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UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe 

funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u 

wykwal i f ikowanego pracownika f irmy Akces-MED                   

sp. z o.o.  lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

UWAGA! AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści 

instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych oraz z ustawą                 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r,Nr 107, poz. 

679). Na wyrób producent wystawił stosowaną deklarację zgodności.

Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania 

jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie 

projektowania całości produkcji, sprzedaży  i serwisu. 

System certyfikowany przez Det Norske Veritas.
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(koło pompowane tył x 2 szt)

(koło PU przód x 2 szt) 

(zaślepki na koło tył x 2 szt)  

(nakładka x 2 szt)

(podkładka duża x 2 szt)

(nakrętka samohamowna x 2 
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(podnóżek x 1 szt)
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13 (rama wózka x 1 szt)14 

11 

12 

8 

7 (śruba imbusowa długa x 2 szt)  

(tulejka dystanosowa x 4 szt)

(widelec do koła przód x 2 szt)

(śruba imbusowa krótka x 2 szt) 

(podkładka x 2 szt)

(śruba z łbem sześciokątnym x 2 szt)

9 

10 

11 

12 



ULISESevo

5: www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 70   * produkcja@akces-med.com  

17 

16 

20

19 

21 

22

(tapicerka - siedzisko x 1 szt) 

(tapicerka - oparcie x 1 szt)

(tapicerka - siedzisko spód x 1 szt)  

(zagłówek x 1 szt)

(szelki pasów 5-punktowych x 2 szt.)

(osłona pasów 5-punktowych z zapięciem x 1 szt.)

(długi pas z mocowaniem x 1 szt.)

(śruba imbusowa mała x 2 szt)  
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5  SZCZEGÓŁOWY OPIS SKŁADANIA WÓZKA 
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2.1. RAMA WÓZKA 

Aby rozłożyć ramę wózka (14) należy w 

pierwszej kolejności ustawić pionowo rurki 

oparcia (fot.1). Następnie  należy 

pociągnąć za rączkę wózka do tyłu aż do 

momentu zatrzaśnięcie się elementów 

mechanizmu składania się wózka i 

całkowitego rozłożenia się wózka (fot.2, 3).

2.2. PODNÓŻEK 

Aby zamontować podnóżek (13) należy ustawić pionowo rurki podnóżka (fot.4). 

Następnie należy wsunąć je w ramę wózka (fot.5) i zabezpieczyć za pomocą 2 

szybkozłączek (fot.6,7).

fot.1

fot.2 fot.3

fot.4 fot.5
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fot.6 fot.7

2.3. KOŁA PRZÓD

Kolejnym krokiem jest montaż kół przednich (2). W tym celu, na widelec (9) od 

góry nakładamy w odpowiedniej kolejności nakładkę (4) i  podkładkę dużą (5), 

od dołu zaś wkładamy śrubę krótką (10) (fot.8). Następnie tak przygotowany 

widelec wkręcamy w ramę wózka za pomocą klucza imbusowego (fot.9, 10).

fot.9

fot.10

fot.8

9 

10 

4 5 
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W otwór o kształcie okrągłym należy 

włożyć śrubę imbusową długą (7) w 

sposób pokazany na zdjęciu (fot.11). 

Następnie na śrubę należy nałożyć tulejkę 

dystansową (8) oraz koło małe (2) (fot.12). 

Tulejka ma się znaleźć między wewnętrzną 

ścianką widelca  a kołem.

fot.11

fot.12

Z drugiej strony widelca, między jego wewnętrzną ścianką a kołem należy 

nałożyć drugą tulejkę  (8) (fot.13).

fot.13
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Śrubę należy wkręcić za pomocą klucza 

imbusowego (fot.14) tak, aby łeb śruby 

pozostał niewkręcony (fot.15).

Następnie z drugiej strony widelca w miejsce otworu o kształcie sześciokątnym 

należy włożyć nakrętkę samohamowną (6) (fot.16, 17) a następnie do  końca 

dokręcić śrubę.

fot.14

fot.15

fot.17fot.16

Czynności należy powtórzyć przy drugim małym kole.
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2.4. KOŁA T Ł 

Kolejnym krokiem jest montaż kół tylnych (1). W otwór od strony zewnętrznej 

koła należy włożyć śrubę z łbem sześciokątnym (12) (fot.18, 19). Następnie od 

drugiej strony koła, na śrubę nakładamy podkładkę (11) (fot.20, 21).

Y

Tak przygotowane koło przykładamy do ramy wózka (fot.22, 23), przykręcamy 

śrubę  (fot.24) i nakładamy zaślepkę  (3) .(fot.25)

fot.19fot.18

fot.21fot.20

fot.23fot.22
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2.5. TAPICERKA SIEDZISKA

Montaż tapicerki należy rozpocząć od zamontowania spodu siedziska (17) 

(fot.28). W tym celu należy położyć tapicerkę na ramie siedziska wózka. Należy 

zwrócić uwagę aby klamry z paskami były skierowane ku dołowi.

PRZÓD

T Ł Y

1

2

3

1

2

3

fot.25fot.24

fot.27fot.26

fot.28

Czynności należy powtórzyć przy drugim dużym  kole.
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Tapicerkę mocujemy do ramy za pomocą pasków z rzepami. Ostatni pasek 

(pasek nr.3)  należy przepleść przez rowek w bocznym mocowaniu wskazanym 

na zdjęciu (fot.29, 30), a następnie zapiąć na rzep od spodu siedziska wszystkie 3 

paski (fot.31,32). Należy pamiętać o tym, aby paski obejmowały ramę 

siedziska. 

Na tak przygotowany spód należy nałożyć tapicerkę siedziska (15) w sposób 

wskazany na zdjęciu (fot.33, 34).

fot.30fot.29

fot.32fot.31

fot.34

fot.33
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Tapicerkę siedziska należy zamocować do 

ra m y  w ó z k a  z a  p o m o c ą  p a s ków                      

z rzepem które są zapinane pod siedziskiem 

z przodu wózka . Należy pamiętać 

o tym, aby paski obejmowały ramę 

siedziska. 

(fot. 35)

fot.35

Paski powinny zostać zapięte w taki sposób aby nachodziły na otwór w ramie.  

Pasek mocuje się do ramy za pomocą śrubki imbususowej (18)(fot.36-39).

fot.36 fot.37

fot.39fot.38
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Ostatnim krokiem jest zapięcie pasków                    

z rzepami pod siedziskiem przy podnóżku 

(fot.40)

fot.40

2.6. TAPICERKA OPARCIA

 Aby przygotować tapicerkę oparcia (16) do montażu na wózku należy w pierwszej 

kolejności rozsunąć zamek w górnej części tapicerki (fot.41, 42)

fot.41 fot.42

Tapicerkę należy nasunąć na górną część ramy oparcia zgodnie z poniższym schematem 

(fot. 43, 44)

fot.43 fot.44
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Tapicerkę zapina się za oparciem za pomocą 

pasków z rzepem (fot.45-47). Należy 

pamiętać o tym, aby paski obejmowały 

ramę oparcia. 

Aby ułatwić  zapięcie ostatniego paska znajdującego się w dolnej części oparcia zaleca się  

uprzednio pochylić oparcie wózka do przodu. W tym celu należy pociągnąć do góry 

wskazany pasek i jednocześnie odchylić oparcie (fot.48, 49). Pasek należy zapiąć w taki 

sam sposób jak poprzednie (fot.50, 51).

fot.46 fot.47

fot.49

fot.45

fot.48
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fot.51fot.50

Ostatnim krokiem jest zapięcie za rzep klapki znajdującej się w dolnej części oparcia 

(fot.52, 53)

2.7. ZAGŁÓWEK

Aby zamontować zagłówek (19) należy włożyć sznurki znajdujące się  przy zagłówku w 

otwory w tapicerce oparcia na wybranej wysokości (fot.54-56). Sznurki należy zawiązać z 

drugiej strony oparcia (fot.57).

fot.53fot.52

fot.55fot.54
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fot.57fot.56
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Następnie paski z klamrą znajdujące się przy 

zagłówku (fot.58) i zapiąć z tyłu oparcia (fot.59).

w otwory w tapicerce należy włożyć 

fot.58 fot.59

Ostatnim krokiem jest zapięcie zamka znajdującego się w górnej części oparcia(fot.60, 61)

fot.60 fot.61



ULISESevo

18 : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 70   * produkcja@akces-med.com  

2.8. PASY 5-PUNKTOWE

Aby zamontować pasy 5-punktowe należy                  

w pierwszej kolejności zamontować na 

siedzisku długi pas z mocowaniem (22) (fot.62-

63). Poniżej przedstawiony został schemat 

ułatwiający montaż pasa na siedzisku.

Poprzez pociągniecie za pas należy upewnić 

się czy jest on poprawnie zamontowany i czy 

nie wysuwa się z plastikowego mocowania 

na siedzisku.

fot.63 fot.64

fot.62

Następnie należy zamontować szelki pasów 5-punktowych (20) na oparciu na wybranej 

wysokości (fot.65, 66). Szelki należy zabezpieczyć z drugiej strony oparcia za pomocą 

pokrętła.

fot.65 fot.66
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Na szelki należy nałożyć osłonę pasów 5-

punktowych z zapięciem (21) (fot.67).

Następnie szelki należy wsunąć w mocowanie 

uprzednio zamontowanego na siedzisku paska 

(fot.68, 69).

fot.67

ULISESevo

fot.68 fot.69

Końcówki szelek należy przepleść przez 

trójkątne elementy znajdujące się po bokach 

wózka (fot.70), a następnie wsunąć końce  

w regulator (fot.71, 72).

ich 

fot.71 fot.72

fot.70
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