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Platnost od 10/2004   
 

 
 
Jana Masaryka 1713 
500 12  Hradec Králové 
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 Získal(a) jste vozík pro invalidy Rea  706 
Clematis. Abyste z něj měl(a) co největší užitek, 
aby byl optimálně nastaven, je nanejvýše 
důležité, aby jej pro Vás nastavil a vyzkoušel 
povolaný zdravotnický personál. Pokud se tak již 

stalo, je vozík Rea  706 Clematis nastaven 
podle Vašich přání a je přizpůsoben Vaší váze a 
Vašim požadavkům. Předpokládáme, že Vám již 
někdo poskytnul informace o tom, jak máte svůj 

vozík Rea  706 Clematis používat 
v každodenním životě. 

Než začnete svůj vozík Rea  706 Clematis 
využívat, doporučujeme Vám, abyste si 
přečetl(a) návod k obsluze. V něm najdete řadu 
rad a návrhů, které se týkají nastavování vozíku. 

Rea  706 Clematis je kvalitní vozík. Jeho rám je 
z oceli, je testován na nehořlavost materiálů, 
z nichž je vyroben. 

   
  Prosím, pozor! 
   
 

 

Přečtěte si zadní stranu návodu k obsluze. Zde 
najdete řadu upozornění, jež se týkají Vaší 
bezpečnosti. Prosím, přečtěte si je důkladně  
a dodržujte je co nejpřesněji! 
Firma Invacare ručí pouze za ty změny výrobku, 
které provedla sama. Vyhrazuje si též právo na 
eventuální změny výbavy a vlastností bez 
předchozí informace. 

   
  Kontrola dodávky 
   
  Prosím, zkontrolujte, zda dodané díly souhlasí 

s dodacím listem. Eventuální škody, které 
vznikly při přepravě, neprodleně sdělte 
přepravní společnosti. Obal si ponechte až do 
doby, kdy přepravní společnost zboží 
zkontroluje a bude dosaženo vzájemné shody. 

   
  Denní kontroly 
   
  Denně kontrolujte, zda jsou na vozíku řádně 

namontovány následující díly: 

 kola; 

 zádová opěrka; 

 zařízení proti překlopení; 

 posuvné rukojeti; 

 podpěry nohou. 
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Díly vozíku 
 

 

 

1. rám, spodní díl 
2. rám sedadla 
3. zádová opěrka 
4. posuvné rukojeti 
5. sedadlo 
6. zadní kolo 22“, 24“ 
7. řídicí kola 
8. stabilizační kolečka 
9. loketní podpěrky 
10. podnožky 

 
Prosím, vozík zdvihejte pouze za ty části rámu, které 
jsou znázorněny na obrázku. Nikdy vozík nezdvihejte 
za pohyblivé díly (např. za postranice nebo podpěry 
nohou). Zkontrolujte, zda je zádová opěrka dobře 
upevněna, ujistěte se, že jsou správně upevněny  
i posuvné rukojeti. Přečtěte si, prosím, kapitolu 
„Bezpečnostní předpisy a pohonná technika“. 
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Standardní provedení 
 
Šířka sedadla: 39, 44, 49 cm  
   
Hloubka sedadla: 45 cm  
   
Výška zádové opěrky: 55 cm  

 
 
 

Barvy potahu a rámu 
 
Barva potahu: šedá Dartex  
   
Barva rámu: perleťově šedá  

 
 
 

Příslušenství 
 
Vozík Rea  706 Clematis má bohaté příslušenství. Některé části ale nejsou v některých 
státech dostupné. 
 
Řídicí kola 150 mm, 200 mm odolná proti proražení  
   
Zadní kola 12“, 22“, 24“  
   
Další terapeutický stůl 

zajištění terapeutického stolu 
abdukční klín 
peloty 
konstrukční prvek pro zachování rozteče loketních opěrek 
držák pro infusní láhev při intravenósním podávání preparátů 
(podzim 2004) 
parkovací podpěra (podzim 2004) 
vyduté loketní opěrky (podzim 2004) 
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Technická data - Rea  706 Clematis 
 

 
39, 44, 49 cm 
+ 2 cm s rozšiřující 
sadou 

42 – 48 cm 45 cm *1 63 cm *1,2 23 – 34 cm *1 

 

 
40 – 52 cm -1°- +19° šířka sedadla  

+ 21 cm 
103 – 108 cm *2 112 – 148 cm 

 
 
 

 
-1°- +32° max. 125 kg transportní váha 

16,2/16,5/16,7 
30, 32, 33,5 kg transportní 

rozměry *3 

 
 
 
 
 
 
 
 
*1: měřeno od horní plochy sedadla 
*2: bez týlové podpěry 
*3: šířka 39: výška 59,5 x délka 84 x šířka 58,5 cm 
     šířka 44: výška 59,5 x délka 84 x šířka 63,5 cm 
     šířka 49: výška 59,5 x délka 84 x šířka 68,5 cm 
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Sestavení 
 

 

Jakmile vozík obdržíte, je nutné ke konstrukci 
vozíku upevnit zádovou a týlovou opěrku, 
loketní opěrky a podnožky. K sestavení 
nepotřebujete žádné nástroje. 
 
1.a  Upevnění a zajištění zádové opěrky 
       Zádovou opěrku nastavte do správné 
       polohy.  

  

 

1.b Píst (A) zajistěte čepem (B). 
 

  

 

1.c Čep zakryjte uzavírací zátkou/hadičkou 
     (C). 

 

Zkontrolujte, zda je uzavírací 
zátka/hadička uzavřena. 

  

 

2. Loketní opěrky 
    Loketní opěrky nasuňte na upevňovací 
    trubky na stranách vozíku. 
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3.a Podnožky 
      Podnožky upevněte tak, že zatlačíte 
      dolů trubku horní části podnožek do 
      trubky rámu vozíku. Při zatlačování 
      musejí být podnožky otočeny 
      směrem ven. 

  

  

 

3.b Podnožky otočte dovnitř a zajistěte  
      je. Podnožky se zablokují automaticky, 
      takže nehrozí nebezpečí, že by se samy 
      uvolnily. 

 

Pozor! Neskřípněte si prsty mezi 
rámem a podnožkami. 

  

  

 

4. Týlová opěrka 
    Týlovou opěrku namontujte tak, že ji 
    zasunete do trubky, jež je připevněna 
    k zádové opěrce a následně ji zajistěte 
    otočným knoflíkem (B). Úhel je možné 
    nastavit pákou (A). Výšku nastavte po 
    povolení otočného knoflíku (B). 
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Nastavení 
PODNOŽKY 

 

Nastavení podnožek, stupaček  
a lýtkových měkkých opěrek je nutné pro 
dobré ergonomické sezení. 
1. Nastavení délky podnožek 
     Délku podnožek můžete nastavit po 
     povolení šroubu (A) pomocí klíče inbus 
     5 mm. Podnožky vytáhněte natolik,  
     aby jejich délka byla optimální, přičemž 
     musí upevňovací šroub zapadnout do 
     prohlubně trubky. Potom šroub pevně 
     dotáhněte. 

 

Pozor! Trubka podnožek nesmí být 
vytažena více, než ke značce. 

Nástroj: klíč INBUS 5 mm   

 

2. Nastavení úhlu podnožek 
    Úhel podnožek se dá nastavit pomocí 
    ručního kolečka (B). Povolte toto kolečko 
    asi o jednu otáčku. Potom nastavte úhel 
    v rozmezí 80°až 0°. Po nastavení 
    potřebného úhlu ruční kolečko dotáhněte. 

 

Vzdálenost mezi nejnižším bodem 
podnožek a terénem musí být 
minimálně 40 mm. 

  

STUPAČKY, LÝTKOVÉ MĚKKÉ OPĚRKY 

 

1. Úhlově nastavitelné stupačky 
   Jestliže Váš vozík má úhlově nastavitelné 
   stupačky, můžete si nastavit jejich úhel  
   a hloubku. Pomocí šestihranného klíče 
   (inbus) 5 mm povolte šroub (A) na závěsu 
   nožních desek a nastavte stupačky do 
   požadované polohy. 

Nástroj: klíč INBUS 5 mm 

 

Stupačky nenastavujte, aniž byste 
povolili šrouby. 

 

2. Lýtkové měkké opěrky 
    Lýtkové měkké opěrky mohou být 
    nastaveny do čtyř různých hloubkových 
    poloh. Polštářek vyklopte dopředu. Pomocí 
    šestihranného klíče (inbus) 5 mm povolte 
    šroub (B). Velkou matici (C) na druhé 
    straně nasaďte do potřebné polohy.  
    Lýtkový polštářek umístěte do potřebné 
    polohy a pevně jej přišroubujte. 
    Výškové umístění lýtkového polštářku 
    umožňuje ruční kolečko (D). 

Nástroj: klíč INBUS 5 mm 

 

Je-li lýtkový polštářek v nejvyšší 
poloze, vzniká možnost úrazu 
sevřením mezi horní částí podpěry 
nohou a držákem lýtkového polštářku. 
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LOKETNÍ OPĚRKY 

 
 

Nástroj: klíč INBUS 5 mm 

1. Nastavení výšky loketních opěrek 
    Výšku loketních opěrek je možné nastavit 
    po povolení šroubu (A) šestihranným 
    klíčem (inbus). Po nastavení loketních 
    opěrek na potřebnou výšku šroub opět 
    dotáhněte. Nastavíte-li loketní opěrky příliš 
    nízko, vzniknou problémy se zadním kolem 
    v případě naklonění sedadla. 

 

Dejte si pozor, neboť při nastavování 
výšky loketní opěrky si můžete 
skřípnout prsty mezi čalouněním 
loketní opěrky a postranní deskou. 

  

NASTAVENÍ ÚHLU SEDADLA A ZÁDOVÉ OPĚRKY DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBOU 

 

Vozík pro invalidy je koncipován tak, že 
některá nastavení může provádět 
doprovázející osoba. Je tak možné 
nastavovat úhel sklonu zádové opěrky (vpřed 
– vzad) a je možné naklápět celé sedadlo 
včetně zádové opěrky. 

 

Dejte si pozor při nastavování úhlu 
zádové opěrky, abyste si neskřípli 
prsty mezi zádovou a loketní opěrkou. 

 
1. Nastavení sklonu 
   Jednotka sedadla (sedadlo a zádová 
   opěrka) se dá podle potřeby naklonit po 
   vytažení a přidržení levé páky (A) ve 
   vytažené poloze. Po nastavení potřebné 
   polohy páku (A) pusťte. 

 

Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty 
mezi postranní deskou a upevněním 
loketní opěrky. 

 
2. Nastavení úhlu zádové opěrky 
    Úhel zádové opěrky nastavíte tak, že 
    pravou páku (A) vytáhnete nahoru a v této 
    poloze přidržíte. Nyní můžete zádovou 
    opěrku odsunovat od sebe nebo přitahovat 
    k sobě tak, až najdete optimální polohu. 
    Potom páku (A) pusťte. 

 

Prosím, mějte na paměti, že si můžete 
skřípnout prsty mezi rámem  
a upevněním loketních opěrek. 

 Výškově nastavitelné posuvné rukojeti 
Výšku posuvných rukojetí (150 mm) 
nastavíte po povolení otočných knoflíků 
(B). Rukojeti nastavte do potřebné polohy 
a opět je zajistěte otočnými knoflíky (B). 
Po každé změně nastavení posuvných 
rukojetí se ujistěte, že jsou otočné knoflíky 
řádně dotaženy. 
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VYVÁŽENÍ A STABILITA 
 

Každé upevnění má dvě polohy: 
II = velmi lehce pohyblivý, ale málo 
stabilní vozík 
III = stabilní vozík, ale se sníženou 
pohyblivostí 

Jakmile vozík přizpůsobíte potřebám uživatele, 
zkontrolujte odolnost vozíku s uživatelem proti 
převržení. Nastavte sedadlo a zádovou opěrku co 
nejvíce dozadu. Přezkoušejte vozík, jak je odolný 
proti převržení. Přizpůsobte těžiště vozíku a/nebo 
zařízení proti překlopení tak, aby byl vozík za 
všech situací stabilní. 

 

Jízdní vlastnosti a stabilitu svého vozíku můžete 
měnit posouváním jednotky sedadla (zádové 
opěrky a sedadla). Změníte tak polohu vzhledem 
ke spodnímu dílu rámu a tím i  vzhledem k zadním 
nebo řídicím kolům. 
Posunete-li jednotku sedadla co nejvíce dopředu 
(III), bude Váš vozík odolný proti překlopení 
dozadu, nepojede však příliš lehce a bude se moci 
snáze překlopit dopředu. Tento nedostatek je ale 
možné kompenzovat posunutím zavěšení řídicích 
kol dopředu. 
Posunete-li jednotku sedadla co nejvíce dozadu 
(II), pojede Váš vozík lehčeji, ale nebude tak odolný 
proti překlopení dozadu. Tento nedostatek 
odstraníte pootočením zařízení proti překlopení 
směrem dolů. Potom pojede vozík lehce  
a bezpečně. Jestliže budete chtít změnit těžiště  

 
Nástroje: klíč INBUS 5 mm 
               stranový klíč 13 mm 
               kleště pro montáž krytek 
               Starlock 

vozíku, musíte jinak nastavit oba připojovací kusy 
(A) a polohu pístu (B) na držáku rámu. Oba 
připojovací kusy (A) slouží k posuvu jednotky 
sedadla dopředu nebo dozadu, píst umožňuje 
pohybovat prvkem pro upevnění mechanismu, 
který slouží k nastavování úhlu. Je důležité, aby 
oba připojovací kusy a píst byly nastaveny  
a zajištěny ve vzájemně stejné poloze (tabulka 3). 
1. Nastavení horních upevňovacích prvků 
Sejměte polštářek sedadla, nosnou desku sedadla, 
podpěry nohou a kola. Vozík překlopte tak, aby 
jeho přední strana směřovala dolů. Každý 
připevňovací prvek nastavte následujícím 
způsobem: 
Povolte šroub (C) na horní straně upevňovacího 
prvku o několik otáček, avšak úplně jej 
nevyšroubovávejte. Povolte šroub (D)  
a upevňovací prvek pootočte natolik, až otvor 
správné polohy (II nebo III) se bude krýt s otvorem 
v rámu. Potom dotáhněte šroub (D) a následně  
i šroub (C). 

 

Upozornění – šroub (E) nikdy nepovolujte. 

2. Nastavení dolních upevňovacích 
prvků  
Z pístu vytáhněte čep (F) tak, že 
odstraníte sponku. Potom posunete píst 
do vhodné polohy (tabulka 3). 

 

Upozornění – čep musí být opět zajištěn 
sponkou. 

 

Upozornění – vozík se snadněji překlopí 
dopředu tehdy, když je sedadlo posunuto 
dopředu. 
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POMŮCKY PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI PROTI PŘEKLOPENÍ 

 

 

1. Pomůcky proti překlopení využívají trubky pro 
    upevnění stupátka. Jsou snadno výškově 
    nastavitelné v šesti polohách. Při nastavování 
    stlačte knoflíky s pružinou (A) a nastavte 
    potřebnou polohu pomůcky proti překlopení jejím 
    zvedáním nebo spouštěním.  
 

 

Dejte si pozor, aby obě ochrany proti 
překlopení (stabilizační kolečka) byly ve 
stejné poloze a aby knoflíky s pružinou 
v nové poloze zaskočily. 

 
BRZDA 

 

 

1. Aby měla brzda správný brzdicí účinek, musí 
   brzdicí kolík (B) v zabržděném stavu tlačit na 
   kolo. Správného účinku dosáhnete nastavením 
   brzdy. Povolte šroub (A) a brzdu umístěte do 
   správné polohy; potom šroub opět dotáhněte. 
   Mezi kolíkem (A) a kolem (C) musí být 
   v nezabržděném stavu vzdálenost 15 mm. 

 

Chybné umístění nebo používání brzdy 
snižuje její účinek. 

  

 

2. Tento typ brzdy je určen pro použití v případě, že 
    se vozík nepohybuje, v žádném případě neslouží 
    k redukci rychlosti jízdy. Chcete-li vozík zabrzdit, 
    zatáhněte páku směrem dozadu. K odbrždění 
    dojde v případě, že páka bude v přední poloze. 

 

Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty mezi 
brzdicím kolíkem a kolem. 

 

klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 

klíč s vnitřním 
šestihranem 5 mm 
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BRZDA DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY 

 

 

 
1. Použití při pohybu vozíku: obě páčky stlačte 
    směrem nahoru, čímž brzda přitáhne. 
 
 
2. Zajištění brzdy v zabržděném stavu: páčku brzdy 
   zatáhněte nahoru, spolu s ní aretační prvek. 
   Páčku potom pusťte. 
 
 
3. Uvolnění brzdy: páčku brzdy zatáhněte nahoru, 
   čímž se aretace automaticky uvolní. 
 
 

 

Chybné používání nebo nastavení brzdy 
snižuje její účinek. 

  
NASTAVENÍ HLOUBKY SEDADLA 

 

 

1. Hloubku sedadla můžete nastavit po povolení 
   dvou šroubů (A). 
   Sedadlo můžete posunout dozadu (30 mm) nebo 
   dopředu (30 mm). Tak můžete dosáhnout jeho 
   optimální polohy. 
   Šrouby (A) opět dotáhněte. 
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UPEVNĚNÍ KOL 12“ 

 

 

1. Kolo sejměte z náboje stlačením knoflíku (A). 
    Potom povolte oba šrouby (B) a odstraňte brzdu 
    zadního kola. 

  

 

2. Brzdu zadního kola umístěte na rámu vozíku do 
    spodní polohy a upevněte ji pomocí šroubů (B). 
    Z rámu sejměte pouzdro osy (C). 
    Nové kolo 12“ připevněte do bodu (D). Postup 
    montáže je přiložen u kol 12“. 
    Povolte řídicí kolo (E) a nastavte polohu vidlice 
    řídicího kola podle údajů v tabulce 3. 

 

 

velikost kola poloha brzdy/kola velikost a poloha 

předního kola 
výška sedadla 
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Příslušenství 
 

POSTRANNÍ PELOTY 
 

 

Nastavení postranních pelot 
Postranní opěrné peloty je možné nastavovat 
výškově, do strany a do hloubky. 
 
1. Výškové nastavení: 
    Povolte šroub s vnitřním šestihranem (A)  
    a zároveň posuňte nahoru nebo dolů upevňovací 
    třmen. Na závěr šroub (A) opět dotáhněte. 

  

 

2. Stranové nastavení: 
    Povolte otočný knoflík (C) a posuňte peloty do 
    strany tak, až najdete optimální polohu. Potom 
    otočný knoflík (C) znovu dotáhněte. 

  

 

3. Hloubkové nastavení: 
    Rozepněte zip, jenž je umístěn na straně peloty. 
    Uvidíte tak šrouby (D). Ty pomocí šroubováku 
    povolte a peloty posuňte dopředu nebo dozadu. 
    Šrouby opět dotáhněte a zip opět zapněte. 
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ODTLAČOVACÍ PRVEK 

 

 

1. Odtlačovací prvek je tvořen objímkou, jež je 
    umístěna na spodní straně sedadla  
    a polštářkem (výškově i hloubkově 
    nastavitelným), který je připevněn k objímce. 
    Objímku umístěte do středu předního rámu  
    a zajistěte ji dotažením šroubu. Polštářek 
    posuňte na upevňovací prvek. Výšku můžete 
    nastavit otočným knoflíkem (B) a hloubku 
    šroubem s vnitřním šestihranem (C). 

 
PÁNEVNÍ PÁS 

 

 

1. Pánevní pás upevněte do držáku na opěrce 
zad podle obr. (1a). 

 

Nástroje:  
klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 
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Transport 
 

 

Transport Vašeho vozíku Rea  706 Clematis je 
velmi snadný. Před transportem odstraňte 
loketní opěrky a podpěry nohou. Vozík složte  
a sejměte kola (pokud jsou upevněna pomocí 
rychloupínacích uzávěrů). Nyní máte vozík, který 
se snadno vejde do prostoru pro zavazadla 
většiny automobilů. 

 

Vozík Rea Clematis nižší verze není 
možné transportovat, jestliže na něm 
sedí pasažér.  

  

 

1. Loketní opěrky 
    Loketní opěrky vytáhnete z objímky směrem 
    nahoru. Vytažení nahoru je velmi jednoduché. 
 
 
 
 
2. Podnožky 
    Zatáhněte za páku (A) a podpěry nohou 
    otočte směrem ven. Potom je můžete snadno 
    odstranit. 

  

 

 
 
 
3. Zadní kola 
   Zadní kola sejmete velmi snadno tak, že 
   stlačíte tlačítko na náboji kola (B) a současně 
   kolo sejmete. 

  

 

4. Týlová opěrka 
    Týlovou opěrku sejmete tak, že povolíte 
    otočný knoflík (C) a opěrku vytáhnete. 
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5. Zádová opěrka 
   Zádová opěrka se dá složit dopředu za 
   předpokladu, že odstraníte zajišťovací čep (D). 

  

 

6. V případě potřeby je možné zádovou opěrku 
    oddělit od posuvných rukojetí. Otočné knoflíky 
   (E) pootočte a zatlačte je směrem dovnitř ke 
   středu zádové opěrky. Potom je možné 
   sejmout háky zádové opěrky z vodicích kolíků 
   (F). 
  

 

Dejte si při montáži pozor, aby byly háky 
a otočné knoflíky správně umístěny. 
Otočné knoflíky opět dotáhněte. 

  

 

7. Aby se mohla výška vozíku ještě snížit, 
    vyjměte čep (G) z úchytu spodního pístu. 
 

 

Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty 
mezi sedadlem a rámem. 
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Bezpečnostní předpisy a pohonná 
technika 

Doporučujeme Vám, abyste si vozík nechal(a) přezkoušet kvalifikovanou osobou 
v okamžiku, kdy Vám byl vozík předepsán a byla na něm provedena veškerá potřebná 
nastavení s ohledem na Vaše tělesné proporce a Vaše potřeby. Doufáme, že jste byl(a) 
poučen(a), jak s vozíkem co nejlépe zacházet. Začněte zprvu opatrně s nácvikem, abyste 
poznal(a) možnosti, které vozík poskytuje a jejich meze. 
 

Nastupování a vystupování  
 

 

Zajeďte s vozíkem co nejblíže k  místu, na něž si chcete 
sednout. Vozík zabrzděte. Sejměte loketní opěrky nebo je 
vyklopte nahoru, aby při přesunu nepřekážely. Odstraňte 
podpěry nohou nebo je otočte ven. Neopírejte se o nožní 
desky, neboť by se vozík mohl překlopit dopředu. 

   

Natahování a shýbání se  
 

 

Zajeďte s vozíkem co nejblíže k místu, kde se chcete pro 
nějaký předmět natáhnout nebo shýbnout. Pokud se budete 
pro nějaký předmět natahovat nebo shýbat, nesmíte nikdy 
ztratit kontakt zad se zádovou opěrkou, jinak byste se 
mohl(a) převrátit. Není radno nahýbat se dozadu, neboť se 
tím zvětšuje nebezpečí překlopení.   

   

Jízda do kopce  
 

 

Mnoho zkušených uživatelů vozíků umí jezdit do kopce bez 
dopomoci. Tito uživatelé totiž vědí, že při jízdě do kopce se 
musejí poněkud předklonit, aby neztratili nad vozíkem 
kontrolu a nezměnili směr jízdy nebo aby se s vozíkem 
nepřeklopili dozadu. Vozík je v tomto případě zapotřebí 
pohánět krátkými a rychle se opakujícími pohyby; jedině tak 
vozík neztratí rychlost a udrží si zvolený směr jízdy. 
Všeobecně je vhodné při jízdě do kopce přizvat pomocníka. 
Pokud jste donuceni ve svahu zastavit a potom se chcete 
opět rozjet, vyvarujte se rychlých pohybů směrem dozadu. 
Každý takovýto pohyb by mohl totiž vést k překlopení 
vozíku dozadu, neboť vozík sám o sobě je již dozadu 
nakloněn. Maximální stoupání, které můžete ještě bezpečně 
zvládnout, je podle váhy uživatele a nastavení vozíku až 
13,5°.  

   

Jízda ze svahu  
  

 
 
 

Doporučujeme přizvat si při jízdě ze strmého svahu nebo při 
náledí pomocníka nebo více pomocníků. 
Nejprve si zjistěte, zda v jízdní dráze nejsou výtluky, kluzké 
úseky atd.. K přibrždění nikdy nepoužívejte ruční brzdy. 
Pokud při sjíždění ze svahu za ruční brzdu zatáhnete, 
mohou se Vám zablokovat kola, vozík se může zvrátit, 
převrátit do strany nebo náhle zastavit, čímž byste mohli být 
z vozíku vymrštěni. Rychlost vždy regulujte jenom 
úchopnými obručemi. Myslete na to, že se obruče třením, 
které vzniká při brždění, zahřejí, a to až natolik, že byste si 
mohli ruce popálit. Ze svahu sjíždějte pokud možno přímo. 

 

Při jízdě do 
kopce se 
nakloňte 
poněkud 
dopředu, aby 
byl pohon 
vozíku snazší. 

Zvláštní péči  při 
jízdě do svahu 
věnujte zastavování  
a rozjezdu.  

CHYBNĚ  SPRÁVNĚ  
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Překonávání obrubníku Při tomto způsobu zůstává pomocník neustále za vozíkem, 

což je pro uživatele nejbezpečnější. 
  

 

Pro pomocníka platí následující pokyny: 
Obr. 1: Zařízení proti překlopení nastavte do horní polohy. 
Dbejte na to, aby nohy uživatele byly stabilně na nožních 
deskách tak, aby se v žádném případě nemohly smeknout 
dolů. Nyní vozík naklopte dozadu a posunujte jej dopředu 
proti hraně obrubníku. 
Obr. 2: Přední díl vozíku spusťte dolů na chodník a celý 
vozík úplně nadzdvihněte; přitom stůjte těsně za ním. 
Obr. 3: Nakloňte se dopředu a nadzdvihněte vozík na 
chodník nebo jím na chodník přejeďte. 
Obr. 4: Vozík spusťte úplně na chodník tak, aby stál na 
všech čtyřech kolech. Dejte si pozor, aby vozík nesjel zpět. 
Upozornění! Pokud vozík nemá stupačku pro pomocníka 
nebo zařízení proti překlopení, sklopte zádovou opěrku  
a sedadlo dozadu, čímž si usnadníte naklápění vozíku  
a řídicí kola snáze přejedou přes překážku nebo hranu 
obrubníku. 

   

Sjíždění s obrubníku Při sjíždění s obrubníku aplikujte výše uvedený postup 
v opačném pořadí (postupně proveďte kroky 4, 3, 2 a 1). 

   

Obrubníky – další metoda Tuto metodu využívají většinou již zkušení pomocníci, kteří 
mají dostatek síly. Je použitelná hlavně v případech, kdy je 

 

 

obrubník nebo stupeň nízký a představuje tak pouze malou 
překážku.  
Pomocník si nastaví vozík k obrubníku zády a potom jej 
vytahuje na chodník. Pro pomocníka je důležité, aby síly 
svého těla využíval vhodným způsobem, aby si nepřivodil 
zranění.  
Vozík nakloňte a vyjeďte s ním na chodník. Buďte obzvláště 
obezřetní, pokud je obrubník vlhký nebo pokud je na něm 
námraza. 
Nikdy nepoužívejte pohyblivých schodů, vždy používejte 
výtahu. 

   

Pohyblivé schody Nikdy nepoužívejte pohyblivých schodů, vždy používejte 
výtahu. 

   

Schody Doporučujeme Vám, abyste schody nepoužívali. Vyhledejte 
si raději jinou cestu. Pokud se pro jízdu po schodech 

 

 

rozhodnete, budete potřebovat dva pomocníky. Jeden 
pomocník jde před vozíkem a drží jej pevně za rám. Druhý 
pomocník jde za vozíkem a drží jej za posuvné rukojeti. Než 
přesun začnete, přesvědčte se, že jsou rukojeti nebo 
posuvný úhelník řádně upevněny. Zařízení proti překlopení 
nastavte do horní polohy. Vozík nakloňte na zadní kola tak, 
aby byl vyvážený. Potom s vozíkem postupně sjíždějte 
schod po schodu dolů. Při sjíždění budou zadní kola 
přejíždět přes hrany schodů. Pomocníci nesmějí vozík 
zvedat za loketní opěrky nebo podpěry nohou. Musíte 
neustále myslet na to, abyste vozík zvedali pouze za 
správná místa. Při zvedání vozíku byste měli mít záda 
pokud možno v přímé poloze. 

 

CHYBNĚ  

SPRÁVNĚ  
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Popis výrobku 
 
 REA  CLEMATIS 
 Rám vozíku Rea  706 Clematis, jeho posuvné rukojeti a určité další 

exponované díly jsou vyrobeny z oceli, podnožky a kolejničky 
zádové opěrky jsou z prvotřídního hliníku. 
Závěsy řídicích kol a klouby rámu jsou z polyamidu zesíleného 
skelnými vlákny, loketní opěrky a skořepina zádové opěrky je 
z umělé hmoty ABS. Všechny plastové díly jsou schopny recyklace. 
Sedadlo a zádová opěrka mají potah z omyvatelného veluru nebo 
z polyuretanové tkaniny. 

Rea  706 Clematis je vozík s úhlově nastavitelnou sedací 
jednotkou, který je koncipován pro obsluhu doprovázející osobou. 
Úhel zádové opěrky je možné nastavovat nezávisle na nastavení 
sedací jednotky. Uvolňovací mechanismy pro nastavování sedadla 
a zádové opěrky jsou umístěny na posuvných rukojetích. Vozík 

Rea  706 Clematis se vyrábí se sedadly o třech šířkách. Výška 
zádové opěrky vozíku je nastavitelná. 
Zadní kola mají velikost 12“, 22“, 24“, řídicí kola 150 mm nebo  
200 mm. Kola mají pneumatiky plněné vzduchem nebo celopryžové 
(plné). 
Sedací polštářek a polštářek zádové opěrky je ergonomicky 
tvarován. Poskytují tak co nejlepší oporu a komfort, zároveň slouží 
k vhodnému rozdělení tlaku.  

 

Oblasti využití 
 
 Rea  706 Clematis je ručně poháněný vozík pro uživatele, kteří 

potřebují velkou podporu, aby mohli dobře sedět. Tato podpora je 
realizována částečně tvarem zádové opěrky, částečně možností 
nastavovat sedadlovou jednotku (zádovou opěrku a sedadlo). 
 

 Vozík Rea  706 Clematis musí být používán s originálním 
čalouněním sedadla a zádové opěrky. 
 

 Maximální váha uživatele je 125 kg. 
 

 Životnost vozíku závisí na způsobu jeho využívání, na stupni 
aktivity uživatele a na péči a údržbě. 
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 Záruka 
 Na vozík je dána záruka dle zákona. Ze záruky jsou vyloučeny díly, 

které podléhají opotřebení (čalounění, pneumatiky, hadice, 
úchopné obruče, řídicí kola atd.). Stejně tak se záruka nevztahuje 
na škody, které byly způsobeny použitím násilí, nepřiměřeným 
využíváním nebo nadměrnou vahou uživatele (viz typový štítek). 

  

 Návod k údržbě 
 Váš vozík Rea  706 Clematis se snadno udržuje v čistotě. 
  

 Čištění 
  Kovové a čalouněné díly pravidelně otírejte navlhčenou 

utěrkou. Při čištění můžete použít neagresivního čisticího 
prostředku. V případě potřeby můžete potahy vyprat v běžném 
nebo tekutém pracím prostředku při 40°C.   

  

 Kola a obruče 
  Osy kol dočista otřete a potom je naolejujte malou kapkou oleje. 
  Pneumatiky mají automobilové ventilky, takže se dají pumpovat 

stejnou pumpičkou, jakou se pumpují pneumatiky automobilů. 
Potřebné tlaky vzduchu v pneumatikách: 

  standardní pneumatiky: 3,5 baru (50 psi) 
  pneumatiky s nízkým profilem: 7,0 barů (90 psi) 
  

 Technická zákaznická služba 
  Pro opravy používejte pouze originálních náhradních dílů nebo 

dílů, které jsou firmou Invacare schváleny a odpovídají svými 
parametry originálním náhradním dílům. 

  Technickou údržbu musí provádět technik pověřený opravami  

a údržbou vozíků Invacare   nebo přímo oddělení zákaznické 

služby Invacare . 
Adresu a telefonní číslo najdete na přední straně této příručky.   

  Jednou týdně kontrolujte všechny díly vozíku. Zjistíte-li jakékoliv 
poškození, neprodleně kontaktujte svého prodejce. 

  

 Životnost výrobku 
 Vycházíme z předpokladu, že životnost vozíku Rea  706 Clematis 

je pět let. Přesnou dobu života našich výrobků je těžké určit. 
Uvedená doba je odhadovaná průměrná životnost, která je 
stanovena za normálních podmínek využívání vozíku. Životnost se 
tak může výrazně zvýšit v případě, že vozík využíváte málo, že se 
o něj řádně staráte, správně s ním zacházíte a provádíte 
pravidelnou údržbu. Při extrémním způsobu využívání může být 
životnost kratší. 

  

 Nehody a stavy, jež se nehodám blíží 
 Prosím, neprodleně kancelář Invacare  uvědomte v případě, že 

vlivem vozíku došlo k nehodě nebo k nehodě dojít mohlo, přičemž 
došlo k úrazu nebo k němu mohlo dojít. Kromě toho musejí být 
informovány příslušné úřady. 

  

 Testy a povolení 
 Vozík Rea  706 Clematis byl testován a zkoušen CERAH a podle 

směrnice MDD 93/42 EHS získal znak CE. 
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 Likvidace 
 Vozík Rea  706 Clematis se skládá z následujících hlavních dílů:. 
  rámu 

 dílů z umělé hmoty 

 čalounění s potahem 

 kol, pneumatik a vzdušnic 

 obalu. 
  

 Rám 
  Rám je vyroben z oceli a je kompletně recyklovatelný. 

Recyklace oceli vyžaduje pouze 20 – 25 % energie 
v porovnání s výrobou nové oceli. 

Vozík Rea  706 Clematis má dva plynové písty, které obsahují 
olej a proto musejí být likvidovány podle národních předpisů. 

  

 Díly z umělé hmoty 
  Díly vozíku z umělé hmoty jsou na bázi termoplastů a jsou 

označeny recyklačními symboly (s velikostí odpovídající 
velikosti dílů). Nejvíce jsou zastoupeny polyamidy. Tento 
materiál je možné znovu zpracovat nebo spálit ve spalovnách, 
které jsou pro tento způsob likvidace vybaveny. 

  

 Povlaky a potahy 
  Potahy jsou tvořeny polyesterovými vlákny, PUR nebo PVC. 

Nejúčinnějším způsobem likvidace materiálu je spálení ve 
spalovnách, které jsou pro tento způsob likvidace vybaveny. 

  

 Kola, pneumatiky, vzdušnice 
   Obruče, ráfky, dráty a náboj kola jsou z oceli, ušlechtilé 

oceli nebo hliníku a mohou být zlikvidovány obdobně, jak je 
uvedeno výše. 

 Pneumatiky a vzdušnice jsou z pryže a mohou být 
zlikvidovány obdobně, jak je uvedeno výše. 

  

 Obal 
  Všechny obaly Invacare Rea AB byly vyvinuty tak, aby co 

nejlépe chránily výrobky a aby přitom nepředstavovaly 
nadměrný odpad. Všechny kartony jsou recyklovatelné. 
Abyste získali přesnější informace o možnostech recyklace 
výše uvedených materiálů, kontaktujte místní úřad. 
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Tento symbol má význam výstrahy! 

Nedodržování pokynů může vést k úrazu 
uživatele a/nebo ke vzniku škody na výrobku. 

 Před používáním vozíku zkontrolujte, zda: 
- jsou všechny díly řádně připevněny 
k rámu; 
- jsou všechny šrouby a otočné knoflíky 
řádně dotaženy; 
- řádně fungují brzdy a zařízení proti 
překlopení. 

 Vozík nikdy nezvedejte za loketní 
podpěrky nebo za podpěry nohou. Dbejte 
na to, aby byla zádová opěrka řádně 
uchycena, stejně tak posuvné tyče. 

 Mějte na paměti, že každá změna 
umístění těžiště vozíku vede ke změně 
rizika překlopení (dopředu nebo dozadu), 
vozík se může snáze překlopit nejčastěji 
dozadu. 

 Dejte si, prosím, pozor při montáži vozíku, 
abyste si neskřípli prsty. 

 Zvýšené riziko skřípnutí prstů je i při 
změně úhlu sedadla a zádové opěrky. 

 Šířku sedadla nastavte tak, aby vnitřní 
strana loketních opěrek netlačila na hýždě 
a pánev. 

 Pokud má uživatel úmysl na vozík 
nasednout nebo z něj sesednout, musí být 
vozík zabržděn. 

 Nikdy si nestoupejte na nožní desky, 
neboť by se vozík mohl převrhnout. 

 Neustále dbejte na to, aby byly všechny 
otočné knoflíky, šrouby a matice důkladně 
dotaženy. 

 Pokud máte sedadlo posunuté maximálně 
dopředu, doporučujeme Vám aplikovat 
adaptér pro posunutí předních kol. 

 Úchopné obruče se mohou třením ohřát 
natolik, že může dojít k popálení rukou. 

 Prosím, mějte na paměti, že účinnost 
brzdy doprovázející osoby se zmenšuje za 
vlhka, námrazy a při sjíždění svahu. 

 Poháněná kola musejí být řádně usazena 
a upevněna. 

  Poháněná kola nesmíte z vozíku snímat 
v případě, že na vozíku sedí jeho uživatel. 

 Povrch vozíku, jeho rám a čalounění může 
při delším pobytu na přímém slunci 
dosáhnout teplot vyšších než 41°C. 

Výrobce: 

 
Dodavatel pro ČR: SIVAK medical technology s.r.o. 

 
Sídlo firmy: Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové    

www.sivak.cz 
tel/fax: 495 220 684 / 495 221 327 

 Nádražní 82, 701 00  Ostrava        tel/fax: 596 115 329 

 ÚSP Hrabyně, 747 67  Hrabyně     tel/fax: 553 775 002 

 Na Topolce 1, 140 00  Praha         tel/fax: 261 211 788 
 
 

 


