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1. Vážení zákazníci, 

děkujeme za vaši přízeň a zakoupení chodítka DynaWalk. 
Pokud si nebudete jisti v zacházení s výrobkem, obraťte se s důvěrou na prodejce.   

  
 
2. Bezpečnostní upozornění 
o UPOZORNĚNÍ! Při nastavování výrobku držte prsty mimo pohybující se části mechanismu! 
o UPOZORNĚNÍ! Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojená 
o POZOR! Před použitím si pozorně pročtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.   

              Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu 
 
• Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu 
• Výrobek může být používán jen na doporučení lékaře 
• Při nasedání a vystupování  musí být výrobek vždy zabrzděn. 
• Vždy se ujistěte, že jsou všechny fixační doplňky a ostatní příslušenství správně připevněny a zajištěny 
•  Výrobek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu 
•  Doprovodná osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění  

nouzového východu a o evakuačním plánu budovy 
• Při manipulaci s výrobkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě 
• Neužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen 
• Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem 
• V případě zjevné závady bránící bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá 

část či jiné opticky viditelné vady, praskliny apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a  
    kontaktovat prodejce.  
 
 
3. SCHEMA – popis produktu 
Nabízí skvělou ovladatelnost a stabilitu. Je výškově a šířkově nastavitelný, je také možné nastavit délku a 
úhel rukojeti. Je vybaven komfortními výškově nastavitelnými bezpečnostními madly a nastavitelným 
závěsným pásem, který umožňuje uživateli v případě potřeby si odpočinout. 
 

• 1. Podpůrná deska s madly pro uchycení bočnic 

• 2. Oválný otvor pro nastavení výšky sedačky 

• 3. Rám 

• 4. Kříž zvedání sedačky 

• 5.Parkovací brzdy 

• 6. Bezpečnostní opěry 

• 7. Výklopná bezepčnostní madla 

• 8. Závěsné pásy zadní  
• 9. Závěsné pásy přední 

• 10. Červená pojistka pro nastavení šírky 

• 11. Otvory pro nastavení šířky 
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1 
Podpůrná deska s  madly 

pro uchycení bočnic 
  
 

7 
Výklopná  

bezpečností madla 
 

6 
Bezpečnostní opěry 

 

2 
Oválný otvor pro 

nastavení výšky sedačky 
  

 

5 
Parkovací brzdy 

4 
Kříž zvedání sedačky 
  

 

8 
Závěsné pásy zadní 
 

9 
Závěsné pásy přední 
 

10 
Červené pojistky  

pro nastavení šířky 
 

11 
Otvory pro  

nastavení šířky 

3 
Rám 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis funkcí 
 
• Skládání, rozkládání a  nastavení šířky rámu 

Vložte kříž (4) do plastových otvorů červené pojistky, dokud nezacvakne 
pojistný kolík. Na spodní části zajistěte kříž pomocí šroubu, který  
vložte do otvoru na konstrukci u předních koleček a zajistěte matkou. Pro 
nastavení šířky odklopte červené pojistky na stranách středového kříže a 
roztahujte/stahujte rám do té chvíle, dokud nedosáhnete otvorů pro 
nastavení požadované šířky. Nadále zajistěte rám po obou  stranách  
červenými pojistkami (10). Při posunu k otvorům dolů dosáhnete větší šíře 
(11). Pokud chcete naopak šířku zmenšit, po uvolnění obou červených 
pojistek se posouvejte k otvorům nahoru.  

 
 
• Uchycení bočnice s loketní opěrou pro nastavení výšky  

Zasuňte bočnici s loketní opěrou do příslušných oválných otvorů z vrchu rámu. Zvolte si  
požadovanou výšku opěry a automaticky se zacvakne pojistný kolík (2). Pokud chcete změnit výšku 
bočnice s opěrou, jednoduše uvolněte pojistné kolíky, bočnici posuňte do požadované výšky a opět 
uvolněte pojistné kolíky (6). 

 

o UPOZORNĚNÍ: Obě bočnice s opěrou musí být vždy nastaveny do stejné výšky.  
Zacvakněte loketní opěru do rámu, upravte šířku stabilizační tyče a nastavte šířku rámu.  
Za tímto účelem uvolněte červenou ružici a zatáhněte za vysouvací lištu. Potom dotáhněte. 
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• Uzamčení bočnice s loketní opěrou  
Povytáhněte pojistný kolík. Vložte trubku bočnice s opěrou o menším průměru do trubky o větším 
průměru dané bočnice. Srovnejte otvory na obou trubkách tak, aby se se do nich dal umístit nazpět 
pojistný kolík a obě trubky s ním zajistěte.  

 

o POZOR: Pokud chcete změnit šířku rámu nebo jej složit, musíte jako první odjistit zámek rámu.  
  
 
 
Nastavení polohy rukojeti. 
 
• Nastavení polohy madla 

Pro nastavení úhlu madla, uvolněte červenou ružici zespoda loketní opěry. 
Nadále nastavte požadovaný úhel a opět upevněte červenou ružici. Opakujte 
stejně kroky pro nastavení i druhého madla. 

• Pro nastavení vzdálenosti madla stiskněte pojistný kolík umístěný pod lo-
ketní opěrou a posuňte madlo do požadované polohy. Nechte pojistku opět  
zapadnout do nejbližší díry k vaší požadované pozici. Následně vám zapadne 
pojistka madla na své místo. 

• Pro nastavení šířky madla upravte šířku stabilizační tyče a nastavte šířku 
rámu. Za tímto účelem uvolněte červenou ružici a zatáhněte za vysouvací 
lištu. Potom dotáhněte. 

 

o POZNÁMKA: Doporučujeme, aby obě madla byla nastavena do stejné vzdálenosti a úhlu, pokud 
                        terapeutické důvody nevyžadují jinak. 

 
 
• Použití bezpečnostní opory zad  

Zadní bezpečnostní opory (8) jsou navrženy tak, aby vás chránily před 
přílišným záklonem vzad a následným pádem nebo sklouznutím ze zařízení. 
Když se uživatel chce zavěsit do zařízení, je dobré, aby byly zadní 
bezpečnostní opěry (7) zdviženy vytažením pojistky zámku, která je pod  
loketní opěrou a následně se vytáhne. Jakmile je uživatel umístěn do 
zařízení, zadní bezpečnostní opěry musí být zajištěny do horizontální polohy.  

 

o VAROVÁNÍ: Pro bezpečnost uživatele je důležité, aby zadní bezpečnostní opěry byly vždy umístěny   
                     v horizontální poloze, když se uživatel nachází v zařízení. Bezpečnostní zadní opěry by  
                     měli být uvolněny pouze v situacích, kdy uživatel vstupuje dovnitř nebo ven ze zařízení.  

 
 
• Použití závěsných bezpečnostních pásů 

Závěsné bezpečnostní pásy je možno nastavit do odlišných délek a připojit je k rámu čtyřmi 
rychloupínacími přezkami (8,9). Když chce uživatel využít bezpečnostních pásů, uvolní dvě zadní 
přezky (8), takže se bezpečnostní pás svěsí na dvě přední přezky (9). Provlékněte dva volné konce  
mezi nohami uživatele a opět zacvakněte dvě rychloupínací přezky, jakmile je uživatel v zařízení. Je 
vhodné, aby v době upevnění uživatele do zařízení, byla zadní bezpečnostní madla uzamčena ve svislé 
poloze (7). Pokud je to nutné, je možné upravit délku závěsných bezpečnostních pásů zkrácením nebo 
prodloužením všech čtyř konců pásu. 

 

o POZNÁMKA: Všechny čtyři konce pásů by měly být nastaveny do přibližně stejné délky. 
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o POZNÁMKA: Všechny popruhy závěsného bezpečnostního pásu by měly být upraveny tak, aby 
prostřední sedací část pásu byla přímo mezi nohami uživatele, přibližně 3-4cm pod rozkrokem. 
Uživatel by neměl sedět v závěsném bezpečnostním pásu při chůzi. Pásy by se měly využívat k sezení 
pouze tehdy, je-li uživatel vyčerpaný.  

 

o VAROVÁNÍ: Nikdy neodstraňujte závěsné bezpečnostní pásy, když je uživatel v zařízení. Zařízení 
musí být vždy vybaveno závěsnými bezpečnostními pásy, když je používáno, v opačném případě může 
dojít k pádu a zranění uživatele. 

 
 
• Parkovací brzda 
o Zabrzdění: po úplném zastavení chodítko zabrzděte stlačením páček (5) . Že je chodítko správně  

    zabrzděn se vždy přesvědčíme mírným pohybem chodítka vpřed či vzad. 
o Odbrzdění: nadzvedněte páčky brzd. Chodítko je odbržděno (5).  
o Přibrždění: Pro přibrždění chodítka utáhněte červené ružice na zadních kolečkách (5).  

  
 
 
VAROVÁNÍ! & POZNÁMKY! může mít za následek zranění osob nebo škody na majetku. 
 

• Doporučení pro přepravu 
Chodítko je skládací, vhodný pro přepravu. Pokud je nutné jej přepravit, doporučujeme jej složit tak, 
jak je uvedeno v popisu výše. Chodítko by mělo být řádně zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu. 

 
• Příslušenství 

Pro toto zařízení není k dispozici žádné příslušenství 
 
 
4. Technické údaje 
 
 

DynaWalk Verze Standard Provedení s brzdami Verze pro děti 
Maximální nosnost 135 kg 135 kg 65 kg 

Celková hmotnost 12,5 kg 12,5 kg 8,92 kg 

Délka 82 cm 82 cm 75,5 cm 

Šířka (nastavitelná) 67,5 - 75 cm 67,5 - 75 cm 61 – 71 cm 

Rozsah nastavení výšky předloktí  100 - 123 cm 100 - 123 cm 78 – 105 cm 

Brzda přední 2 pedálové brzdy 
integrované s koly 

2 pedálové brzdy 
integrované s koly 

2 pedálové brzdy 
integrované s zadními koly 

Brzda zadní 

2 pedálové brzdy 
integrované s koly, 

nastavitelnou rychlosti 
chůze 

2 uzamykatelné brzdy s 
brzdovými úchyty 

namontovaných na rukojeti 

2 pedálové brzdy 
integrované s koly, 

regulátory rychlosti chůze 
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5. Údržba a čistění 

Váš výrobek Vám při dodržování níže uvedených instrukcí bude sloužit dlouho, aniž byste museli 
využít služeb Vašeho servisního střediska. 

 
- Pravidelně kontrolujte úchyty na výrobku, spoje, pojistky, aby byly stále v  dobrém a funkčním 

stavu. Brzdy, kola a potah podvozku jsou opotřebitelné části výrobku, proto by měly být 
vyměněny vždy, když to bude nutné. 

- Výrobek by měl být každých 12 měsíců zkontrolován odborníkem. 
- Výrobek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek výrobce nebo odborníky touto 

firmou pověřenými. 
- K opravám mohou být použity jen originální náhradní díly dodávané výrobcem. 
- Rotační a posuvné části výrobku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji (např. WD 40), minimálně 

každých šest měsíců. Nikdy nepoužívejte olej nebo vazelínu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš 
velké množství mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se části). Přebytečné 
mazadlo otřete.   

- Skládání a rozkládání výrobku by vždy mělo být velmi lehké. Pokud tomu tak není, přečtěte si 
znovu příslušné odstavce v návodu k použití. 

- Výrobek je možné omývat teplou vodou s přídavkem běžného saponátu.  
- Nikdy výrobek nečistěte abrazivními čistícími prostředky, prostředky na bázi amoniaku, bělidly a 

lihovými čistidly. 
- V případě, že byl výrobek vystaven vlhkému prostředí, utřete ho savým materiálem a nechte v  

teple uschnout. 
- Výrobek  ukládejte na suchém a bezprašném místě při doporučené teplotě 5-20°C. 
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje. 
- Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně je kontrolujte a v případě 

potřeby seřiďte a promažte. 
 
 
6. Nejběžnější problémy a řešení 
 

Příznaky možná příčina co dělat? 

Kola se neotáčejí hladce a snadno Mezi koly a vidlicemi je špína Vyčistěte prostor mezi koly a vidlicemi. 
Namažte nápravy kol 

Brzdy nefungují správně nebo jedna brzda 
funguje silněji než druhá. 

Brzdová patka je opotřebená / zničená Vyžaduje se výměna brzdové patky nebo 
kola. Obraťte se na servisní středisko. 

 
 
7.   Likvidace výrobku 
Výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem, ale musí být uveden do místního recyklačního 
střediska. 
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8.   Podmínky užití 
1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od  

převzetí.   

2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny  
uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení 
v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce  neodpovídá. 

 

3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k 
použití. 

 

4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího  
používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel. 

 

5. Reklamace musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl  
    výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR. 

 

6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek  
zakoupil.  Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a 
vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží. 
 

7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či 
chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.  
 

8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti  
poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží  
vzniklého při jeho zasílání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté 
a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, 
aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku. 
 

9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním,  
zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení  
dezénu či defektu pneumatik . Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly- li závady způsobeny  
nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem 
do výrobku či neodborným zacházením s ním.   

10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být  
předmětem reklamace. 
 

11. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném  
používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému  
účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat. 


