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WOMBAT
Gratulujeme vám k zakoupení vozíku Wombat od společnosti R82. Jsme 
přesvědčeni, že splní vaše očekávání. Jako všechny produkty R82, byl WOMBAT 
vytvořen na základě mnohaletých zkušeností s výrobou a upravováním pomůcek 
a zařízení pro invalidní lidi.

Wombat je aktivní křeslo společnosti R82, dostupné ve 3 velikostech a 2 verzích: 
WOMBAT basic a WOMBAT upgrade.

Základní Wombat je dostupný s manuálním nastavením výšky či s plynovou 
pružinou. Wombat upgrade je dostupný s plynovou pružinou či elektrickým 
motorem. Obě verze jsou dodávány s nastavitelným sedadlem, opěradlem a 
stupačkami. 

Tato uživatelská příručka vám pomůže využít veškeré výhody, které Wombat na-
bízí. Proto doporučujeme, abyste si tuto příručku pozorně přečetli, než začnete 
Wombat používat.

CZ

Basic Upgrade
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BEZPEČNOST
Wombat získal označení CE. Toto označení potvrzuje, že splňuje všechny 
příslušné evropské požadavky na bezpečnost. Životnost tohoto výrobku je 5 
let při každodenním používání. Poté doporučujeme, aby byl výrobek renovován  
(zaměstnanci R82), čímž se prodlouží jeho životnost.

Při přestavbě výrobku či používání jiných náhradních dílů a fitinku než 
dílů a fitinku společnosti R82 odstraňte označení CE.

Nikdy nenechávejte své dítě v tomto výrobku bez dozoru. Zajistěte 
neustálý dohled dospělou osobou. Nesprávné použití výrobku může 
způsobit uživateli vážná poranění. Před každým použitím se ujistěte 
se, že pás je řádně upevněn k výrobku.

Wombat určen pouze pro užití v interiéru.

Wombat je konstruován pouze pro jednoho uživatele. Na vozíku nesmí 
sedět více osob.

Nedoporučuje se používat uživateli, kteří sedí velmi neklidně.

Poslední verze příručky je vždy přístupná online: www.R82.com

ZÁRUKA
Společnost R82 poskytuje 2letou záruku na vady materiálu a vady vzniklé 
ři výrobě a 5letou záruku na zlomení kovového rámu v důsledku vadných 
svarů. Platnost záruky může být ovlivněna zanedbáním odpovědnosti ze 
strany zákazníka při provádění servisu či každodenní údržby v souladu s 
pokyny a v intervalech předepsaných dodavatelem či uvedených v příručce. 
Další informace naleznete na domovské stránce společnosti R82 v části Ke 
stažení. Záruka platí pouze pokud je výrobek společnosti R82 používán ve 
stejné zemi, v jaké byl zakoupen, a jestliže jej lze identifikovat podle výrob-
ního čísla. Záruka se nevztahuje na náhodné poškození včetně poškození 
způsobené nesprávným použitím či nedbalostí. Záruku nelze rozšířit na díly, 
jež nejsou odolné, podléhají běžnému opotřebení a vyžadují pravidelnou 
výměnu. Záruka pozbývá platnosti použitím neoriginálních náhradních dílů či 
příslušenství k výrobku společnosti R82 nebo v případě, že byl výrobek opra-
ven či pozměněn jinou osobou než autorizovaným zástupcem společnosti R82 
či školeným personálem oficiálně oprávněným společností R82 k provádění 
oprav a údržby výrobků společnosti R82. Společnost R82 si před uznáním 
garančních nároků vyhrazuje právo na prohlídku výrobku s příslušnou do-
kumentací a na rozhodnutí, zda bude vadný výrobek vyměněn či opraven. 
Výrobek, na nějž je uplatňován garanční nárok, je zákazník povinen předat 
na adresu místa nákupu. Poskytovatelem záruky je společnost R82 nebo 
následně zprostředkovatel společnosti R82. 

CZ

CZ

NÁŘADÍ
Použijte přiložené šestihranné klíče pro provedení úprav popsaných v této 
příručce. 

Po provedení úprav se ujistěte, že jsou utaženy veškeré šrouby.

CZ
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WOMBAT - 
PŘÍPRAVA K UŽITÍ

Wombat Basic:
Po vybalení křesla Wombat naleznete opěradlo 
křesla zabalené samostatně. 

Nejprve vyjměte rám z krabice. Uvolněte páku (A) 
na centrální vzpěře. Uvolněte páku (B) pod pravou 
stranou sedadla, aby mohlo být zvednuto.

Vytáhněte stupačku, aby byla v pravém úhlu ke 
vzpěře. Uvolněte upínací páku (C) pro vzpěru 
stupačky pod sedadlem a nastavte stupačku.

Opěra zad je připevněna k sedadlu otočením tlačítka 
po směru hodinových ručiček a vytažením tlačítka (D) 
za vzpěrou opěrky zad a připevněním opěradla.

Wombat Upgrade:
Po vybalení křesla Wombat, naleznete opěradlo 
křesla zabaleno samostatně.

Nejprve vyjměte rám z krabice. Nazdvihněte seda-
dlo položením nohy na pedál (E). Nezapomeňte 
nejdříve uvolnit bezpečnostní zámek (F) napravo 
od pedálu.

Vytáhněte stupačku, aby byla v pravém úhlu ke 
vzpěře. Uvolněte upínací páku (G) pro vzpěru 
stupačky pod sedadlem a nastavte stupačky.

Velikost 1+2: Opěra zad je připevněna k sedadlu 
otočením tlačítka po směru hodinových ručiček a 
vytažením tlačítka (D) za opěrkou zad a připevněním 
opěradla.

Velikost 3: Nejdříve odstraňte bezpečnostní matku 
(I)  a připevněte opěradlo na velikost 3. Vytáhněte 
blokovací páku (J). Připevněte vzpěru opěrky zad 
do fitinku a nakloňte do vertikální polohy. Stlačte 
modrý kroužek (K) a stlačte vzpěru ve fitinku. Znovu 
připevněte bezpečnostní matici. Nastavte výšku do 
požadované polohy. Opětně zabezpečte blokovací 
páku.

CZ
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NASTAVENÍ 
SEDADLA A 
OPĚRADLA

Úhel sedadla Wombat Upgrade je nastavitelný 
jednoduše stisknutím uvolňovací páky (A) 
umístěné pod sedadlem. Odklopte bezpečnostní 
zabezpečení (B) před stlačením uvolňovací 
páky.

Úhel sedadla Wombat Basic je nastavitelný 
otočením páky (C), umístěné pod sedadlem.

Vždy držte ruku na opěrce zad, abyste 
zabránili sedadlu přílišnému naklonění 
dopředu.

Dále je možné nastavit úhel opěradla uvolněním 
ručky (D) na opěradle sedadla.

Hloubka sedadla (velikost 1+2):
Pro minimalizaci hloubky sedadla, stlačte 
opěradlo dopředu a nastavte úhel. Pro nastavení 
opěradla uvolněte páku (E).

Hloubka sedadla (velikost 3):
Zatáhněte za páku pod sedadlem (I) a stlačte 
opěradlo dopředu či dozadu.
Uvolněte páku (J) na opěradle a nastavte 
opěradlo dle potřeby.

Výška opěradla (velikost 1+2):
Nastavte výšku opěradla uvolněním šroubu (F). 
Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček 
pro uvolnění. Poté vytáhněte šroub a nastavte 
opěradlo do požadované výšky.
Pusťte Zatlačte šroub a požadovaná výška zad 
bude uzamčena. Otočte znovu šroubem - ten-
tokrát po směru hodinových ručiček a zámek 
bude znovu uzamčen.

Výška opěradla (velikost 3):
Vytáhněte blokovací páku (G) a stiskněte modrý 
kroužek (H) pro nastavení výšky opěradla. 
Nastavte výšku do požadované polohy a 
uvolněte modrý kroužek (H). Opět zabezpečte 
blokovací páku (G).

CZ
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VÝŠKOVĚ 
NASTAVITELNÝ 
BASIC RÁM

Ram Wombat Basic je výškově nastavitelný buď 
manuálně či s plynovou pružinou. 

Wombat basic s manuálním nastavením:

Pro nastavení výšky Wombat basic, uvolněte páku 
(A). Nastavte výšku a utáhněte v požadované 
poloze.

Wombat basic s plynovou pružinou:

Pro nastavení výšky rámu s plynovou pružinou, 
stlačte uvolňovací páku (B) pod sedadlem. 
Odkloňte zabezpečovací zařízení před stlačením 
uvolňovací páky.

CZ

B

A
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VÝŠKOVĚ 
NASTAVITELNÝ RÁM 
UPGRADE

Rám Wombat upgrade lze nastavit buď plynovou 
pružinou či elektrickým motorem.

Wombat upgrade s plynovou pružinou:
Výška je nastavitelná od podlahy k výšce stolu. 
Stlačení pedálu (A) dovoluje nastavení výšky. 
Pedál je vybaven zabezpečovacím tlačítkem 
(B).

Wombat upgrade s elektrickým motorem:
Použijte ovladač (C) k nastavení výšky sedadla.

Pokud musíte použít křeslo v nejnižší po-
loze, uvolněte nejdříve stupačku.

Dobíjení baterií (D):
1) Zapojte konektor nabíječky do ručního 

ovladače.

2) Nabíječku zapojte do zásuvky a zapněte, 
kontrolka se rozsvítí.

3) Nabíjejte do zhasnutí kontrolky.

4) Baterie nabíjejte 8-12 hodin. Baterie nemohou 
být nabity příliš, avšak nikdy je nenechte vybít 
úplně. Baterie se vyměňují po 4 letech.

Pro optimální životnost ovladače ho 
připojte do elektrické sítě 12 hodin před 
použitím. 

Nenechávejte dítě samotné s ovladačem 
a nenechávejte ostatní děti si s ovladačem 
hrát.

Elektrický rám nemá bezpečnostní zámek 
na funkci nastavení výšky.

CZ

B
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OPĚRKA HLAVY
Opěrka hlavy je připevněna na opěradle křesla 
a je upevněna křídlovým šroubem (A).

Použijte přiložený 5 mm šestihranný klíč k 
uvolnění šroubů (B) a nastavte opěrku hlavy.

Nastavte úhel opěrky hlavy uvolněním šroubu 
(C). Nastavte opěrku hlavy do stran uvolněním 
šroubu (D).

CZ

A

B

C

D



10

C
Z

ODKLOPNÉ 
POSTRANNÍ 
OPĚRKY 

Wombat velikost 1+2:
Odstraňte zadní polštář a připevněte po-
stranní opěrky do zdířek v opěradle, použitím 
přiložených šroubů a 5 mm šestihranného klíče 
(A). Nepoužívejte dlouhé šrouby.

Stlačte červené tlačítko (B) pro odklopení po-
stranní opěrky.

Wombat velikost 3:
Nastavitelná odklápěcí postranní opěrka je 
připevněna do drážky na opěradle židle (C). 
Zasuňte postupně dlouhé šrouby do drážek (D) 
na zadní straně opěrky zad. Umístěte postupně 
matky do malého otvoru vpředu opěrky zad. 
Ujistěte se, že první šroub projde deskou a je 
správně zasazen do matky, než zajistíte další 
šroub. Nepoužívejte krátké šrouby. 

Doporučuje se příležitostně promazat od-
klopné díly. 
 

CZ

A

B

C

D
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PODRUČKA A TÁC
Připevněte fitink pro područky na stranu seda-
dla a nastavte vzdálenost loketních opěrek. 
Utáhněte křídlovým šroubem pod sedadlem 
(A).

Područky jsou výškově nastavitelné uvolněním 
šroubu (B). Otočte šroubem proti směru ho-
dinových ručiček pro uvolnění. Poté vytáhněte 
šroub a můžete nastavit výšku područky. Pusťte 
šroub a požadovaná výška opěradla bude 
uzamčena. Otočte šroubem znovu - tentokrát 
po směru hodinových ručiček, a zámek bude 
zajištěn.

Nastavte úhel područky uvolněním páčky (C). 
Zajistěte požadovaný úhel.

Područka pro velikost 3 má dvě vertikální vzpěry, 
které odpovídají dvěma otvorům na sedadle 
(D). Uvolněte a otočte šroub pro nastavení úhlu 
područky.

Tác je připevněn za vedením tyče do trubky 
pod sedadlem. Upevněte požadovanou polohu 
křídlovým šroubem (E). 

Tác lze stabilizovat připevněním vzpěr na 
obě strany tácu.

CZ
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OPĚRKY BOKŮ
Pro správnou montáž opěrek boků na opěradlo 
použijte přiložený 5 mm šestihranný klíč (A).

Wombat velikost 3 nabízí dvě různé 
možnosti fitinku pro opěrku boků.

Povolte dva šrouby (B) a (C) pro nastavení 
opěrky boků. Utáhněte přiloženým 5 mm 
šestihranným klíčem.

Použijte přiložený 4 mm šestihranný klíč na 
uvolnění šroubů (D) a nastavení hloubky opěrky 
boků. Nastavte polohu opěrky v drážkách a 
utáhněte v požadované poloze.

CZ

ROZSOCHA
Připevněte rozsochu dopředu sedadla.

Nastavte hloubku povolením křídlových šroubů 
(A) pod sedadlem.

CZ
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ODKLÁPĚCÍ 
OPĚRKY KOLEN

Opěrky kolen jsou připevněny na straně sedadla 
a utaženy dvěma 4 mm šrouby pod sedadlem 
(A).

Použijte 5 mm šestihranný klíč na uvolnění 
šroubu (B) a nastavení úhlu opěrek kolen.

Nastavte úhel polštáře na opěrce kolen použitím 
4 mm šestihranného klíče a uvolněním šroubu 
(C).

Použijte 4 mm šestihranný šroub na uvolnění 
šroubu (D) a nastavení hloubky. Utáhněte v 
požadované poloze.

Stlačte červené tlačítko (E) a odklopte opěrky 
kolen.

Doporučuje se příležitostně odklápěcí díly 
vyčistit. 

CZ

A

B
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D
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STUPAČKY

Wombat je standardně dodáván se stupačkou. 
Stupačku lze odmontovat - výhoda při použití 
Wombat ve výšce podlahy. Dále můžete nasta-
vit výšku stupačky. Použijte přiložený 4 mm 
šestihranný klíč pro uvolnění/utažení (A).

Pro nastavení úhlu vzpěry stupačky, uvolněte 
páčku (B). Nastavte úhel a utáhněte.

Úhel stupačky nastavte otočením šroubu na 
přední hraně stoupačky (C).

CZ

A

B

C
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VESTY A PÁSY

Křeslo Wombat lze vybavit různými vestami a 
pásy.

Pro zjednodušené připevnění je křeslo Wom-
bat vybaveno dvěma 40 mm a dvěma 25 
mm přezkami pod sedadlem a čtyřmi 25 mm 
přezkami na opěradle.

Ujistěte se, že jste všechna připevnění pro-
vedli správně a pravidelně je kontrolujte.

CZ

MADLO PRO 
ASISTENTA

Připevněte madla na zadní stranu sedadla a dle 
potřeby nastavte výšku.

CZ
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Použijte obrázek spolu s popisem na následujících stránkach.

A

B
B

C
C

D
D

E
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VESTA A KŘÍŽOVÁ 
VESTA

Vestu a křížovou vestu můžete otevírat a zavírat 
pomocí zipu a zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 20. 

* Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných 
na horní straně opěradla (A).

* Namontujte horní pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B).

* Namontujte dolní pásy do držáků umístěných 
na dolní stráně opěradla (C).

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

PÁS NA HRUDNÍ 
KOST

Namontujte zámky na opěradle (víz str. 19)
Pás na hrudní kost můžete otevírat a zavírat 
pomocí zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 20. 

* Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných 
na horní stráně opěradla (A)

* Namontujte horní pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B)

* Namontujte dolní pásy do držáků umístěných 
na dolní stráně opěradla (C)

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

A

B

C
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HRUDNÍ PÁS
Namontujte zámky na opěradle (víz str. 19)
Hrudní pás můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 20. 

* Namontujte ramenní  pásy do držáků umístěných 
na horní stráně opěradla (A)

* Namontujte boční pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B)

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

BEDERNÍ PÁS
Bederní pás můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámků. 

Namontujte pásy do držáků umístěných na 
sedáku(D).

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

D

A

C
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Y-KYČELNÍ PÁS
Y-kyčelní pás se zapíná/odepína pomocí spony.

Dodžujte instrukce uvedeny níže společně s 
instrukcemi na straně 16:

*  Nasaďte popruhy (D) do zámků ve spodní 
části sedačky.

 Nasaďte popruhy (E) do zámků v přední části 
sedačky.

(D) a (E) mohou být prohozeny. 

Ujistěte se, že všechna nastavení a 
upevnění jsou provedena správně ještě 
před prvním použitím. Toto pravidelně 
kontrolujte.

PÁNEVNÍ POPRUHY
Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 20. 

*  Otevřete zámky (G).
*  Namontujte pásy (D) do držáků umístěných 

pod sedákem (D).
*  Umístěte dítě na popruzích a zamkněte 

zámky (G) kolem stehen.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

CZ

E

D

D

G
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KOTNÍKOVÉ PÁSY
Kotníkové pásy můžete otevírat a zavírat pomocí 
suchého zipu a zámků (A). 

Použijte tento návod pro namontování pásů. 

* Odstraňte zámky (C)
* Protáhněte pásy (B) otvory v opěrce nohou
* Namontujte zámky (C) a ujistěte se, že pásy 

jsou dobře připevněné. 
Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační 

a seřizovací  prvky byly správně umístěny a 
zajištěný. Pravidelně kontrolujte jejich stav. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

NOŽNÍ PÁSY
Nožní pásy můžete otevírat a zavírat pomocí 
suchého zipu a zámků (A).  

Použijte tento návod pro namontování pásů. 
* Odstraňte zámky (C).
* Otevřete a protáhněte pásy (A) otvory v opěrce 
nohou.
* Zamkněte pásy kolem nohou dítěte. 
Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační 
a seřizovací prvky byly správně umístěny a 
zajištěný. Pravidelně kontrolujte jejich stav. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

B

A

C

A
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MANŽETY 
Manžetu můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámku (A). 

Použijte tento návod pro namontování manžet. 
* Umístěte manžety kolem zápěstí dítěte.
* Namontujte pás (B) kolem tyče opěrky 

předloktí. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

PÁS H
Namontujte zámky na opěradle (víz str. 19)
Pás H můžete otevírat a zavírat pomocí zámku. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 20. 

* Namontujte ramenní  pásy do držáků umístěných 
na horní stráně opěradla (A)

* Namontujte boční pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B)

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

CZ

A

B

A

B
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MADLO
Umístěte kulatou objímku na obě strany 
opěradla křesla Wombat a připevněte je velkými 
šrouby (A). Dávejte pozor, aby dvě objímky 
byly umístěny horizontálně (B), a připevněte 
přiloženým 8 mm šestihranným klíčem. Objímka 
by měla být upevněna na zadní straně křesla v 
rovné poloze (C).

Umístěte madlo na dvě objímky.

Umístěte dva malé šroubky (D) do vnějších 
otvorů skrz madlo a objímku. Šroub a matka 
jsou umístěny uvnitř a utaženy přiloženým 3 mm 
šestihranným klíčem.

Nikdy nepoužívejte madlo k nadzvednutí/
tažení křesla ze či do schodů, podest, 
obrubníků apod. Křeslo lze nadzvednout 
pouze dvěma osobami současně na bo-
cích křesla. Nikdy nepoužívejte madlo k 
nadzvednutí křesla.

CZ

D

A

B

C
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POHODLNÝ ZADNÍ 
POLŠTÁŘ

Optimální pohodlí pro sezení v křesle Wombat 
získáte snadno použitím povlečených klínů na 
suchý zip.

1) Otevřete utěsnění na suchý zip nahoře a po 
stranách povlaku (A) a otočte povlak úplně či 
částečně. 

2) Uvolněte přední potah (B) a srolujte ho.

3) Bederní opěra (C) a klíny (D) jsou nastavitelné 
a vyměnitelné dle potřeby.

4) Úprava potahu: 

 Pokud byl povlak z polštáře sundán, je 
důležité vždy ho zpět připevnit ve správném 
sledu.

 Položte polštář vzhůru nohama a otočte pov-
lak naruby. 

 Pro navlečení potahu položte potah vedle 
polštáře a spojte suchym zipem (E). Nyní 
umístěte potah na přední část polštáře a 
upevněte strany a horní část.

CZ

A

D
D

C

B

E
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POHODLNÝ 
POLŠTÁŘ SEDADLA

Optimální pohodlí pro sezení v křesle Wombat 
získáte snadno použitím povlečených klínů na 
suchý zip.

1) Otevřete utěsnění na suchý zip nahoře a po 
stranách povlaku (A) a otočte povlak úplně či 
částečně. 

2) Uvolněte přední potah (B) a srolujte ho.

3) Klíny (C) jsou nastavitelné a vyměnitelné dle 
potřeby.

4) Úprava potahu: 

 Pokud byl povlak z polštáře sundán, je 
důležité vždy ho zpět připevnit ve správném 
sledu.

 Položte polštář vzhůru nohama a otočte pov-
lak naruby. 

 Pro navlečení potahu položte potah vedle 
polštáře a spojte suchym zipem (D). Nyní 
umístěte potah na přední část polštáře a 
upevněte strany a horní část.

 

GBCZ

A

B

C

C C

D
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OZNAČENÍ 
VÝROBKU

A) Výrobní číslo

 WOMBAT basic: 
 Nálepka je umístěna na vnitřní straně rámu 

nad levým zadním kolem.

 WOMBAT upgrade:
 Nálepka je umístěna na vnitřní straně rámu 

nad levým zadním kolem.

 
B) Výrobce

 WOMBAT basic:
 Nálepka je umístěna na rámu nad levým 

zadním kolem.

 WOMBAT upgrade:
 Nálepka je umístěna na rámu nad levým 

zadním kolem.

CZ

A

B

WOMBAT Upgrade

WOMBAT Basic

B

A

B

A

      XXXXXX
DMR ver.: XXXX
Art. no.: XXXXXXX
Product: XXXXXXX - Size X

Max load: xxx kg

(XX)XXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXX
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A

E

G

C

a1

a2

B

H

A

E

G

C

a1

a2

B

H

210-300 (8¼-11½") 280-370 (11-14½") 210-300 (8¼-11½") 280-370 (11-14½") 250-440 (13¾-17¼")

160-290 (6¼-11¼") 230-360 (9-14") 160-290 (6¼-11¼") 230-360 (9-14") 300-480 (11½-18¾")

280-340 (11-13¼") 310-380 (12-14¾") 280-340 (11-13¼") 310-380 (12-14¾") 390-500 (15¼-19½")

460-660 (18-25¾") 460-660 (18-25¾") 340-690 (13¼-27") 340-690 (13¼-27") 380-680 (14¾-26½")

550 (21½") 550 (21½") 550 (21½") 550 (21½") 610 (21½")

600 (23¾") 600 (23¾") 610 (23¾") 610 (23¾") 720 (28¾")

40° 40° 40° 40° 43°

-20° to +15° -20° to +15° -20° to +15° -20° to +15° -22° to +10°

45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 70 kg (154 lb)

14,5 kg (32 lb) 14,5 kg (32 lb) 15,5 kg (34 lb) 15,5 kg (34 lb) 22 kg (48½ lb)

C
Z

ROZMĚRYCZ

Wombat basic Wombat basic Wombat upgrade Wombat upgrade Wombat upgrade

Vel 1 Vel 2 Vel 1 Vel 2 Vel 3

mm (palce) mm (palce) mm (palce) mm (palce) mm (palce)

Šířka sedadla (A)

Hloubka sedadla (B)

Výška zad(C)

Výška sedadla (E)

Šířka rámu (G)

Délka rámu (H)

Úhel zad

Úhel sedadla

Max. zátěž

Váha

WOMBAT UpgradeWOMBAT Basic
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Sedadlo: ABS 
Polštáře: Ohnivzdorná pěna
Potah:  Ohnivzdorná Trevira CS
Rám:   Práškem lakovaná ocel

CZ

VÝROBCE

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Dánsko

CZ DISTRIBUTORCZ

Svého distributora naleznete na www.R82.com
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PÉČE A ÚDRŽBA
ČALOUNĚNÍ
Čalounění je vyrobeno z ohnivzdorného pěnového a pohodlného materiálu. Čalounění lze snadno 
odstranit z polštáře a lze ho prát v pračce při teplotě 40°. Pravidelné luxování a kartáčování pomůže 
uchovat barvu a vzhled látky.

KOLA
Kola křesla Wombat by měly být pravidelně čištěny vlhkým hadrem. Pokud jsou velice znečištěná, 
lze použít odmašťovadlo.

CENTRÁLNÍ BRZDY
Lanka centrální brzdy by měla být utahována dle potřeby. Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, 
že brzdy fungují.

RÁM
Pravidelně utahujte všechny šrouby pod sedadlem. Dále je důležité udržovat vozík čistý, jak pro 
pohodlí uživatele tak pro dlouhou životnost vozíku. Rám by měl být pravidelně čištěn vlhkým 
hadrem.

Nepoužívejte žádné čistící materiály obsahující chlór či metylalkohol.

KONTROLA
Je důležité pravidelně utahovat všechny šrouby na vozíku. Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte 
všechny šrouby zabezpečující doplňky. Dále je důležité všímat si jakýchkoli náznaků počínajících 
vad na rámu, dílech PVC apod.

OPRAVA
Pokud nastane problém s vaším vozíkem, měli byste okamžitě kontaktovat vašeho prodejce. 
Porouchané vozíky by neměly být používány. Pokud váš vozík potřebuje renovaci či opravu, mo-
hou být použity pouze originální díly R82. Doplňky či dostupné náhradní díly, které jsou rozbité, 
mohou být předány R82 k opravě. Pokud nastane problém s jakoukoli základní částí, musí být 
celý vozík vrácen R82 k opravě. R82 neodpovídá za poškození či zranění způsobené používáním 
neoriginálních částí či opravami provedenými osobou neautorizovanou R82.

Plynová pružina funguje bez jakékoli údržby.
Nevystavujte plynovou pružinu tlaku, vysokým teplotám či perforaci.

Bateriová skříň
Bateriová skříň může být nebezpečná pro životní prostředí, proto by měla být předána do 
recyklačního centra, pokud již nebude používána.

CZ
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PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM SKVRN
Krev 
Smyjte krev studenou vodou. Pokud skvrna zůstane, přidejte neutrální kuchyňský čistící 
prostředek.

Inkoust
Odstraňte co nejvíce savým papírem. Vyčistěte 20% denaturovaným lihem a umyjte vodou, do 
které přidáte neutrální kuchyňský prostředek.

Čokoláda a sladkosti
Odstraňte vlažnou vodou.

Tráva a zelenina
Odstraňte vlažnou vodou s či bez neutrálního kuchyňského čistícího prostředku.

Káva, čaj a mléko
Odstraňte co největší množství skvrny savým papírem. Odstraňte vlažnou vodou s neutrálním 
kuchyňským přípravkem.

Kuličkové pero a kosmetika
Vyčistěte lihem

Lak na nehty
Nakapejte odlakovačem na nehty. Použijte aceton, pokud skvrna zůstává.

Olej a tuk
Nejdříve pokapejte skvrnu mastkem a nechte působit. Potom vykartáčujte. Nakonec opatrně setřete  
hadříkem namočeném v benzenu či lihu.

Krém na boty
Opatrně setřete hadříkem navlhčeném v benzenu či lihu.

Džem, sirup, ovoce a džusy
Nejdříve odstraňte co největší množství skvrny lžící. Poté setřete vlažnou vodou.

Víno a alkohol
Nejdříve odstraňte co největší množství skvrny savým papírem. Poté setřete vodou obsahující 
neutrální kuchyňský přípravek. Nakonec opláchněte ředěným denaturovaným lihem.

Olejové barvy
Nejdříve očistěte terpentýnem. Poté setřete vodou obsahující neutrální kuchyňský prostředek. 
Vyhledejte odbornou pomoc, pokud je skvrna příliš zaschlá.

Vodové barvy
setřete studenou vodou obsahující neutrální kuchyňský prostředek. Vyhledejte odbornou pomoc, 
pokud je skvrna příliš zaschlá.

CZ
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