Spoštovani uporabnik,
zahvaljujemo se vam za zaupanje v naše izdelke. Prepričani smo, da boste imeli z vašim
novim MyCycle električnim invalidskim vozičkom veliko veselja in bistveno olajšano življenje.
Ta invalidski voziček je zasnovan za širok krog uporabnikov z različnimi potrebami. O
primernosti modela za uporabnika naj odloča izključno medicinsko strokovno osebje ob
sodelovanju z našimi str0kovnjaki, ki bodo preverili tudi terene po katerih se boste vozili.
MyCycle ali njegov prodajni zastopnik ne prevzemata odgovornosti v primerih, ko invalidski
voziček ni primerno izbran glede na prizadetost uporabnika in vozne razmere in potrebe.

Pred prvo vožnjo pozorno preberite navodila za uporabo.
Nekatera vzdrževalna dela ali nastavitve, ki jih je potrebno opraviti, lahko opravi uporabnik ali
spremljevalec. Določene nastavitve pa zahtevajo tehnična znanja in jih lahko izvede samo
kvalificirani delavec. Garancija ne vključuje poškodb in okvar, ki nastanejo zaradi
neupoštevanja navodila za uporabo ali zaradi slabega vzdrževanja.
Pridržujemo si pravico do sprememb, ki bi bile povzročene zaradi nadaljnjega razvoja
izdelka.

Klasifikacija in področje uporabe
Ta električni invalidski voziček se uvršča v kategorijo B (za uporabo znotraj in zunaj). S svojo
varnostjo ustreza tako slovenskim kot tudi mednarodnim standardom. S primerno svetlobno
opremo je voziček primeren tudi za uporabo v javnem cestnem prometu.
Nevarnost poškodbe in nevarnost okvar na vozičku, če voznik ne more ves čas
kontrolirati vozila. Po potrebi mora upravljanje prevzeti spremljevalec. V tem primeru
zaprosite naš servisni oddelek za premestitev krmilnega sklopa na zadnji del vozička.

1.

VARNOSTNA NAVODILA – OBVEZNO JIH PREBERITE ŠE PRED
PRVIM ZAGONOM !

1.1

Splošna varnostna navodila
Če voziček uporabljate v namene, ki niso opisani in predvideni v navodilu za
uporabo, lahko pride do resne poškodbe ali okvare vozička! Upoštevajte navodila!
Nevarnost poškodbe, če voziček uporabljate pod vplivom zdravil ali alkohola!
Vozička ne uporabljajte, če je zaradi zdravil ali alkohola zmanjšana vaša sposobnost
vožnje. Upoštevajte dejstvo, da je vaš voziček – motorno vozilo !
Nevarnost poškodbe, če se voziček nenamerno začne premikati! Voziček izklopite
pred presedanjem, vstajanjem ali dvigovanjem težjih bremen.

Bodite pozorni, če je voziček opremljen samo z motornimi zavorami. Ko je glavno
stikalo izklopljeno, so elektronske zavore deaktivirane. Zato spremljevalec sme
potiskati voziček samo na ravni površini ne pa tudi pri spustu. Vozička z izklopljeno
elektroniko ne puščajte na strmini. Po potiskanju vedno takoj ponovno vklopite glavno
stikalo.
Nevarnost poškodbe zaradi napačnega dvigovanja in spuščanja težkih
predmetov! Pri vzdrževanju ali dvigovanju določenih delov vašega vozička
upoštevajte veliko težo posameznih komponent, posebej akumulatorjev. Pazite na
pravilno držo pri dvigovanju in po potrebi prosite za pomoč.
Nevarnost prevrnitve, če se voziček z voznikom naklada za prevoz! Če je le
mogoče, naložite voziček brez voznika!
Če morate voziček naložiti z voznikom preko rampe, naj spremljevalec za vozičkom
varuje voziček pred prevrnitvijo!
Nevarnost poškodbe, če se voziček uporablja kot sedež v avtu brez posebnega
varovanja! Voziček uporabljajte kot sedež v avtu le skupaj s sistemom za pritrditev
vozička in varnostnim pasom prevoznega vozila! Pri tem upoštevajte predpise
proizvajalca sistema za pritrditev!
Nevarnost poškodbe, če se preseže največja dovoljena obremenitev! Upoštevajte
največjo dovoljeno obremenitev (glej tehnične podatke).
Nevarnost poškodbe pri padcu iz vozička! Ne premikajte se po sedežu v naprej, ne
nagibajte se naprej med kolena, ne sklanjajte se preko robov vozička, npr., da bi
dosegli oddaljene predmete.
Če imate nameščene varnostne pasove, jih uporabljajte pri vsaki vožnji. Pri
presedanju se zapeljite čim bliže mestu na katerega se presedate.
Nevarnost poškodbe, če se voziček med vožnjo izklopi s tipko za vklop/izklop,
ker voziček več ne boste imeli pod nadzorom! Če morate nujno zavirati, enostavno
spustite krmilno ročico, kar zaustavi voziček.
Nevarnost poškodb s premičnimi sredstvi! Pri speljevanju, uporabi dvigala in
drugih premičnih sredstvih pazite, da ne boste poškodovali drugih oseb v vaši bližini,
še posebej otrok.
Za električne vozičke veljajo tudi splošna navodila kot za vse druge invalidske
vozičke in vozičke na ročni. Zato jih v nadaljevanju navajamo:

1.2

Varnostna navodila proti elektromagnetnem valovanju
Voziček v skladu z mednarodnimi normami dobro prenaša elektromagnetno valovanje.
Kljub temu pa lahko močnejša elektromagnetna polja, ki jih ustvarjajo radijski in
televizijski sprejemniki in mobilni telefoni, vplivajo na delovanje vozička. Zato vas
prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Nevarnost nepravilnega delovanja zaradi elektromagnetnega valovanja !

- Ne uporabljajte prenosnih oddajnikov ali komunikacijskih naprav (npr. radijskih postaj ali
mobilnih telefonov) oz. jih izklopite, ko je voziček vklopljen.Izogibajte se bližini močnih
radijskih in televizijskih sprejemnikov.
- Če se začne voziček nenamerno premikati oz. popustijo zavore, voziček takoj izklopite na
glavnem stikalu.
- Nameščanje električne opreme in drugih komponent ali spremembe vozička lahko
povzročijo neodpornost vozička na elektromagnetno valovanje / motnje. Zato upoštevajte
dejstvo, da zares varne metode, s katero bi se lahko določil vpliv takšnih sprememb, ni na
voljo.
- Vse pripetljaje nenamernih premikov vozička oz. popuščanja elektronskih zavor javite
proizvajalcu vozička.
- V primeru če koristite srčni spodbujevalec ali drugo medicinsko elektronsko napravo bodite
pozorni na morebitne motnje, ki bi jih povzročala elektronika vozička. Čeprav je verjetnost
tega izjemno majhna, ob opažanjih ali sumih takšnih težav, takoj obvestite zdravnika in
dobavitelja vozička.

1.3

Prevoz / potiskanje
Nevarnost poškodbe zaradi prevrnitve električnega vozička.
• Po vzponih in spustih se vozite le do največje dovoljene strmine (glej tehnične
podatke), naslonjalo za hrbet mora biti zravnano, robovi sedeža pa spuščeni.
• Po spuščajoči poti se vozite z največ 2/3 največje dovoljene hitrosti. Pri spustih se
izogibajte nenadnemu zaviranju ali pospeševanju.
• Izogibajte se potem, kjer obstaja možnost posledice oz. drsenja (sneg, prod, led,
itd.), še posebej pri vzponih in spustih. Če se morate kljub vsemu peljati po taki
poti, se peljite počasi in z največjo previdnostjo.
• Nikoli ne poskusite premagati ovire na vzponu ali spustu.
• Nikoli se z vozičkom ne poskusite peljati po stopnicah navzgor ali navzdol!
• Ovire vedno prevozite pravokotno. S prednjimi kolesi in z zadnjimi kolesi zapeljite
čez oviro naenkrat, ne ustavljate se na pol poti. Upoštevajte največjo dovoljeno
višino ovir ( glej tehnične podatke).
• Med vožnjo ne prestavljajte vašega težišča. Krmilne ročke ne premikajte sunkovito,
tudi smeri vožnje ne menjajte sunkovito.
• Na vozičku se lahko vozi samo ena oseba.
• Upoštevajte največjo dovoljeno nosilnost.
• Ne pozabite, da voziček pospešuje ali zavira, ko menjate način vožnje med samo
vožnjo.

Nevarnost, da pri neugodnih vremenskih razmerah, npr. hud mraz, obstanete na
odmaknjenem kraju. Če ste uporabnik z močno zmanjšano gibljivostjo, se pri
neugodnih vremenskih razmerah NE vozite brez spremljevalca.
Nevarnost poškodbe, če vaše stopalo med vožnjo zdrsne s podnožne plošče in
pride pod voziček. Pred vsako vožnjo se prepričajte, da imate stopali varno in na
sredini stopalk, in da sta podnožnika pravilno zaskočena!
Nevarnost poškodbe, če se pri prehodu skozi ožine (vrata, vhodi) zaletite v
druge predmete. Skozi ožine se peljite z najmanjšo hitrostjo in z največjo pazljivostjo.

2.

Sedanje in vstajanje

2.1

Odstranitev / namestitev naslonjal za roke
Za sedanje in vstajanje s strani morate odstraniti naslonjala za roke
Odstranitev naslonjal za roke:
• Sprostite vzvod za pritrditev.
• Zasukajte naslonjalo v nazaj.
Namestitev:
• Naslonjalo postavite v pravilno lego.
• Zaskočite vzvod za pritrditev.
Sedanje:
• Voziček čim bolj približajte sedežu.
• Po potrebi sedajte s pomočjo spremljevalca.
• Voziček izklopite.
• Ročno zavoro vozička ( če je na voljo) fiksirajte.
• Odstranite naslonjalo za roke ali ga obrnite navzgor.
• Zdrsnite na voziček
Vstajanje:
• Voziček čim bolj približajte sedežu.
• Voziček izklopite.
• Ročno zavoro vozička ( če je na voljo) aktivirajte.
• Odstranite naslonjalo za roke ali ga obrnite navzgor.
• Prestavite se na drug sedež.
NAVODILO: Če mišično niste dovolj močni, morate za presedanje prositi nekoga za
pomoč. Če je le mogoče, za presedanje uporabljajte drsno desko.
POZOR: Posebno bodite pozorni, če imata naslonjala za roke z vgrajenimi
akumulatorji in jih dvigujte le do navpične lege !
Pri vsaki vožnji (če so na voljo), uporabljajte varnostne pasove.

3.

Vožnja

3.1

Pred prvo vožnjo
Pred prvo vožnjo se dobro seznanite z upravljanjem vozička in vsem upravljalnimi
elementi. V miru preizkusite vse funkcije. Predvsem pa obvezno preberite naslednje:
ZELO POMEMBNO:
Gelni akumulatorji, ki so vgrajeni v vaš voziček so zaprtega sistema in nimajo
tako imenovanega "spominskega efekta", ki ga poznamo pri NiCA ali NiMH
akumulatorjih (vgrajenih v npr. GSM telefone) in bi jih stalno morali "ciklično"
prazniti do kraja in vedno polniti do popolne kapacitete. Imajo pa – kot vsi
svinčeni akumulatorji – pomanjkljivost, da jih je ob pričetku uporabe potrebno
"formirati" oz. "oblikovati" za poznejši optimalen izkoristek. To praktično
pomeni, da je prvih 10 ali celo 15 polnjenj potrebno izvajati šele ko se
akumulatorji optimalno izpraznijo (takoj ko se rdeče lučke prižgejo in
neprekinjeno utripajo oz. svetijo), samih 10 ali 15 prvih polnjenj pa je potrebno
neprekinjeno izvajati vsaj 8 ali celo do 12 ur.
Po 10 ali 15 takšnih polnjenjih, akumulatorji dobijo polno kapaciteto in rečemo
da so "formirani". Vedno pozneje pa je dovoljeno tudi dopolnjevanje
akumulatorjev (polnjenje ko še niso optimalno izpraznjeni), podaljšano polnjenje
(dalj kot 12 ur), itn.
Kako hitro se akumulatorji izpraznijo je odvisno od več faktorjev, kot npr. od
temperature okolice, kvalitete vozne podlage, tlaka v zračnicah, teže voznika,
načina vožnje, pred-nastavitve krmiljenja, programske nastavitve celotne
elektronike, itn.
Zelo pomembno je tudi razumeti, kaj utripanje rdečih lučk na krmilni enoti sploh
lahko pomeni:
a. Osnovni pomen utripanja rdečih je v tem, da opozarjajo, da bo kmalu
potrebno polnjenje akumulatorjev,
b. Dodaten pomen utripanja pa je lahko tudi v situaciji, ko so akumulatorji sicer
še zadostno napolnjeni – za vožnjo po ravnem, toda voznik vozi po zelo
visoki klančini in motorji "vlečejo" zelo visok električni tok, ki v daljšem
obdobju akumulatorje lahko uniči ! V takšni situaciji svetujemo znižanje
vozne hitrosti ali celo postanek v trajanju vsaj nekaj minut (da se pregreti
motorji shladijo). Vztrajanje v daljši vožnji po klancu pri kateri rdeče lučke
utripajo pa lahko pripelje do trajne okvare na akumulatorjih in bistvenem
zmanjšanju njihove kapacitete.
Pred vsako vožnjo pazite:
• da lahko dosežete krmilno enoto ob čem roka mora ležati na naslonjalu.
• da so akumulatorji dovolj napolnjeni za predvideno dolžino vožnje.
• da je varnostni pas (opcija) brezhiben in pravilno nameščen.

3.2

Premagovanje ovir
MyCycle MY-E lahko premaguje ovire in robnike naslednjih višin:
MyCycle MY-E brez dvigala za robnike: 4 – 6 cm (odvisno od premera spr. koles)
MyCycle MY-E z dvigalom za robnike:18 – 25 cm (odvisno od modela)
POZOR: Nevarnost prevrnitve! Na oviro zapeljite pod kotom 90 stopinj in ne
poševno! Preden zapeljite na oviro zravnajte naslonjalo za hrbet!

3.3

Vzponi in spusti
MyCycle MY-E je sposoben premagovati strmine do 14 do18 % naklona (odvisno od
modela). Pri vožnji po vzponih in spustih morate upoštevati naslednja opozorila:

POZOR: Nevarnost prevrnitve !
• Po spuščajoči poti se vozite z največ 2/3 največje dovoljene hitrosti!
• Pred vzpenjajočo vožnjo zravnajte naslonjalo za hrbet oz. naravnajte robove sedeža v
vodoraven položaj! Pred spuščajočo vožnjo priporočamo, da naslonjalo za hrbet rahlo
nagnete nazaj!
• Izogibajte se vzponom in spustom, kjer obstaja možnost posledice oz. drsenja
(mokrota, led)!
• Na nagnjeni poti ali pri spustu ne izstopajte!
• Vozite naravnost po poti in ne cik-cak!
• Na nagnjeni poti ali pri spustu ne obračajte!

3.4

Parkiranje in mirovanje
Če voziček parkirate oz. se z njim za dalj časa ustavite:

• Izklopite krmilno enoto (tipka VKLOP/ IZKLOP).
• Aktivirajte blokado premika, če je na voljo.

3.5

Potiskanje
Motorji vozička so opremljeni z zavorami, ki preprečujejo, da bi se voziček pri
izklopljeni krmilni začel nekontrolirano premikati! Za potiskanje vozička morate te
zavore izklopiti.

3.6

Izklop motorjev
Nevarnost zaradi nekontroliranega premikanja električnega vozička!
V izklopljenem stanju (potiskanje) motorne zavore ne delujejo! Pri izključenem vozičku
morate za sklopko zavrteti v pozicijo "vožnja" (motorna zavora deluje)!

Vzvod za sklopko se nahaja na vsakem pogonskem kolesu.
Gumba za vklop in izklop motorjev
•
•

Izklop motorjev :
Izklopite krmilno enoto.
Gumb zavrtite v smeri urnega kazalca

•

Vklop motorjev:
Gumb zavrtite nazaj.

4.

Krmilna enota

4.1

Zgradba krmilne enote
Slika krmilne enote:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prikaz napolnjenosti akumulatorjev
VKLOP / IZKLOP
HUPA
Diode pred-nastavitve hitrosti
Gumba pred-nastavitve hitrosti
Gumb za aktuator (npr. dvigovalnik)
Gumb za aktuator (npr. nastavitev kota)
Krmilna ročica

.
Prikaz napolnjenosti akumulatorjev
•
•

Gorijo vse lučke: popoln doseg
Zelene lučke ugasnejo: zmanjšan doseg (na 40%)

•

Gorijo ena, dve ali tri rumene lučke: doseg še 10, 20 ali 30 % od polnega

•

Utripajo le še rdeče diode: rezerva akumulatorjev:doseg manjši od 10 %.
Akumulatorje morate čimprej napolniti!

Ko rdeče lučke pričnejo nepretrgoma ostajati prižgane, moramo voziček
priključiti na polnjenje !
NAVODILO: Poskrbite, da ne pride do močne izpraznitve akumulatorjev: sicer po
določenem času vožnje elektronika avtomatično izklopi pogon in voziček obstane.

4.2

Upravljanje preko KRMILNE ENOTE in KRMILNEGA MODULA
Vklopite krmilno enoto(tipka VKLOP / IZKLOP). Signali na krmilni enoti se prižgejo.
Voziček je pripravljen za vožnjo. Vaši signali se z nje prenašajo na krmilni modul, ki
je nameščen ob akumulatorjih.

Krmilna elektronika je izdelek angleške firme:

Elektronika je programirana v družbi MyCycle, Dunajska 404, 1231 Ljubljana.
Priključitev kablov na krmilni modul:

NAVODILO: Če voziček po vklopu ni pripravljen za vožnjo, preverite blokado
premika (na kolesih) ali se obrnite na prodajalca ali direktno na družbo MyCycle.
Krmiljenje je s standardnimi vrednostmi tovarniško programiramo. Individualno
programiranje, ki je prirejeno vam osebno, lahko izvede MyCycle kvalificirani
prodajalec.
Za hitro zaviranje krmilno ročico preprosto spustite. Ta se avtomatično vrne v
sredinski položaj kar povzroči zaviranje vozička.

5.

Elektrika / Elektronika

5.1

Akumulatorji in kaj o akumulatorjih moramo vedeti:
Voziček oskrbujeta z električno napetostjo dva bloka po 12V gel akumulatorjev.
Akumulatorjev ni potrebno vzdrževati, morate pa jih redno polniti. Ker je vsak 12
voltni akumulatorski blok sestavljen od 6 komadov ločenih 12 V akumulatorjev po 7,2
ali po 9 Ah kapacitete, ob morebitni okvari posameznega člena, ni potrebno
zamenjevati celega bloka temveč lahko preverimo in zamenjamo le posamezen
akumulator in s tem tudi prihranimo veliko vsoto denarja.
Akumulatorji, ki jih vgrajujemo na MyCycle električne vozičke so zaprtega sistema in
izjemno visoke kvalitete. Takšni akumulatorji so sicer podobni svinčenim
akumulatorjem, ki jih najdemo tudi v avtomobilih, le da so v svoji notranjosti delno
spremenjeni in namesto kisline in destilirane vode, uporabljajo gelno mešanico
elektrolitov, ki preprečuje iztek kisline ob prevrnitvi ali škodljive kislinske hlape.

Nove akumulatorje morate pred prvo uporabo najprej najmanj enkrat popolnoma
napolniti. S polno močjo delujejo šele, ko je za njimi že 10 – 15 polnjenj.
ZELO POMEMBNO:
Gelni akumulatorji, ki so vgrajeni v vaš voziček so zaprtega sistema in nimajo tako
imenovanega "spominskega efekta", ki ga poznamo pri NiCA ali NiMH akumulatorjih
(vgrajenih v npr. GSM telefone) in bi jih stalno morali "ciklično" prazniti do kraja in
vedno polniti do popolne kapacitete. Imajo pa – kot vsi svinčeni akumulatorji –
pomanjkljivost, da jih je ob pričetku uporabe potrebno "formirati" oz. "oblikovati" za
poznejši optimalen izkoristek. To praktično pomeni, da je prvih 10 ali celo 15 polnjenj
potrebno izvajati šele ko se akumulatorji optimalno izpraznijo (takoj ko se rdeče
lučke prižgejo in neprekinjeno utripajo oz. svetijo), samih 10 ali 15 prvih polnjenj pa
je potrebno neprekinjeno izvajati vsaj 8 ali celo 12 ur.
Po 10 ali 15 takšnih polnjenjih, akumulatorji dobijo polno kapaciteto in rečemo "da so
formirani". Vedno pozneje pa je dovoljeno tudi dopolnjevanje akumulatorjev
(polnjenje ko še niso optimalno izpraznjeni), podaljšano polnjenje (dalj kot 12 ur), itn.
Kako hitro se akumulatorji izpraznijo je odvisno od več faktorjev, kot npr. od
temperature okolice, kvalitete vozne podlage, tlaka v zračnicah, teže voznika, načina
vožnje, pred-nastavitve krmiljenja, programske nastavitve celotne elektronike, itn.
Zelo pomembno je tudi razumeti, kaj utripanje rdečih lučk na krmilni enoti sploh
lahko pomeni:
a. Osnovni pomen utripanja rdečih je v tem, da opozarjajo, da bo kmalu potrebno
polnjenje akumulatorjev.
b. Dodaten pomen utripanja pa je lahko tudi v situaciji, ko so akumulatorji sicer še
zadostno napolnjeni – za vožnjo po ravnem, toda voznik vozi po zelo visoki
klančini in motorji "vlečejo" zelo visok električni tok, ki v daljšem obdobju
akumulatorje lahko uniči ! V takšni situaciji svetujemo znižanje vozne hitrosti ali
celo postanek v trajanju vsaj nekaj minut (da se pregreti motorji shladijo).
Vztrajanje v daljši vožnji po klancu pri kateri rdeče lučke utripajo pa lahko
pripelje do trajne okvare na akumulatorjih in bistvenem zmanjšanju njihove
kapacitete.

V kolikor niste nabavili enega naših standardnih elektro-motornih
vozičkov temveč našo elektro-motorno prevozno ploščad, prosimo
upoštevajte vse navedene napotke teh navodil ob prevzemu ploščadi pa
natančno preberite tudi dodatna pojasnila in varnostna navodila, ki jih
dobite v kompletu z izdelkom !

KORISTEN NASVET:
Ko sta akumulatorja že "formirana", pred vsako vožnjo na večje razdalje jih
dobro napolnite in po možnosti polnilec vzemite s seboj. Če vam v vožnji po
ravnem rdeče lučke začnejo utripati imate pa do cilja le še manjšo razdaljo, se
ustavite za minuto ali dve in na glavnem kontaktnem stikalu ali ključu izključite
kontakt. Ob ponovni vključitvi omejite največjo hitrost (na omejitveni prednastavitvi) in šele potem, z zmanjšano hitrostjo, nadaljujte vožnjo do cilja.
Upoštevajte prikaz napolnjenosti akumulatorjev na upravljalni enoto! Na vsak način
napolnite akumulatorje, ko prikaz napolnjenosti prikaže nizko napolnjenost.
Priporočamo, da akumulatorje polnite po vsaki daljši vožnji oz. vsako noč (ponoči).
Glede na to, koliko so akumulatorji izpraznjeni, lahko polnjenje traja tudi do 12 ur, da
se vsi akumulatorji zopet popolnoma napolnijo.
Polnilec zaščitite pred vročino (radiator) in direktno sončno svetlobo. Če se polnilec
pregreje, se polnilni tok zmanjša, kar podaljša polnjenje. Poškodbe akumulatorjev
preprečite tako, da poskrbite, da se nikoli popolnoma ne izpraznijo. Nikoli se ne
vozite z močno izpraznjenimi akumulatorji, ker jih to močno obremenjuje in občutno
zmanjša njihovo življenjsko dobo.
Če vozička dlje časa ne uporabljate, morate akumulatorje napolniti vsaj enkrat na
mesec, s čimer vzdržujete njihovo popolno napolnjenost. Če želite, je lahko električni
voziček ves čas priklopljen na polnilno napravo. Akumulatorji se pri predpisanem oz.
originalnem polnilcu ne morejo prenapolniti.

6.

POLNILEC IN POLNJENJE
Ob polnjenju akumulatorjev upoštevajte tudi navodilo za rabo polnilca, ki so
napisana na njegovi prednji in hrbtni strani.
Priloženi polnilec vašega vozička je
posebno izdelana in zelo kompleksna
elektronska naprava, ki vrhunsko kvalitetno
varuje dolgo življenjsko dobo akumumulatorjev. Izdelan je za priključevanje na
katerokoli standardno napetost med 115 V
in 230 V, polnjenje pa izvaja s tokom od 0,1
A do ca. 4 A. Ima tudi vgrajen mikročip, ki
kontrolira napolnjenost akumulatorjev in ob
zadostni napolnjenosti začetno izpraznjenih
akumulatorjev po približno 8 oz. 10 urah
sam preneha s polnjenjem. Izdelan je za
polnjenje vseh vrst zaprtih akumulatorskih
sistemov s kapacitetami med ca. 30 Ah in
ca. 55 Ah.
Priključevanje polnilca na voziček opravimo preko tripolnega "Canon" priključka, ki
ima poleg mase še polnilno fazo in tretji vod, ki je namenjen programiranju krmilne in
kontrolne elektronike vozička. Priključna vtičnica je na spodnji strani krmilne enote.

POZOR: polnilec nikoli ne priključujte na napačno mrežno napetost, nikoli
sami ne zamenjujte napajalnega priključka ali kablov za napajanje in celo
električno varovalko vgrajeno na polnilec naj vam za ustrezno zamenja
izključno kvalificirana oseba.
Ob vsakodnevni vožnji vam svetujemo, da že "formirane" akumulatorje dopolnjujete
vsak dan. Če voziček uporabljate le občasno in brez polnjenja stoji dalj kot nekaj dni
vas opozarjamo, da zaradi dejansko stalnega priključka akumulatorjev na kontrolno
elektroniko vedno prihaja do počasnega praznjenja akumulatorjev, zato vam
svetujemo, da ob predvidenem daljšem mirovanju vozička snamete pokrov in
akumulatorje odklopite iz pogona (na akumulatorskih priključnih klemah). Predno to
storite pa morate obvezno akumulatorje napolniti, saj jih shranjujemo za daljšo
prekinitev uporabe le popolnoma napolnjene.
OPOZORILO: vedno imejte v mislih, da odprt ogenj lahko pripelje celo do
eksplozije akumulatorjev z zaprtim sistemom. Prav tako polnilca ali
akumulatorja ne smete izpostaviti zelo visoki vlagi ali udoru vode.
POZOR: Ob uporabi napačnega polnilca obstaja nevarnost eksplozije in
nevarnost uničenja akumulatorjev. Zato uporabljajte samo polnilec dobavljen z
vozičkom!
Če se polnilec zmoči, obstaja nevarnost poškodbe zaradi udara električnega
toka in nevarnost uničenja polnilca in akumulatorjev. Zato polnilec zaščitite pred
močno vlago ali tekočinami!
Če je polnilec v okvari, obstaja nevarnost poškodbe zaradi kratkega stika in
zaradi udara električne napetosti. Polnilec ne uporabljajte, če je padel na tla oz.,
če je mehansko poškodovan!
Ob uporabi poškodovanih kablov obstaja nevarnost požara in nevarnost
poškodbe zaradi udara električne napetosti. Kabelski podaljšek uporabljajte le, ko
je to nujno. Če ga morate uporabiti, se tudi prepričajte, da je brezhiben.
Vtičnica za polnjenje se nahaja na čelni - spodnji strani upravljalne enote.
Namenjena je priklopu polnilca za akumulatorje.
Priklop polnilca in odklop - Vrstni red:
• Vtič polnilca vtaknite v vtičnico za polnjenje na upravljalni enoti.
Mrežni vtič polnilca vtaknite v vtičnico 220 V.
• Ko je polnjenje dokončano, vtič polnilca potegnite iz vtičnice na upravljalni enoti,
omrežni kabel pa iz stenske vtičnice.

6.1

Menjava akumulatorjev
POZOR: Nevarnost poškodbe, če pri montaži in servisu nestrokovno
ravnamo z akumulatorji !
• Akumulatorje lahko odstrani in namesti le kvalificirano osebje!
• Upoštevajte opozorila na akumulatorjih!
• Upoštevajte veliko težo akumulatorjev!
• Uporabljajte le izvedbe akumulatorjev, ki so navedene v tehničnih podatkih!

POZOR: Nevarnost razjed zaradi izstopajoče kisline, če se akumulatorja
poškodujeta
• Umazano, napojeno obleko takoj slecite!
• Pri stiku s kožo takoj izperite z veliko količino vode.
Po stiku z očmi: Oči takoj več minut izpirajte pod tekočo vodo; pokličite zdravnika!

7.

Potiskanje vozička brez uporabe električnega pogona
Večina naših električnih vozičkov ima v kolesih vgrajen enostaven sistem
mehanskega izklopa delovanja elektronskih zavor. Najdemo ga pod pokrovčkom v
sredini vsakega pogonskega kolesa. Za sprostitev vsake zavore moramo odstraniti
pokrovček in pod njim ležečo prečko zavrteti za ca. 1/8 kroga pri čem se bo prečka
privzdignila – zavora bo tako sproščena. Za vrnitev elektronske zavore v funkcijo jo
moramo zavrteti nazaj – v prvotni položaj pri čem se bo prečka znova usedla v globlji
položaj in elektronska zavora bo aktivirana. POZOR: Po opravljenem ročnem
potiskanju vozička ne pozabite vrniti blokirnih prečk v prvotni položaj.
Pri elektronsko krmiljenem sistemu aktiviranja zavor (spoznate ga po tem, da na
sredini koles ni značilnih pokrovčkov), naredite naslednje: Ko voziček želite potiskati
brez uporabe električnega pogona mora oseba, ki voziček želi potiskati, najprej
izklopiti pogonsko elektroniko in ročno preklopiti stikalo elektronskih zavor. Stikalo
električnih zavor je nameščeno poleg krmilnega modula VR-2. To dejanje bo
sprostilo samodejne elektronske zavore in voziček bo možno potiskati za ca.
obdobje 30 min, ko bo vgrajeno časovno stikalo prekinilo sprostitev elektronskih
zavor. Če jih želite ponovno izklopiti, vrnite stikalo v prvoten položaj in ga vključite
ponovno. V primeru, če ni vgrajenega časovnega stikala bo med potiskanjem
vozička ob stkalu prižgana opozorilna lučka.
POZOR: Preklop stikala elektronskih zavor bo onemogočil normalno delovanje
električnega pogona in ga po prekinitvi potiskanja, moramo ponovno preklopiti
v predhodni položaj.

8.

Tehnični podatki:

Elektrika
Akumulatorji (12x12V, 7,2 Ah) = 24 V, 43 Ah, FIAMM
ali
(12x12V, 9 Ah) = 24 V, 54 Ah, FIAMM
Teža
Teža praznega vozička
• ca. 51 kg (z 43 Ah baterijami)
• ca. 66 kg (s 50 Ah baterijami)
Največja dovoljena obremenitev • 125 kg
(nosilnost)
Lastnosti vožnje
Doseg v skladu z ISO 7176
• 43 Ah = ca. 25 km
• 54 Ah = ca. 40 km
Opomba: Dejanski doseg električnega invalidskega vozička je močno odvisen od zunanjih faktorjev, kot
so napolnjenost akumulatorjev, temperatura okolice, lokalna topografija, kvalitete vozišča, tlaka v
zračnicah, teže voznika, način vožnje in uporabe luči, itn.

Hitrost vožnje
Premagovanje strmine
Premagljive ovire
Mere
Višina
Širina
Dolžina
Gume
Tlak v pnevmatičnih gumah
Beležke o težavah ali okvarah:
Ime, priimek in naslov lastnika:
Serijska številka in model vozička:
Datum nakupa:
Opis nastalih težav:

• 11 km/h (kolesa 22") ali 6 km/h (kolesa 330 mm)
• max. 18% (kolesa 22") ali 22 % (kolesa 330 mm)
• brez dvigala za robnik = max. 5 cm
• z dvigalom za robnik = max. 16 cm
• ca. 90 cm
• ca. 49 - 69 cm
• ca. 103 cm
• 2,5 bar (40 psi) ali PU 70 Shr

