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Wprowadzenie

Państwa pojazd został zmodyfikowany na potrzeby transportu pasażera na wózku. To
umieszcza go w kategorii pojazdów dostępnych dla wózków inwalidzkich (WAV). Wszyst-
kie modyfikacje zgodne są z jakością producenta pojazdu co zapewnia taką samą
długość użytkowania pojazdu i bezpieczeństwo pasażerów.

Niniejsza instrukcja wyjaśnia korzystanie i obsługę wszystkich zmodyfikowanych i now-
ych elementów zainstalowanych w pojeździe. Przeczytanie instrukcji niezbędne jest dla
zapewnienia bezpiecznego użytkowania i właściwego użytkowania.

Tripod Mobility życzy wiele przyjemności z Państwa nowego zaadaptowanego pojazdu!
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Bezpieczeństwo użytkowania

Należy zachować ostrożność w przypadku wszystkich ruchomych elementów. Poważne
uszkodzenia mogą powstać na skutek niewłaściwej obsługi. Zailustrowano kilka
przykładów elementów, przy których wymagane jest zachowanie ostrożności. Zachowa-
nie szczególnej ostrożności w przypadku elementów automatycznych, jak automatyczna
klapa tylna, elektryczne otwieranie rampy i wciągarka.
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System pasów mocujących wózek

System pasów do mocowania wózka składa się z 2 elek-
trycznie blokowanych pasów z przodu i 2 ręcznie dopina-
nych pasów z tyłu. Szczegółowa instrukcja jak zapiąć ele-
menty zabepieczające wózek zawarta jest w dołączonej
instrukcji producenta systemu.
* skonsultuj się z producentem wózka lub dokumentacją,
w których punktach należy zaczepić wózek.

W celu przygotowania przejazdu przez tył pojazdu, tylne
pasy można zdjąć z mocowań przez pociągnięcie ich do
tyłu.

Czerwony przycisk znajdujący się na prawym panelu zwal-
nia blokadę pasów przednich (podświetlenie LED
włączone). Zapięcia (zwykle haki) mogą być zaczepione do
wózka, gdy znajduje się na dole rampy. Zablokuj pasy przy
pomocy przełącznika na panelu pojazdu (podświetlenie
LED wyłączone). Pasy z napinane sprężyną zablokują się
automatycznie, gdy wózek zostanie wepchnięty na swoje
miejsce.

Załóż tylne pasy na podłogę pojazdu i zapnij tył wózka. Pokrętła po bokach pasów służą
do ich napięcia.

Tylne pasy można zwolnić za pomocą dźwigni blokady z tyłu obudowy pasa i zdjęte z
podłogi przez wysunięcie w kierunku wyjścia z samochodu. Przednie pasy zwalniamy za
pomocą przycisku na panelu bocznym (podświetlenie LED widoczne). Popchnij wózek
lekko do przodu, aby zwolnić blokadę pasów i wyjedź wózkiem i pasażerem.

Zawsze zaczep pasy tylne do podłogi pojazdu, gdy nie są używane. Niezabezpieczone
przedmioty mogą powodować obrażenia podczas wypadku pojazdu.
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Pas bezpieczeństwa dla pasażera na wózku

Zapięcie zarówno wózka, jak i pasażera jest obowiązkowe. Szczegółowa instrukcja jak
zapiąć elementy zabepieczające wózek zawarta jest w dołączonej instrukcji producenta
systemu.

Szerszy zakres ochrony w przypadku zderzenia z tyłu lub boku można uzyskać przez zas-
tosowanie opcji Bodyguard.
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Rampa

Większość ramp otwieramy za pomocą dźwigni po prawej stronie rampy. Pociągnij za
dźwignię do siebie, aby otworzyć rampę.

Wszystkie rampy składane na płaską powierzchnię posadają dodatkową dźwignię po le-
wej stronie.

Rampa składana na płasko może zostać złożona do wnętrza pojazdu, aby zasłonić
obniżoną podłogę. Dzięki temu uzyskujemy płaską podłogę podobną do podłogi przed
zabudową pojazdu. Maksymalne obciążenie tej podłogi to 80 kg. W celu użycia rampy do
wjazdu wózkiem, należy ją złożyć do pozycji pionowej i upewnić się, że jest zablokowa-
na.
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Bezpieczniki

Po otwarciu maski pojazdu po prawej stronie umieszczona jest skrzynka z bezpiecznika-
mi. Samochody z obniżoną podłoga wyposażone są w dodatkowy bezpiecznik w kolorze
czerwonym 10A.
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Dźwignia awaryjnego otwarcia klapy (opcja)

Dźwignia awaryjnego otwierania tylnej klapy znajduje się na szczycie panelu tylnej
klapy i powinna być używana jedynie w niezbędnym przypadku! Pociągnięcie dźwigni
zwalnia blokadę mechanicznie sterowanego zamka.

*Otwórz białą osłonę i pociągnij czerwoną rączkę. Można teraz otworzyć tylną klapę.
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Oryginalne siedzenia Opel

W związku z obniżeniem podłogi zastosowano
nową konstrukcję mocowania siedzisk.

Wszystkie oryginalne elementy do składania i
rozkładania foteli działają jak przed
konwersją. Zapoznaj się z instrukcją produ-
centa w celu uzyskania szczegółowych.

W celu utworzenia miejsca na wózek z pasażerem należy złożyć dwa fotele pasażerów
(w razie potrzeby można złożyć także trzeci fotel). Postępuj zgodnie ze schematem
przedstawionym poniżej. Upewnij się, że złożone fotele są zablokowane. Postępowanie
jest taki same w przypadku kanapy i pojedyńczych foteli.
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Gdy siedzenia są złożone, przedłużki zaczepów muszą zostać otwarte manualnie przed
rozłożeniem foteli do pozycji siedzącej. W celu rozłożenia foteli postępuj zgodnie z kro-
kami zaprezentowanym na poniższej inlustracji. Najpierw zwolnij blokadę siedzeń (1).
Następnie pociągnij fotele do tyłu (2) aż zaczepy zablokują się automatycznie (3).
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Siedzenia dodatkowe pasażerów Tripod

Siedzenia pasażerów są ograniczone do ilości jed-
nego miejsca po prawej i jednego miejsca po le-
wej stronie. Dzięki temu uzyskujemy więcej miejs-
ca dla wózka pomiędzy siedzeniami pasażera.

Opcjonalnie dostępne są siedzenia pasażerów,
które można wyjąć z pojazdu zwalniając zabez-
pieczenie znajdujące się za fotelem. Obróć uchwyt
blokady przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
do momentu zwolnienia nacisku, unieś go i obróć o
90 stopni. Bolec blokady jest teraz zwolniony i
siedzenie można wyjąć z samochodu. Pociągnij
siedzenie do tyłu i wyjmij z uchwytu. Wynieś sied-
zenie z pojazdu korzystając z tylnych drzwi, aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia pojazdu.

W celu umieszczenia siedzenia w pojeździe należy
umieścić 4 zaczepy fotela w otworach uchwytu w
pojeździe.Chwyć siedzenie w sposób pokazany na
zdjęciu i upewnij się, że uchwyt blokady jest unie-
siony. Przesuń fotel do przodu i obróć uchwyt blo-
kady o 90 stopni, aż opadnie. Dokręć uchwyt zgod-
nie z kierunkiem wskazówe zegara, aż do oporu.
Siedzenie pozostaję lekko napięte, aby nie powo-
dować hałasu w czasie jazdy.
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Zabezpiecznie w przypadku uderzenia w tył pojazdu Bodyguard

W przypadku uderzenia w tył pojazdu, dodatkową ochronę może zapewnić opcjonalne
zabezpieczenie Bodyguard. W pełni regulowane oparcie montowane na obrotowej pod-
stawie zapewnia bezpieczeństwo pleców i szyi. Otwarcie i zamknięcie Bodyguard
umożliwia uniesienie dźwigni oznaczonej (1). Oparcie można wtedy dowolnie obracać na
zewnątrz i do wewnątrz pojazdu. Szczegółowa instrukcja o ustawieniach i zastosowaniu
znajduje się w załączonej do systemu instrukcji obsługi.
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Naklejka identyfikacyjna

Naklejka identyfikacyjna umieszczona jest na słupku B pojazdu po prawej stronie pojaz-
du. Dane dotyczące zabudowy i części zamiennych można uzyskać u dealera podając nu-
mer z naklejki.

Zderzak tylny

Zderzak tylny można nabyć bezpośrednio w sieci dealerskiej producenta pojazdu. Mody-
fikacje zderzaka mogą być wykonane przez dostawcę zabudowy. Zaślepki zderzaka
dostępne są także u dostawcy zabudowy.

Klapa tylna

Części zamienne do zmodyfikowanej klapu można nabyć i zainstalować u dostawcy za-
budowy. *Uwaga, w niektórych modelach siłowniki tylnej klapy zostały wymienione na
mocniejsze wersje. W takim przypadku także dostępne są u dostawcy zabudowy.

Układ wydechowy

Część systemu wydechowego została zmodyfkowana. Dostawca zabudowy posiada infor-
macje, które elementy można uzyskać u producenta pojazdu, a które zostały zmodyfiko-
wane. Część układu wydechowego znajdująca się blisko silnika nie była modyfikowana i
można ją nabyć w sieci dealerskiej producenta pojazdu.

Zbiornik paliwa

W celu uzyskania jak najlepszej pozycji pasażera na wózku, w pojeździe umieszczono
zbiornika paliwa ze stali nierdzewnej. Pojemność zbiornika jest nieco mniejsza niż
przed zabudową. Z uwagi na inny kształt zbiornika wskaźnik poziomu paliwa, może wy-
kazywać pewne odchylenia. W dolnym zakresie wskazań pokazuje wartości poprawne.

W celu obsługi zawsze kontaktuj się z dostawcą zabudowy.
Patrz naklejka identyfikacyjna na prawym słupku B pojazdu.

15



Konserwacja zabudowy WAV

Konserwacja dotycząca zabudowy jest wymogiem dodatkowym, zgodnym z, wymaganą
konserwacją producenta pojazdu. Tylko delikatne środki czyszczące mogą być stosowane
przy czyszczeniu wnętrza pojazdu. Nie dopuszcza się używania środków na bazie
kwasów, zbyt dużej ilości wody (wąż), materiałów ściernych i skrobaków.

Zaleca się dokonanie przeglądu konserwacyjnego co 1 rok. Przegląd powinien być wyko-
nany przez Państwa dealera, który posiada wiedzę o zabudowie WAV.

Na schemacie zaznaczono kolorem zielonym przykładowe elementy, dla których istotne
jest aby były czyste i nasmarowane. Twój dealer posiada informację o środkach
smarujących jakich użyć najlepiej.

Częste odkurzanie obniżonej podłogi i rampy zabezpieczy elementy ruchome przed dos-
taniem się zabrudzeń. Kurz dostający się do elementów ruchomych po połączeniu z
smarem powoduje większe tarcie i zużycie.
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Lista kontrolna zabudowy WAV

Wyczyścić i nasmarować (smar w aerozolu z Teflonem PTFE) wszystkie ruchome ele-
menty

Sprawdzić działanie tylnych pasów do mocowania wózka i w razie potrzeby oczyścić
je.

Sprawdzić przednie pasy do mocowania wózka i w razie potrzeby wyczyścić je. Jeśli
pasy znajdują się w obniżeniu podłogi, oczyścić przestrzeń po zdjęciu osłony

Sprawdzić czy przednie pasy mocujące wózek blokują się (jeśli są odblokowane)
podczas zamykania tylnej klapy

Sprawdzić wszystkie pasy czy nie są uszkodzone

Sprawdzić wszystkie siedzenia czy prawidłowo się rozkładają i składają, czy elementy
blokujące po rozłożeniu i zwalniające do złożenia funkcjonują poprawnie

Sprawdzić uszczelkę rampy i tylnej klapy na pęknięcia i uszkodzenia

Sprawdzić układ wydechowy pod kątem korozji i uszkodzeń powodujących nieszczel-
ności

Sprawdzić wszystkie przewody układu hamulcowego czy nie są uszkodzone, brak jest
śladów wycieków i prawidłowo umocowane są do nadwozia

Sprawdzić wszystkie przewody układu paliwowego czy nie są uszkodzone, brak jest
śladów wycieków i prawidłowo umocowane są do nadwozia

Sprawdzić zbiornik paliwa czy nie jest uszkodzony i nie ma śladów wycieków

Sprawdzić czy podwozie jest odpowiednio zabezpieczone przed korozją

Sprawdzić wszystkie elementy pokryte lakierem rampę, przedłużenie tylnej klapy,
łącznik tyłu pojazdu czy są odpowiednio zabezpieczone przed korozją

Sprawdź działanie wszystkich czujników parkowania (opcjonalnie)
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Wyłączenia gwarancyjne

Państwa pojazd został dokładnie sprawdzony przed dostawą. Gwarancja obejmuje nor-
malne użytkowanie przez osobę na wózku jak i pozostałych pasażerów opisane w niniejs-
zej instrukcji. Gwarancja producenta pojazdu bazowego w dalszym ciągu ma zastosowa-
nie (patrz szczególne warunki gwarancji producenta).

Tripod udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na elementy i/lub wady konstrukcyjne,
zaistniałe po dostawie. Elementy zostaną wymienione lub naprawione przez Tripod Mobi-
lity, lub w porozumieniu z Tripod Mobility, przez Państwa dealera.
W przypadku napraw dokonanych bez zgody wyrażonej przez Tripod Mobility, gwarancja
traci ważność. W przypadku niewłaściwego użytkowania, przekroczenia terminu obsługi
i/lub modyfikacji zabudowy, gwarancja traci ważność.
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