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Zdravotnický prostředek třídy I                                                                                    
podle směrnice 93/42 / EHS a následných změn

1. Kódy
RP675  
RP680  
RP685B  
RP687  
RP690B  
RP690R  
RP691

dvoukolové chodítko ocelové bez sedátka POSEIDON
dvoukolové ocelové chodítko se sedátkem ZEUS
3-kolové ocel chodítko CRYO
3-kolové ocelové chodítko se sedátkem SELENE
4-kolové ocelové chodítko - modrá barva DYONE
4-kolové ocelové chodítko - červená barva DYONE
4-kolové ocelové chodítko s předloketní opěrkou ERA

2. Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili chodítko MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A., které je
určeno na pomoc lidem s pohybovými obtížemi uvnitř i venku v každodenním životě. Výroba byla
provedena podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti v souladu s Evropskou směrnicí o
zdravotnických prostředcích (93/42/EHS).
Tento návod k obsluze vám dává doporučení pro správné použití a pro vaši bezpečnost.
Doporučujeme, abyste si před použitím pozorně přečetli tento návod k použití. V případě
pochybností kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, že se nejedná o poškození při přepravě.
V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny získáte od prodejce.

3. Zamýšlené použití
Toto chodítko je vhodné pro lidi s pohybovými problémy. Může být použito jako pomoc k 
usnadnění ambulantní nebo dokonce asistované péče. Každopádně ho nemohou používat lidé se 
zjevnou poruchou ruky nebo paže, dokonce ani lidé s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít 
dovnitř a ven. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde jsou všechna kola na zemi. Nelze 
jej použít na kamenité zemi ani na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Není 
určeno k přepravě osob nebo věcí.

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce. Moretti Spa odmítá 
jakoukoli odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z nesprávného použití tohoto 
produktu a z neoprávněné změny rámu produktu. Výrobce může zařízení nebo návod k 
obsluze upravit bez předchozího upozornění.

4. Prohlášení o shodě

5. Moretti S.p.A. prohlašuje na výhradní odpovědnost, že produkt vyrobený a obchodovaný
společností Moretti S.p.A. a patřící do sortimentu chodítek je v souladu s Evropskou směrnicí o
zdravotnických prostředcích (93/42 / EHS). Moretti S.p.A. ručí a prohlašuje na výhradní
odpovědnost, co následuje:
1. Daná zařízení splňují základní požadavky uvedené v příloze I ° směrnice 93/42 / EHS, 
jak je požadováno podle přílohy VII směrnice.
2. Daná zařízení NEJSOU měřícími přístroji.
3. Předmětná zařízení nejsou určena pro klinické zkoušky.



3

4. Daná zařízení jsou uváděna na trh v kategorii – nesterilní.
5. Předmětná zařízení patří do třídy I°
6. Není povoleno používat a / nebo instalovat zařízení v jiné mimo zamýšlené použití 
předepsané Moretti S.p.A.
7. MORETTI S.p.A. udržuje a dává k dispozici příslušnému úřadu technickou dokumentaci 
prokazující soulad se směrnicí 93/42 / EHS.

5. Varování
5.1 Obecná varování
• NEINSTALUJTE ani nepoužívejte zařízení před přečtením a porozuměním této příručce;

Pokud nedokážete porozumět výstrahám, varováním nebo pokynům, obraťte se před instalací    
tohoto zařízení na prodejce nebo technický personál, abyste se vyhnuli zraněním nebo poškození;

• Chodítko by měli používat pouze pacienti s vhodnou motorickou kapacitou, která zajišťuje jeho 
použití bez rizika;

• Poraďte se s lékařem nebo terapeutem o správném nastavení a správném použití;
• Lékař nebo terapeut by měl určit nastavení výšky pro maximální podporu, pro správnou aktivaci 

brzdy a pro generální sestavu;
• Chodítka nejsou určena k použití jako zařízení s vlastním pohonem.

5.2 Varování pro použití
• Zajistěte správné nastavení brzdového lanka;
• Po každém nastavení výšky ověřte správnou funkci brzdy, abyste zabránili uvolnění lanka;
• Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
• Chodítko lze použít pouze na tvrdém a rovném povrchu. Nepoužívejte chodítko k jízdě po 

schodech
• Opírejte se vždy o obě rukojeti, aby byla zachována rovnováha;
• Věnujte zvláštní pozornost mokrým, ledovým nebo sněhovým podmínkám;
• Nepřetěžujte chodítko;
• Nepoužívejte sedačku chodítka (pokud tam je) k přepravě osob nebo majetku, sedátko je určeno 

pro uživatele se zapnutou parkovací brzdou;
• Všechna kola musí být během používání v kontaktu s podlahou kdykoli během používání, aby 

bylo zajištěno správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
• Před použitím sedátka musí být zabrzděna brzda.

Poznámka: Pokud se chodítko používá v ustálené poloze, musí být ruční brzda zablokována

5.3 Varování o stabilitě
• Chodítko má nosnost až 136 kg, VČETNĚ nakládacího koše;
• Koš má hmotnostní omezení 5 kg.

5.4 Sestavování a skládání varování
• Ověřte, že obě opěrné trubky držadla jsou správně zasunuty do rámu a zajištěny zajišťovacími 

knoflíky uzamčenými do držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků bez pohybu;
• Obě trubky držadla jsou bezpečně zajištěny v hlavní nosné části křídlovými maticemi a knoflíky 

bez jakýchkoli pohybů;
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• Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a ohrožení stability. Poranění
může být také způsobeno deformací;

• Během rozkládání a skládání dávejte pozor na skřípnutí prstů a / nebo oblečení.

6. Před použitím
Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:
1. Že všechny části chodítka jsou bezpečně uzamčeny;
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
3. Ujistěte se, že je sedátko správně zajištěno (pokud to ‘nestisknete se spodním rámem

sedadla);
4. Zkontrolujte, zda je aretace sedátka správně zajištěna;
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy a normální brzdy.

7. Pokyny k instalaci

7.1 Než výrobek sestavíte
Před montáží výrobku vybalte produkt a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy.
V případě, že je chodítko poškozeno, kontaktujte nejbližšího prodejce.

8. Montáž

8.1 Rozložení chodítka
RP675-RP680-RP690B/R–RP691
Rozložte chodítko tahem za přední část rámu pomocí páky na nohou

RP685B-RP687
Rozložte chodítko a posuňte výztužnou tyč v přední části směrem dolů.

Umístěte trubky držadla do rámu. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný
otvor je nutný pro uložení hlavy šroubu.

8.2 Složení chodítka
RP675-RP680- RP690B/R –RP691
Zatlačte páku na postranní trubky a vraťte přední část chodítka.

RP685B-RP687
Odstraňte tác, koš, tašku, zatáhněte za páku vyztuženou dovnitř a sklopte chodítko.

8.3 Úprava rukojetí
Pomocí bočních knoflíků upravte výšku držadel. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do
požadované výšky, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, abyste jej utáhli a znovu
jej utáhněte. Opakujte pro další držadlo a ujistěte se, že obě držadla jsou umístěna ve stejné
výšce.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud 
držadlo nezůstane rovné, existuje riziko, že se chodítko zakolísá nebo převrátí, 
zejména pokud jej zatlačíte tvrději.
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8.4 Stolek (pouze pro RP685B a RP690B/R)
Stolek/tácek slouží pouze k přenosu malých předmětů.

VAROVÁNÍ! Na stolek nepokládejte horké předměty, ostré ani těžké předměty.
Chcete-li stolek připevnit k rámu, vložte podpěru, která je na zadní straně přihrádky, do 
odpovídajících otvorů na sedátku.

8.5 Košík (pro RP685B - RP690B/R - RP691)
Košík je zavěšen dvěma háčky na rám chodítka.

VAROVÁNÍ! Koš používejte pouze pro malé předměty. Nepřetěžujte koš, 
abyste zabránili nevyváženosti a riziku převrácení

8.6 Taška (pouze pro RP685B)
Taška je připevněna k rámu chodítka pomocí klipů.

VAROVÁNÍ! Maximální kapacita pro tašku je 5 kg. Používejte pouze pro malé 
předměty. Nepřeplňujte ji, abyste zabránili nevyváženosti a riziku převrácení

8.7 Sedátko (pouze pro RP680-RP687-RP690B/RP691)
Před sezením umístěte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. 
Ujistěte se, že jsou brzdy bezpečně zablokovány a že je chodítko ve stabilní poloze.

VAROVÁNÍ! Posaďte se a rozložte svoji váhu na sedadlo. Nesedejte tlačením 
pouze na jednu stranu.

8.8 Brzdy
Jak zabrzdit
Chcete-li chodítko zablokovat, zatáhněte brzdovou páku směrem nahoru, dokud se chodítko nezpomalí nebo 
nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu chodítka, uvolněte držadla brzdy.

Pro zajištění kol
Zatlačte dlaní dolů na brzdovou páku až uslyšíte „cvaknutí“ kol.

VAROVÁNÍ! Když uživatel stojí, musí být brzdy zablokovány.

Odjištění kol
Zatáhněte za obě brzdové páky, dokud nejsou odblokovány.

9. Jak používat
• Začněte tlačit, když jste ve svislé poloze oběma rukama na rukojeti;
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• Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, aby nedošlo k uklouznutí;
• Choďte ve vzpřímené pozici s očima směřujícíma dopředu a nikoli dolů;
• Netlačte chodítko příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit nedostatečné zatížení a pád;
• Nepoužívejte chodítko k překonání kroků vyšších než 20 mm;
• Při používání venku dávejte přednost chodníkům řádně připraveným v souladu s předpisy pro 

odstraňování architektonických bariér;

10. Péče a údržba
Zařízení MOPEDIA od Moretti SpA na trhu jsou pečlivě zkontrolována a jsou opatřena značkou CE. 
Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo schválená laboratoř 
alespoň jednou za dva roky zkontrolovala vhodnost použití vašeho chodítka. Při opravách používejte 
pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

11.Čištění
K čištění součástí používejte pouze vlhký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čističe 
obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, které by mohly produkt poškodit.

12. Péče o kola
1.Vyčistěte kola teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete dosucha čistým hadříkem.
2.Pravidelně promazávejte kola.

13. Technické parametry

Kg

MAX
Weight

RP675
61 78

88

-
61 38,5 24 6 15 - 136

RP680 48

Serie POSEIDON - ZEUS

Produktové kódy RP675 RP680

Sedátko Bez sedátka 37x24,5 cm
Rám Ocel
Váha a rozměry

Serie CRYO

Produktové kódy RP685B – modrá
Sedátko Bez sedátka
Rám Ocel
Váha a rozměry 

Kg

MAX
Weight

RP685B 56 81
96 66 33 28 7,3 20 20 136
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Serie SELENE

Produktové kódy RP687

Sedátko 42x28 cm

Rám Ocel
Váha a rozměry

Kg

MAX
Weight

RP687 58,5 82
99 50 58 33 25 6,5 20 20 136

Serie DYONE

Produktové kódy RP690B RP690R

Barva modrá červená

Sedátko 38x16 cm

Rám Ocel

Váha a rozměry

Kg

MAX
Weight

RP690B  
RP690R 64 75

98 61 60 44 31 10 20 20 136

Serie ERA

Produktové kódy RP691

Sedátko 38x16 cm
Rám Ocel
Váha a rozměry

Kg

MAX
Weight

RP691 64 75
98 61 60 44 31 10 20 20 136

14. Náhradní díly/ příslušenství
Náhradní díly a příslušenství najdete v hlavním katalogu Moretti S.p.A.

15. Záruka
Výrobky Moretti mají záruku na materiální nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s
výjimkou případného vyloučení nebo omezení následovně. Záruka se nevztahuje na škody
způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnou a záruka nebude platná, pokud
nebudou přesně dodrženy pokyny k použití.
Správné zamýšlené použití je uvedeno v této příručce.
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Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob ani za cokoli způsobené chybnou
instalací nebo nesprávným používáním zařízení nebo v souvislosti s ním.

Moretti nezaručuje škody způsobené následujícím stavem: přírodní katastrofa, nepovolená
údržba nebo opravy, poruchy způsobené problémy se zásobováním elektřinou (je-li to nutné),
použití náhradních dílů, na které se Moretti nevztahuje, nesprávné použití, změna není
povolena, odeslání škody (odlišné od původní dodávky Moretti), nebo v případě
nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce.

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

15.1 Opravy

Oprava záruky: Pokud výrobek Moretti během záruční doby vykazuje materiální nebo výrobní
chyby, společnost Moretti odhadne u zákazníka, zda lze závadu odstranit ze záruky. Moretti,
podle svého nesporného uvážení, mohla věc opravit nebo vyměnit za prodejce Moretti nebo s
vlastní základnou. Pokud je oprava kryta zárukou, mohou být společnosti Moretti odpovědné za
náklady práce. Oprava nebo výměna nerozšiřuje záruku.

Oprava není kryta zárukou: Produkt bez záruky může být vrácen po schválení Moretti.
Mzdové a přepravní náklady na vanový zvedák mimo záruku hradí zákazník nebo prodejce.
Opravy jsou zaručeny po dobu 6 měsíců od obdrženého zboží.

Vadné zařízení: Zákazník bude informován, pokud Moretti po vrácení a kontrole zařízení
prohlásí, že zařízení není vadné. V tomto případě bude zboží odesláno zpět zákazníkovi,
přepravné bude uhrazeno zákazníkem.

15. 2 Náhradní díly
Originální náhradní díly Moretti mají záruku 6 měsíců od data přijetí.

15. 3 Ustanovení o výjimce
Moretti nenabízí žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, explicitní ani implicitní,
včetně možných prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro
určitý účel, neporušování a nezasahování, to vše, co je výslovně uvedeno v této záruce.
Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné použití. Trvání možných implicitních záruk,
které lze podle zákona stanovit, je omezeno záruční dobou, v zákonných mezích.
Některé státy nebo země neumožňují omezit implicitní záruku nebo vyloučení nebo
omezení náhodných škod. V takových zemích nemusí být některá z těchto vyloučení
nebo omezení na uživatele použita. Tato záruka může být změněna bez předchozího
upozornění.
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-------------------------------------------------------------------------------
-

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek

Datum nákupu

Autorizovaný dealer 

Ulice Místo

Kupující 

Ulice Místo

MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11  

www.morettispa.com email: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C.

http://www.morettispa.com/
mailto:info@morettispa.com
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