Návod k obsluze
Elektrický invalidní vozík Airwheel H3S

Elektrický invalidní vozík Airwheel H3S je určený
široké veřejnosti s pohybovým postižením, zejména se
svalovou slabostí dolních končetin.
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Návod k obsluze ovladače
Diody, úroveň nabití baterie
2. Klakson
4. Úroveň rychlosti / skládáni vozíku 6.
Vypínač režimu skládání / rozkládání

Zapnutí / vypnutí - Pro zapnutí vozíku stiskněte
jednou tlačítko č. 1. Správné zapnutí bude
signalizováno zasvícením diod, které ukazují
úroveň nabití baterie. Pro vypnutí stiskněte
tlačítko ještě jednou.
Klakson - tlačítko zvukové signalizace č. 2.
Osvětlení - tlačítko zapnutí osvětlení č. 3.
Úroveň rychlosti - pomocí tlačítek č. 4, 5 nastavte
požadovanou úroveň 5 rychlostními stupni.

1. Zapnutí / vypnutí zařízení
3. Zapnutí / vypnutí světla Indikátor
úrovně rychlosti
5. Úroveň rychlosti / rozkládání vozíku

Joystick

Skládání / rozkládání - Pro rozložení a složení vozíku
vypněte zařízení tlačítkem č. 1. Když diody zhasnou, přidržte 2
vteřiny tlačítko č. 4 nebo 5. Pusťte tlačítko, pak začne proces
skládání nebo rozkládání vozíku.
Po ukončení vypněte ovladač tlačítkem č. 6.
Diody - kontrolujte úroveň nabití baterie a nastavenou rychlost
pomocí pětistupňové stupnice. Když svítí všechny diody,
rychlost a úroveň nabití baterie jsou maximální. Diody budou
postupně zhasínat s poklesem nabití baterie a rychlosti.

Řízení
Vozík se řídí pomocí joysticku.
Pro zvýšení rychlosti zatlačte joystick dopředu. Pokud
potřebujete couvat, zatlačte joystick dozadu.
Pro zatočení nakloňte joystick doleva nebo doprava.
Pokud potřebujete zabrzdit nebo zastavit, pusťte joystick.
Po puštění joysticku bude vozík automaticky zablokován,
což mu znemožňuje jakýkoli pohyb (například sjezd
svahem).
Rychlost záleží na nastavení tlačítek 4, 5 a stupni naklonění
joysticku.

Tlačení vozíku, přechod do manuálního režimu
Airwheel H3 umožňuje tlačení vozíku v manuálním režimu bez dodatečných odporů. Pokud se vám vybije baterie nebo
potřebujete, aby někdo tlačil vozík, vypněte zařízení a otočte páku rovnoběžně se směrem jízdy.
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Bezpečnost
- Přečtěte si pozorně návod k obsluze a respektujte pravidla provozu.
- Řidič by se měl před jízdou připnout bezpečnostním pásem.
- Předtím, než pojedete s vozíkem na veřejné místo, procvičte jízdu dopředu, dozadu, zatáčení a brzdění.
- Elektrický invalidní vozík je považován jako „osobní dopravní prostředek“. Za takový prostředek se považuje vozidlo
poháněné lidskou silou nebo pomocí elektrického pohonu. Šířka vozidla nesmí přesahovat 90 cm a rychlost 25 km/h. Zařízení
jsou uvedená do provozu na cyklistických stezkách, krajnicích a drahách bez zpevněného povrchu. Při jízdě na chodníku
přizpůsobte rychlost a způsob jízdy pohybu chodců.
- Nesmí se řídit vozík pod vlivem alkoholu nebo když je řidič fyzicky vyčerpaný.
- Vozík není určený pro přepravu nákladů. Řidič by měl sedět na sedadle.
- Na vozovce s nerovnostmi jeďte pomalu na minimálním rychlostním stupni a udržujte silnou koncentraci.
- Během jízdy nepoužívejte bezdrátová komunikační zařízení, jako je mobilní telefon. Tato zařízení lze použít pouze tehdy,
když zastavíte vozidlo na bezpečném místě.
- Když vystupujete ze dveří nebo výtahu, udržujte bezpečnou rychlost.
- Při jízdě po svazích nepřekonávejte stoupání více než 8°.
- Nejezděte přes překážky vysoké nad 4 cm.

- Nepřejíždějte přes štěrbiny široké nad 10 cm.
- Nepoužívejte vozík když prší.
Vozík je vybaven lithium-iontovými bateriemi, které se nesmí nacházet v blízkosti otevřeného ohně, silného slunce, nesmí se je
také ponořovat do vody nebo polévat.
- Nerozebírejte baterii ani zařízení. Všechny opravy by měly být provedené vyškolenými servisními pracovníky.
DŮLEŽITÉ - NABÍJENÍ BATERIE
- Pokud nepoužíváte zařízení delší dobu, odpojte baterii.
- Nenechávejte baterii vybitou.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, nabíjejte vozík alespoň jednou za 30 dnů a nechávejte baterii nabitou.
- Nepoužívejte nepůvodní nabíječky.
- Naše společnost není zodpovědná za ztráty nebo zranění související s používáním vozidla Airwheel H3.

Airwheel H3S - technické parametry
Rozměr

980 * 960 * 630 mm

Hmotnost zařízení

30,5 kg

Rozměr po složení

980 * 960 * 390 mm

Maximální zatížení

130 kg

Rozměr pneumatiky

8” a 12,5"

Maximální rychlost

~ 6 km/h

Napětí nabíjení

AC 220V 50-60 HZ

Maximální stoupaní

~ 8°

Doba nabíjení

480 minut

Teplota provozu

-10°C ~ 40°C

Baterie

20 AH

USB port

-

Dosah

cca 35 km
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ROZMĚR
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790 X 630 X 370
mm
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SEDAČKY

< 460
mm
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SEDAČKY

460 mm

SVĚTLÁ
VÝŠKA

485 mm
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