Návod k obsluze
Elektrický pohon pro invalidní vozíky
Model CNEBIKES WH12A

Elektrický pohon určený pro manuální invalidní vozíky.
Připojení pohonu reverzibilně přeměňuje manuální invalidní vozík na
elektrický tříkolový invalidní vozík.

Technické parametry:
Model
CNEBIKES WH12A
Materiál rámu
Hliník
Motor
36 V 250 W/350 W v kole
Baterie
36 V 8.8 Ah, 10.4 Ah nebo 11.6 Ah
Ovladač
Chytrý ovladač
Nabíječka
AC 100 V-240 V, 2 Amps
Pneumatika
KENDA 12 1/2 * 2.4
Maximální rychlost
20 km/h
Brzdy
kotoučová a ruční
Osvětlení
Přední světlo LED
Displej
Displej LCD005
Akcelerátor

1.

MOTOR
36 V 250 W/350 W v kole
Maximální rychlost omezená do 25 km/h
Kotoučová a ruční brzda

Baterie Thunder 36 V
8.8 Ah
10.4 Ah
11.6 Ah
Baterie by měla být úplně nabitá.
LED indikátor stavu
baterie
BATERIE

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
Je nutné otočit bezpečnostní spínač, který obsluhuje ruční
brzdu.

RUČNÍ BRZDA
Když zastavíte na svahu, blokáda ruční brzdy znemožní
couvání vozíku.

Displej LCD0005, stupně 1-3 dopředu,
stupeň -1 dozadu

Perfektní tvar a délka
zajišťují pohodlný prostor pro nohy.

NÁVOD K OBSLUZE
Sedněte si na invalidním vozíku a popojeďte k pohonu.

Upínací svorka pro invalidní vozík (pomocí červeného šroubu
přizpůsobte průměru rámu vozíku)

Zatlačte řídítka dopředu, až se přední kola
vozíku budou nacházet nad zemí.

Bezpečnostní páka

Stiskněte tlačítko ON/OFF a jeďte.

On/off

Nastavení režimů:
DST: Vzdálenost
ODO: Počet najetých
kilometrů
VOL: Napětí baterie

OBSLUHA A NASTAVENÍ LCD DISPLEJE

1. ON/OFF
Přidržte dlouho tlačítko □ pro zapnutí napájení, pro vypnutí zařízení přidržte podruhé tlačítko □.
Když nebudete používat zařízení déle než 5 minut, automaticky se vypne a vypne napájení motoru.

2. SPÍNAČ RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ
Pro změnu stupně přidržte krátce D nebo O. 1-3.1 označuje minimální
výkon, 3 maximální. -1 je zpětný chod.

3. FUNKCE ASISTENTA 6 km/h
Přidržte šipku dolu a poté panáček začne blikat. Vozík pojede rychlostí do 6
km/hod.

4. FUNKCE VÝLETU
Když zapnete funkci výletu, vozík pojede s rychlostí větší než 7 km.
Přidržte tlačítko □ a vyberte CRUISE. Pro zrušení přidržte brzdu nebo
jakékoli tlačítko.

5. ZOBRAZTE A SMAŽTE JEDNOTLIVÁ
DATA
Po zapnutí napájení přidržte přes 5 vteřin tlačítka □ a □, doba jednotlivé
jízdy (TM) a DST bliknou. Pak krátce přidržte tlačítko □ a obě data budou
smazaná.
Pokud se vám nepovede přidržet tlačítko po dobu 5 vteřin,
údaje zůstanou zachovány.

6. PŘIDRŽTE TLAČÍTKO
OVLADAČE

(i)

PRO VYPNUTÍ DISPEJE A NAPÁJENÍ

7. NASTAVTE MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

Zapněte napájení a přidržte přes 5 vteřin tlačítka □ a □. Vyberte maximální
rychlost jízdy (25 km/h) a přidržte krátce □. Pak přidržte krátce tlačítko □ a
přejděte na další nastavení.
(!)

8. NASTAVENÍ PRŮMĚRU KOLA

Průměr kola zůstane nastaven po nastavení maximální rychlosti jízdy,
uvedený průměr kola začne blikat. Přidržte šipku nahoru nebo dolů a
nastavte požadovanou hodnotu průměru kola. Přidržte tlačítko power a
přejděte do následného nastavení parametrů.

NASTAVENÍ METRICKÝCH JEDNOTEK

Metrické jednotky zůstanou nastaveny po nastavení průměru kol, km/h a
km. Přidržte šipku nahoru nebo dolů krátce a vyberte jednotky metrické
pro rychlost a vzdálenost.

Rychlost jízdy
vzdálenost

km/h

mph

km

míle

VAROVÁNÍ!!!!!!!!!
Při nouzovém brzdění netiskněte jenom ruční brzdu, ale zastavte také zadní kola
vozíku!
Nebrzděte prudce, snažte se brzdit pomalu!

Maximální rychlost vozíku je 20 km/h. Můžete ji změnit v nastaveních.
Nedoporučuje se zvyšovat maximální rychlost příliš brzy!

Údaje zplnomocněného zástupce v Polsku: Airwheel Poland S.C.
41-800 Zabrze, ul. Wolności 63, Polsko
DIČ: PL9691616598,
IČ: 363321013
www.Airwheel.pl
Mobil: +48 570 876 092
Servis: +48 515 252 443

Datum vydání:
Prosinec 2018
r.

UŽIJTE SI JÍZDU!

Výrobce:
CNEBIKES CO., LTD
ADD: No 3, Renmin west road.wujin district,
Changzhou city, Jiangsu, Čína, Mobil: +8685809291, Fax:+86-85801633
Webové stránky: www.cnebikes.com

