

 

 

Kontrola upevnění 
konstrukčních prvků 

 
 
 

Kontrola stavu pneumatik 
a tlaku v pneumatikách 

 

Věnujte pozornost zejména: 
sestavě kol, upevnění sedadla 
k rámu, upevnění 
bezpečnostních pásů, 
bezpečnostní hrazdy a 
upevnění podnožky.  

Zkontrolujte, zda pneumatiky 
nejsou poškozené, ztyřelé a 
zda mají správný tlak.  

(platí pro nafukovací  kola) 
 

Kontrola poškození rámu  Rám by měl být vizuálně 
zkontrolován zda není  

prasklý či jinak poškozený. 
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          Měsíčně  
Provedeme očištění                       Dbáme na to aby nedošlo 
Pohyblivých částí ložisek a            ke znečištění čalounění.  
Mechanismů od hrubých 
nečistot a ošetříme několika 
kapkami lehkého oleje. 
 
 
Zkontrolujte upevnění všech        Všechny šroubové spoje 
 
šroubových spojů                            musí být řádně dotaženy. 
 
 

 
          Jednou za ½ roku                   

                Zkontrolujte čistotu 

                čalounění. 

Kontrola celkového 
stavu kočárku 

 
Nedopusťte, aby došlo k 
zanedbání kočárku, viz bod 10 
 
Nedopusťte, aby došlo k 
zanedbání kočárku, viz bod 10 

   12 Technická data kočárku MEWA 

PARAMETRY MEWA 

Délka kočárku  

Šířka kočárku  

Výška kočárku     

Šíře sedáku 

Hloubka sedáku 

Výška opěradla  

Vzdálenost podnožky-sedadla  

Úhel nastavení sedadla 

Úhel mezi sedadlem a opěradlem  

Velikost kol přední/zadní     

Max tlak kol přední/zadní  

114 cm 

67 cm 

112 cm 

30 cm 

25 cm 

63 cm 

20-30 cm, skoková regulace 2,5 cm  

5, 10, 15, 20 stupňů 

3-80 stopňů, skoková regulace 

25cmx5cm/30cmx6cm 

0,8 bar (nafukovací)

     12.1 Materiálové složení kočárku 
 
     Ocel ošetřena hliníkovým práškovaným lakem, tkanina 100%                    
polyester použité plasty ( PP, PCV, ABS, PA, PE, PU ) 
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     12.2 Váha a rozměry kočárku 
 

Kočárek s 
příslušenstvím 

Šířka Výška Délka Váha 

Sestavený k použití 67 cm 112 cm 114 cm 22,5 kg 

K transportu, zabalený v 
krabici 

64 cm 86 cm 48 cm 26 kg 

Tabulka: Váhy a rozměrů 

     12.3. Parametry uživatele 
 

   Maximální váha dítěte 35 kg 

               Maximální šířka hrudníku 30 cm 

      Minimální a maximální délka nohou 19 31 cm 

      Minimální délka od zad po lýtka 23 cm 

    Maximální výška dítěte 125 cm 

Tabulka: Parametrů uživatele 

 

 

12.4 Využití a recyklace 
 

Použitý zdravotní kočárek by měl být předán do recyklačního místa v souladu s 
předpisy platnými v dané zemi. 

 

13 Poznámky: 
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     14 Výrobce: 

 
MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna 

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 
numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31 

www.mywam.pl 
e-mail: mywam@mywam.pl 

 

Kočárek Mewa je polským výrobkem. Polská kvalita, polská cena! 
 

Autorizovaný prodejce: 
 

 

 
 
 
 

MyWam sp.j. si vyhrazuje právo provádět technické a obchodní změny v návodu 
k použití a údržbě bez předchozího upozornění. 

Každá změna bude určena datem poslední aktualizace. 

 
 
 

 
Výdáno červenec 2016. 
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14 Prohlášení o shodě  
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       ZÁRUČNÍ LIST 

Série a číslo: AG 

 

datum nákupu razítko a podpis prodejce: 
 

Záruční podmínky 
1. Výrobce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený vozík po dobu 24 měsíců od data 
nákupu. 
2. Vady odhalené během tohoto období budou odstraněny bezplatně. 
3. Kupující reklamující kočárek, by měl kočárek předat prodávajícímu nebo výrobci v 
původním výrobním balení spolu s dalšími prvky kočárku a zabezpečené proti 
poškození. 
4. Škody způsobené nedostatečným zajištěním při přepravě kočárku a jeho součástí 
nepodléhají záručním opravám. 
5. Reklamující nemůže požadovat reklamaci, pokud nesprávně označí nebo 
nesprávně zajistí dodání kočárku a jeho součástí. 
6. Náklady na zaslání reklamovaného kočárku prodávajícímu nebo výrobci nese 
reklamující. 

      7. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy kočárku. 
8. Činnosti uvedené v pokynech, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady 
, nelze provádět v rámci záruční opravy. 
9. Kupující má právo vyměnit reklamovaný kočárek za nový, pokud: 
9.1 Vykazuje poškození nebo závady, které již byly odstraněny dvakrát a které brání 
používání kočárku a jsou stále stejné. 

      10. Použití kočárku by mělo být prováděno v souladu s tímto návodem k obsluze. 
11. Použití kočárku v rozporu s jeho účelem, nikoli v souladu s tímto návodem k 
obsluze, nebo v rozporu s pravidly řádného používání, ruší platnost záruky. 
12. Provedením jakýchkoliv konstrukčních změn na vozíku dojde ke ztrátě 
záruky.
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13. Na poškození zdravotního kočárku v důsledku: nesprávného použití, neodborné 
údržby, nesprávného skladování kočárku, mechanického poškození a přirozeného otěru 
a opotřebení dílů (např. Čalounění, kol) se nevztahuje záruka. Jejich oprava probíhá na 
náklady uživatele. 
14. Výrobce varuje před záručními opravami v neautorizovaných servisních 
střediscích. Takovéto opravy nebo neoprávněné úpravy kočárku způsobí 
ztrátu záruky. 
15. Záruční list je platný za předpokladu, že: obsahuje datum prodeje, 
potvrzený razítkem a podpisem prodávajícího, typ a výrobní číslo kočárku. 
16. Záruční list je platný, pokud neobsahuje žádné přepisy nebo opravy. 

     17. Výrobce kočárku provozuje placený pozáruční servis. 
18. Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, platí ustanovení 
občanského zákoníku. 
19. Veškeré záležitosti týkající se záruky a reklamace kočárku, kontaktujte prosím 
prodávajícího nebo přímo u výrobce. 


