
Instruktážní návod, návod k použití

Chodítko pro seniory
CARE ONE
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CZ

Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do 
domácnosti.Nedovolujte dětem stoupat si na kteroukoliv část vozíku/
chodítka. Nelze používat místo kočárku. Nedávejte dovnitř domácí 
zvířata. Nejtěžší předměty pokládejte vždy na dno tašky. Vždy 
rovnoměrně rozložte nákup po dně tašky. Na spodek dávejte předměty 
těžší. V rámci možností používejte přístupové rampy určené pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. Vezete –li v tašce nákup, dávejte pozor při sjíždění 
z obrubníků, ramp a nerovností, aby se nepřevrátila.
Nepoužívejte pohyblivé schody. Znečištěná místa čistěte vlhkým 
hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abraziva či 
rozpouštědla.Textilní díly, jsou -li odnímatelné,  doporučujeme dát do 
čistírny chemicky čistit, mohou obsahovat materiály, které se nemohou 
prát (např.výplňové rouno).
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1. Ruční brzda
2. Madlo
3. Aretační tlačítko brzdy
4. Výškové nastavení madla
5. Zadní kapsa
6. Pojistka při složení
7. Nastavení blokace předních kol
8. Odnímatelná taška/vak s uchy
9. Sedadlo
10. Boční opěra
11. Opěradlo s kapsou na zip
12. Reflexní bezpečnostní odrazky
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RUČNÍ BRZDA ZADNÍCH KOL
Přitáhnete ruční brzdu (poz.č.1) k sobě. Po celou 
dobu přítahu jsou zadní kola bržděna.

TRVALÁ BLOKACE ZADNÍCH KOL
Zvednout ruční brzdu (poz.1) směrem k madlu a 
zajistit stisknutím aretačního tlačítka (poz.3)   

A.b

B.
STISKNI 
TLAČÍTKO
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NASTAVENÍ REŽIMU PŘEDNÍCH KOL Posuvem svislého táhla 
zepředu na středové tyči mezi kolečky zvolíte jednu z variant :
Horní poloha : Kolečka nelze natáčet, možný je pohyb jen v přímém 
směru Střední poloha : Vytočení koleček maximálně do úhlu 45º na 
obě strany Spodní poloha : Otáčivy pohyb koleček není omezen  

0º

90º

360º

ODBLOKOVÁNÍ ZADNÍCH KOL Opakovaným 
zvednutím ruční brzdy (poz.1) k madlu se kola 
odbrzdí a vozík dá opět do pohybu

C.
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SEDADLO 
Sedák lze zvednout a v prostoru pod ním je umístěna 
nákupní taška. Opěradlo s kapsou na zip ze zadní strany. 

NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA
Vysunout boční plastový ochranný prvek s kolíkem, 
madlo nastavit na požadovanou výšku a polohu opět 
zajistit. Na výběr jsou 4 polohy. Výška madla od země  v 
rozsahu 84 cm až 94 cm od země.   

a

b
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PROSTOR POD SEDADLEM. Určen pro nákupní tašku s 
uchy. Objem 30 L.
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SLOŽENO

POZOR

Je striktně zakázáno používat nákupní vozík jako 
kolečkovou židli či křeslo. Nákupní vozík je vybaven 
bezpečnostní brzdou nezbytnou pro použití vozíku jako 
sedadla. Maximální zatížení uživatelem sedadla : 120 kg.
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ROZMĚRY PŘI ROZLOŽENÍ
50 x 50 x 84~88 cm

      ROZMĚRY VE SLOŽENÉM TVARU 
50 x 29 x 93 cm

HMOTNOST : 6 kg.

VÝŠKA SEDADLA OD ZEMĚ :  48 cm

ROZMĚRY

Testováno podle DIN EN ISO 11199-2
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Produkt info : info@framart.cz

Uschovejte si stvrzenku pro uplatnění případných práv 
jako spotřebitel. Společnost si vyhrazuje právo 
provádět změny na produktu s ohledem na popis 
uvedený v tomto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ 
VOZÍKU BĚHEM PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBDOBÍ : 
Dbejte na zvýšenou opatrnost při výjezdu v období, 
kdy se předpokládá kluzké prostředí nebo hrozí-li  
tvorba náledí. V takovém případě doporučujeme chodit 
s vozíkem velmi opatrně, případně s doprovodem 
druhé osoby. Doporučujeme vyhodnotit, zdali je 
zvolená cesta za nákupem dostatečně udržovaná. Své 
chování přizpůsobte stavu cesty a chovejte se 
obezřetně. 

CZ




