
 

 

chodítko NITRO 
uživatelský návod (český jazyk) 
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1. rukojeť  

2. výškově nastavitelná část rukojeti 

3. zadní odrazka na rukojeti 

4. brzdová páka 

5. blokovací tlačítko rukojetí 

6. zádová opěrka 

7. sedátko 

8. taška 

9. přední kolečka 

10. šroub pro nastavení brzdy 

11. zadní kolečka 

12. bezpečnostní pásek 

 

popis chodítka Nitro 

1 

 4 

3

3 

2 
4 

4 

5 

12 

10 

11 

6 

8 

7 

6 

9 



 

Pomůcka pro chůzi je vhodná pro použití jedním uživatelem s pohybovým omezením. 

Chodítko Nitro je vhodné pro použití uvnitř budov i mimo ně. 

 

 

1. chodítko 

2. taška 

3. zadní opěrka 

4. uživatelský návod 

 

 

Postavte chodítko Nitro 

na kolečka. Odejměte 

bezpečností pásek (obr. 

1). Zatlačte obě trubky 

sedátka směrem dolů, 

dokud se nezablokují 

(obr. 2). 

 

                                                                                             

                                                                            obr. 1                                          obr. 2 
 

 

Stiskněte červené tlačítko, tím uvolníte rukojeti (obr. 3) 

a v tu samou dobu vytáhněte rukojeť nahoru. Jamile se 

rukojeť pohne, uvolněte tlačítko. Tím se výška 

automaticky uzamkne na další úrovni. Opakujte tento 

proces, dokud rukojeti nejsou v požadované výšce. 

představení 

obsah balení 

rozložení chodítka Nitro 

nastavení výšky 

obr. 3 



 

Složte chodítko Nitro a vložte posuvný blok na tašce do vodící objímky na chodítku. Rozložte 

chodítko Nitro. (obr. 4-6) 

                  obr. 4                                                    obr. 5                                             obr. 6 
 

 

Stiskněte obě brzdové páčky směrem nahoru, tím během pohybu 

začne chodítko Nitro brzdit. Vždy brzděte pomalu a rovnoměrně. 

(obr. 7) 

Stisknutím obou brzdovou páček směrem dolů, aktivujete brzdové 

zámky – chodítko Nitro musí stát, nesmí se pohybovat (obr. 8). 

Stisknutím brzdových páček směrem nahoru uvolníte brzdové 

zámky. 

Účinky (síla) brzd mohou být ovlivněny opotřebováním koleček. 

Pravidelně kontrolujte brzdy.  

 

 

Pro nastavení síly brzd, nastavte brzdy 

stisknutím a posunutím krytu šroubu dolů 

(obr. 9) a poté otáčejte doleva či doprava 

(obr. 10). 

 

   

                                obr. 9                              obr. 10 

připevnění tašky 

brzdění/zamykání 

nastavení brzd 

8/2015 

obr. 7 

obr. 8 



 

Chodítko Nitro umístěte na rovný a pevný povrch. 

Uzamkněte brzdy (parkovací pozice). Chodítko Nitro 

musí stát rovně a nesmí prokluzovat. Posaďte se rovně a 

neopírejte se dozadu/nezaklánějte se (obr. 11). 

 

 

                                                                                       obr. 11 

 

 

Chcete-li chodítko Nitro složit, zatáhněte za sedadlo směrem 

nahoru (obr. 12). Chodítko Nitro může být nyní úplně složen  

a zajištěn pomocí červeného bezpečnostního pásku (obr. 13  

a 14). 

                obr. 12                                                 obr. 13                                            obr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

posazení 

složení/přesun/uskladnění 



 

 Používejte jej pouze jako pomůcku pro usnadnění chůze! 

 Používejte jej pouze na rovném a pevném povrchu. 

 Maximální nosnost je 300 lbs/136 kg. 

 Pravidelně kontrolujte šrouby a další upevňovací prvky na chodítku Nitro a v případě jej 

dotáhněte. 

 Tašku používejte pouze pro přepravu předmětů, nepřeplňujte ji. Maximální nosnost je  

11 lbs/5 kg. 

 Nevystavujte výrobek teplotám nad 104°F/40°C po delší dobu, můžete tím způsobit 

zahřátí částí chodítka Nitro a možné popálení jejího uživatele. 

 Ujistěte se, že chodítko Nitro je úplně otevřeno, sedátko je dole a sklopná lišta pod 

sedátkem je zajištěna v dolní poloze. 

 Ujistěte se, že oba knoflíky jsou zcela utaženy a jsou ve stejné výšce. Zkontrolujte 

stabilitu chodítka Nitro před plným zatížením rukojetí. 

 Před použitím chodítka zkontrolujte brzdy a brzdovou páku. Jsou-li kola zabrzděna, 

pojistka na zadních kolech by měla zabránit otáčení kol. Při uvolnění pojistky by se kola 

měla opět volně otáčet. 

 Před posezením vždy chodítko zabrzděte. Nesedejte si, je-li chodítko na nerovném 

povrchu a naklání-li se. 

 Pláště kol vyměňte při výrazném opotřebení nebo poškození. 

 Sedí-li někdo na sedátku, chodítko netlačte. Jedná se o pomůcku pro usnadnění chůze, 

a proto nesmí být používán jako přepravní prostředek. 

 

 

Chodítko Nitro pravidelně ručně čistěte. Používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte 

agresivní čisticí prostředky. 

 

 

 

 

bezpečnostní pokyny 

čištění/údržba 



 

REF: RTL10266/RTL 10266BLK  REF: RTL10266-H 

celková délka 70,5 cm  celková délka 70,5 cm 

celková šířka 58.5 cm  celková šířka 58.5 cm 

výška rukojeti 

v nejvyšší poloze  
97 cm 

 výška rukojeti 

v nejvyšší poloze  

79 cm 

výška rukojeti 

v nejnižší poloze 
85 cm 

 výška rukojeti 

v nejnižší poloze 

71 cm 

hloubka sedátka 20 cm  hloubka sedátka 20 cm 

šířka sedátka 46 cm  šířka sedátka 46 cm 

sedátko ve výši od 

země 
52 cm 

 sedátko ve výši od 

země 

46 cm 

 

průměr koleček:   průměr koleček:  

zadní kolečka 20 cm  zadní kolečka 20 cm 

přední kolečka 25 cm  přední kolečka 25 cm 

 

hmotnost výrobku 8 kg  hmotnost výrobku 8 kg 

maximální nosnost 135 kg  maximální nosnost 135 kg 

 

REF: 10266HD  REF: RTL10266-T 

celková délka 70,5 cm  celková délka 70,5 cm 

celková šířka 58.5 cm  celková šířka 58.5 cm 

výška rukojeti 

v nejvyšší poloze  
97 cm 

 výška rukojeti 

v nejvyšší poloze  

104 cm 

výška rukojeti 

v nejnižší poloze 
85 cm 

 výška rukojeti 

v nejnižší poloze 

91 cm 

hloubka sedátka 20 cm  hloubka sedátka 20 cm 

šířka sedátka 46 cm  šířka sedátka 46 cm 

technická specifikace 



sedátko ve výši od 

země 
52 cm 

 sedátko ve výši od 

země 

58 cm 

 

průměr koleček:   průměr koleček:  

zadní kolečka 20 cm  zadní kolečka 20 cm 

přední kolečka 25 cm  přední kolečka 25 cm 

 

hmotnost výrobku 8 kg  hmotnost výrobku 8 kg 

maximální nosnost 200 kg  maximální nosnost 135 kg 

 

 

 

Na Váš zdravotnický výrobek od společnosti Drive je poskytnuta záruka po dobu dvou let od 

data nákupu (vztahuje se na závady na materiálech a zpracování). 

Tento výrobek byl vytvořen v souladu s přísnými/náročnými požadavky. Výrobek byl před 

odesláním pečlivě zkontrolován. Tato záruka je důkazem důvěry společnosti Drive 

v materiály a zpracování. 

V případě závady, na kterou se tato záruka vztahuje, bude buď vyměněn závadný díl, nebo 

celé chodítko. 

Tato záruka se nevztahuje na závadu výrobku v důsledku nesprávného použití nebo 

nedbalosti nebo běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na součástky, jako jsou gumové 

doplňky, kolečka a držadla, které jsou předmětem běžného opotřebení a vyžadují 

pravidelnou výměnu. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadujete plné záruční podmínky, obraťte se na svého 

prodejce. 

Informace zde uvedené neovlivňují Vaše zákonná práva 

 

 

 

 

 

záruka 
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