
 

 PODSTAWA JEZDNA Edycja 1 / 2022-09-09 

1 | S t r o n a  

 

  

Instrukcja obsługi  

 

 Dodatek do instrukcji obsługi 
wybranych wózków inwalidzkich specjalnych  

Edycja 1 / 2022-09-09 

Podstawa pokojowa 
Wyposażenie dodatkowe dla wózków inwalidzkich 

specjalnych Mewa/Mouse/ Grizzly 
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Rozkładanie podstawy pokojowej 
Złożoną ramę należy podnieść, a następnie rozłożyć podpory poprzeczne i dokręcić je pokrętłami gwiazdowymi 
znajdującymi się u podstawy ramy (Zdj. 1). 

 
(Zdj. 1) 

 W mechanizmie mocowania siedziska podstawy pokojowej należy rozłożyć podpory poprzeczne, a następnie 
dokręcić pokrętłami gwiazdowymi do ramy głównej pionowej (Zdj. 2-5). 

 
          Zdj. 2               Zdj. 3 

 
                                            Zdj. 4       Zdj. 5 

Wysokość rączki wózka dopasować według indywidualnych potrzeb opiekuna.  
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Mewa/Mouse 

Montaż siedziska 

Siedzisko należy zamontować przodem do kierunku jazdy. W celu zamontowania siedziska: 

a) Zablokować hamulce, aby podstawa pokojowa była stabilna i nieruchoma (Zdj. 6-7).  

  
                                                     Zdj. 6 Dobrze                                   Zdj. 7 Źle 

 

b) nałóż siedzisko w zaczepy podstawy jezdnej. Dociśnij siedzisko, aż do dwóch kliknięć. O prawidłowym 
założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów podstawy siedziska (Zdj. 8-9).  

  
Zdj. 8        Zdj. 9 

Demontaż siedziska 

W celu zdemontowania siedziska, należy wcisnąć w dół, w kierunku podłoża, po obu stronach podstawy 

pokojowej białe przyciski (Zdj. 10), znajdujące się u spodu obu zaczepów ramy. Następnie wysuń siedzisko                      
z zaczepów ramy.  

 
Zdj. 10 
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Grizzly 

Siedzisko należy zamontować przodem do kierunku jazdy.  

W celu zamontowania siedziska do podstawy pokojowej należy wykonać następujące czynności, według podanej 
kolejności: 

a) zablokować hamulce, żeby podstawa pokojowa była stabilna i unieruchomiona (Zdj. 11-12). 

  
                                      Zdj. 11 Dobrze                  Zdj. 12 Źle 

 

b) założyć adapter do mocowania siedziska podstawy pokojowej. O prawidłowym założeniu adaptera świadczą 
wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów mechanizmu mocowania siedziska (Rys. 13-14). 

 

 
Rys. 13     Rys. 14 

 

c) upewnić się, że mechanizm mocowania w siedzisku jest w pozycji z blokadą otwartą. 

d) nałożyć oba mocowania TYLNE siedziska na pierwszy zaczep adaptera postawy pokojowej (Rys.15). 

 
Rys. 15 
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e) nałożyć oba mocowania PRZEDNIE siedziska na drugi zaczep adaptera postawy pokojowej. 

f) docisnąć oba mocowania PRZEDNIE siedziska do drugiego zaczepu adaptera aż do dwóch kliknięć.                     
O prawidłowym założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z dwóch zamykających się 
blokad mechanizmu mocowania siedziska do adaptera podstawy pokojowej (Rys. 16). 

   

  Rys. 16 

Demontaż siedziska 

W celu zdemontowania siedziska należy wykonać następujące czynności, według podanej kolejności: 

a) załączyć hamulec, żeby wózek był stabilny i unieruchomiony. 

b) odciągnąć uchwyt poprzeczny mechanizmu mocowania siedziska w tył co rozpoczyna otwieranie blokady 

mechanizmu mocowania siedziska (Rys. 17). 

 

Rys. 17 

c) następnie kontynuować odciąganie uchwytu poprzecznego w tył oraz do góry, co powoduje zatrzymanie się 

blokady mechanizmu mocowania siedziska w pozycji otwartej. 

d) ściągnąć oba mocowania PRZEDNIE siedziska z zaczepów adaptera, poprzez podniesienie przedniej części 
siedziska w kierunku do góry, od podłoża (Rys. 18). 
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Rys. 18 

e) po czym ściągnąć oba mocowania TYLNE siedziska z zaczepów adaptera, poprzez podniesienie tylnej części 
siedziska w kierunku na skos do przodu, do przedniej części siedziska i do góry, od podłoża. 
 

Regulacja wysokości 
Mechanizm regulacji wysokości znajduje się na środku ramy. Aby zmienić wysokość ramy należy odblokować 
zacisk mimośrodowy znajdujący się po obu stronach podstawy pokojowej (skrzydełka powinny znajdować się po 
prawej stronie) (Rys. 19),  

 
Rys. 19 

następnie dopasować wysokość (skala wysokości została opisana cyframi 1-6) (Rys. 20-21).  

    

                        Rys.20                      Rys. 21 
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UWAGA! Przed zablokowaniem mechanizmu należy upewnić się, że wysokość po obu stronach jest 
identyczna!  
 

Zablokuj zacisk (skrzydełka powinny znajdować się po lewej stronie) (Rys. 22) i dociśnij ramę, aby upewnić się, 
że mechanizm regulacji wysokości został prawidłowo zablokowany.  

 
Rys. 22 

 

UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA 
umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym 
niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka! 
 

Składanie podstawy pokojowej 
Przed złożeniem podstawy pokojowej należy zablokować hamulce oraz ustawić rączkę podstawy w pozycji „0”. 

Aby złożyć podstawę pokojową należy wypiąć siedzisko i ustawić wysokość podstawy pokojowej na najniższą 

(oznaczoną cyfrą 1). Następnie odkręcić pokrętło gwiazdowe mocowania siedziska w podstawie pokojowej                

i schować podpory poprzeczne w mocowaniu (rys. 23). 

 
Rys. 23 

 

Następnie należy odkręcić pokrętło gwiazdowe znajdujące się przy ramie podstawy pokojowej. Następnie 

należy wyjąć śrubę zabezpieczającą, po czym złożyć odbezpieczone podpory do wewnątrz podstawy składając 
przy tym powoli ramę (rys. 24). Po złożeniu zamontować z powrotem śrubę zabezpieczającą i zablokować 
ramę blokadą transportową (rys. 25). 
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                                                   Rys. 24                                                                                            Rys. 25 

 

UWAGA! Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na 
powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów). 
 

UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA 
umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym 
niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi. 

• Pozostawienie dziecka bez opieki osoby dorosłej może grozić 
niebezpieczeństwem. 

• UWAGA! Podstawa jezdna służy do użytku domowego. 
Podstawa jezdna może być używana na powierzchni płaskiej 
(brak dużych uskoków, progów). 

• Uwaga na szczeliny oraz elementy ruchome – groźba 
zakleszczenia. 

• UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy jezdnej i jego 
elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego 
w podstawie jezdnej! Niestosowanie się do powyższych 
ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla 
użytkującego dziecka! 
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