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NÁVOD K OBSLUZE DOPLŇKU  

 

SKI-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 SKI-set k vozíku xRover a věříme, že Vám bude 

dlouho sloužit. 

SKI-set s lyžemi xRover Ski je určen jako doplněk vozíků xRover, ale dá se bez problému 

použít na invalidní vozík nebo sportovní kočárek s velikostí kol do 20 palců. 

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: 

- Délka lyží: 70 cm (27,5″), šířka 7,5 cm (3″) 

- Kolejnice: vhodné pro kola od průměru 5″ do 24″, a šířku kola / pneumatiky do 2,3″ 

- Délka lanka: cca 20 cm. Vhodné i pro vyšší ráfky. 

 

 

UPOZORNĚNÍ ! 

Před použitím doplňku SKI-set k vozíku xRover REHA si 

pozorně přečtěte tento návod k obsluze: 
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Údržba SKI-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 vázání lze použít olej na kola případně jeho 

ekvivalent.  

 

 

 

 

 

Ski-set může být dodán v počtu 2/3/4 lyže s bezpečnostním popruhem na ruku a přepravní 

taškou.  

 

Upevnění lyží na vozík / kočárek se provádí pomocí stavitelných distančních osiček, které se 

posouvají ve výřezech kolejnice, která je upevněna na lyži.  

Umístění osiček na obr 1 je určeno pro 20 palcová kola, obr. 2 a obr. 3 ukazují jak lze 

posouvat osičky pro upevnění na menší kola. 

 

Osička je vybavena z jedné strany bubnovým navijákem 

a z druhé strany maticí pro její zajištění.  

 

POZOR! Na vnitřní straně bubnového navijáku 

je aretační kolík, který musí být 

vždy ve výřezu kolejnice! Jinak 

naviják nebude fungovat. 

 
  

POZOR! Nevystavovat teplotám nad 90 st. Celsia.  

Nesušit na radiátorech, přímotopech, kamnech. 
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Pro upevnění kola je nutné povolit tuto matici na obou osičkách a posunout obě osičky tak, 

aby kolo vozíku bylo položeno na dně kolejnice a z obou stran zajištěno osičkami proti 

pohybu.  

Po nastavení správné polohy osiček je zajistěte dotažením matic. 

  

POZOR! Kolo umístěte vždy na střed lyže respektive kolejnice. 

Po správném nastavení osiček uchopte dvěma prsty 

napínák lanka na bubnovém navijáku a povytažením 

jej odblokujte.  

 

Držte napínák bubnového navijáku povytažený a 

současně s ním otáčejte doleva. Z vnitřku navijáku se 

vám začne odvíjet lanko s okem.  

 

Vysuňte potřebnou délku lanka, která vám umožní 

protáhnout lanko skrz kolo na druhou stranu. 

 

Proveďte stejný úkon i na druhém bubnovém navijáku. 

 

Protáhněte lanko skrz kolo tak, aby nebylo v kolizi s 

ventilkem, dráty výpletu kola nebo jeho paprsky v 

případě, že máte plastová kola. 
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Na druhé straně kola zachyťte oko lanka za matici osičky. Dbejte na to, aby oko bylo celé 

uchyceno pod přírubou matice. 

 

Po správném upevnění lanka na matce uchopte dvěma prsty 

napínák lanka na bubnovém navijáku a povytažením jej 

odblokujte. Otáčením doprava utáhnete lanko a přitáhnete 

pevně kolo k lyži. Na utažení stačí síla ve vašich prstech.  

 
 

POZOR! Nikdy nepoužívejte pro utahování lanka kleště ani jiné nářadí.  

Jinak dojde k nevratnému poškození bubnového navijáku –  

a nebude uznána reklamace. 

Stejným způsobem utáhněte lanko druhého bubnového 

navijáku. Kolo je nyní bezpečně připevněno k lyži. 

 

Šířka kolejnice umožňuje usadit zadní 

kola vozíku xRover šikmo, při 

zachování vodorovné polohy lyže vůči 

zemi. Přední 14 palcové kolo se usazuje 

vertikálně bez náklonu. Stejně tak se 

dají lyže upevnit na běžný kočárek bez 

šikmo usazených kol.  

 
 

POZOR! Po nasazení lyží, vždy používejte bezpečnostní popruh, který jedním 

koncem připevníte na madlo vozíku a druhý si navléknete kolem zápěstí. 

Zabráníte tak samovolnému rozjezdu vozíku a ohrožení bezpečnosti 

uvnitř sedící osoby a dalších osob stojících v dráze vozíku. 

 

 

Přejeme Vám spoustu skvělých zážitků s doplňkem SKI-set k xRover! 
 


