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NÁVOD K OBSLUZE DOPLŇKU  

 

BEACH-set 
 

K VÝROBKU xRover 

 
Výhradním výrobcem a původcem je společnost:  

Volter s.r.o., IČ: 29051886, E-mail: info@volter.cz. 

Děkujeme Vám za zakoupení doplňku BEACH-set ke zdravotnímu vozíku xRover REHA a 

věříme, že Vám bude dlouho sloužit. 

Zdravotní vozík xRover – s doplňkem BEACH-set lze použít k přepravě osob v písčitém terénu 

(pláž/poušť). 

Výrobek xRover REHA odpovídá normám:  

ČSN EN 1888:2012 - jako dětský kočárek  

ČSN EN 15918:2013 - jako vozík za kolo  

ČSN EN 12189:2014 - jako zdravotní vozík. 

Technické parametry: 

- průměr zadní kolo: 19″/49 cm 

- šířka zadní kolo: 22 cm 

- průměr přední kolo: 11″/28 cm 

- šířka přední kolo: 18 cm 

- doporučený tlak pro nahuštění kol:0,6 KPa 

- váha BEACH setu včetně přepravního bagu: 10,5 kg 

 

 

UPOZORNĚNÍ ! 

Před použitím doplňku BEACH-set k vozíku xRover 

REHA si pozorně přečtěte tento návod k obsluze: 
 

  



2 

 

BEACH-set je dodáván v 

sadě dvou zadních kol s 

osičkami, předního kola s 

vidlicí a přepravním bagem 

 

 

Umístění kol v bagu se provádí tak, že jedno zadní 

kolo se uloží na dno bagu osičkou vzhůru 

 

Druhé zadní kolo se umisťuje na něj osičkou dolu, vždy tak, aby se osička vzájemně skryly do 

prohlubní u středu protilehlého kola 

 

 

POZOR!  Tento postup je bezpodmínečně nutné dodržet, 

aby osičky nepoškodily plášť druhého kola! 

Poté překryjeme zadní kola přepážkou všitou do bagu a na ni uložíme přední kolo s vidlicí 
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Montáž kola probíhá stejně jako u nasazení běžného kola xRoveru. Uchopíme pevně prsty vnitřní 

prstenec kola a palce stlačíme černý knoflík ve středu kola.  

 
Na konci osičky je vidět jak se zasunou kuličky aretující kolo na na xRoveru. Vsuneme osičku do 

otvoru nápravy až na doraz a pustíme černý knoflík. Popotažením za kolo se ujistíme, že pevně sedí 

na vozíku. Stejně postupujeme u nasazení druhého kola. Demontáž kol probíhá v opačném pořadí. 

 

POZOR! Nikdy nenasazujeme BEACH-set s osobou sedící v xRoveru! 

Může dojít k úrazu v důsledku možného převrácení vozíku 

 

Nyní nasadíme přední kolo s vidlicí.  

Uvolníme klampy na přední nápravě a vsuneme dovnitř vidlici, stejně jako v případě montáže 

joggingového 14″ kola. 

POZOR!  Šroubek musí přesně zapadnout do výřezu 

v objímce, jinak dojde k poškození objímky 

a tím k znehodnocení přední nápravy! 

Tedy vidlice se zasouvá do objímky aretačním šroubkem na trnu 

vidlice mířícím vzhůru.  

 

Vidlici zasuneme na doraz a pevně 

utáhneme klampy na objímce. 

 

 

 

Nyní je Xrover s BEACH-setem připraven k použití.  

Demontáž vidlice probíhá v opačném pořadí. 
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BEACH-set je určen jako doplněk vozíků xRover, a slouží k přepravě osob sedících v xRoveru 

výhradně po plážích, a v pouštním písku. 

 

POZOR! Nepoužívat v prostředí, kde se nacházejí ostré kameny (například láva), kovové 

střepiny, hřebíky, trny, či jiné předměty, které by mohly poškodit pláště kol! 

 

Údržba BEACH-setu je jednoduchá. Provádí se se pod tekoucí vodou za použití běžných 

neabrazivních čisticích prostředků. Nikdy nepoužívat na čištění ředidla, benzin, toluen a jiné 

chemikálie. Na případné promazání osiček kol lze použít olej na kola případně jeho ekvivalent. 

 

POZOR! Nevystavovat teplotám nad 90 st. Celsia. Nesušit na radiátorech, přímotopech, 

kamnech nebo horkovzdušnými pistolemi 

 

 

Přejeme Vám spoustu skvělých zážitků s xRoverem  

u moře i na pouštních dunách! 

POZOR! Při použití BEACH setu nejsou v provozu brzdy! Parkujte xRover s Beach 

setem vždy tak, aby se nemohl samovolně rozjet! 

 


