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 Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w tej instrukcji obsługi przed pierwszą próbą uruchomienia 

wózka inwalidzkiego z napędem przednim. Jeżeli jakakolwiek część instrukcji jest niezrozumiała lub jeśli potrzebna jest dodatkowa 

pomoc podczas konfiguracji, należy skontaktować się z dystrybutorem. 

Bezpieczne użytkowanie produktu zależy od staranności 

przestrzegania ostrzeżeń, uwag i zaleceń znajdujących się w 

instrukcji obsługi. Zależy to również od dobrej oceny użytkownika 

i/lub zdrowego rozsądku, jak i również od dostawcy, opiekuna i/lub 

pracownika służby zdrowia. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

obrażenia i/lub uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania 

ostrzeżeń, uwag i zaleceń znajdujących się w instrukcji obsługi. Nie 

ponosimy również odpowiedzialności za obrażenia i/lub szkody 

będące wynikiem nieumiejętności dobrego osądu i/lub zdrowego 

rozsądku. 

Nr modelu: Q2-16 

Poniższe symbole użyte są w tej instrukcji obsługi w celu identyfikacji ostrzeżeń i uwag. Ważne jest przeczytanie i całkowite ich 

zrozumienie przez użytkownika.  

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi może skutkować obrażeniami ciała. 

UWAGA! Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi może skutkować uszkodzeniem wózka inwalidzkiego. 
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Gratulujemy zakupu nowego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Projekt wózka łączy najbardziej zaawansowane, 

najnowocześniejsze komponenty z nowoczesną, atrakcyjną stylistyką. Jesteśmy pewni, że cechy konstrukcyjne i bezproblemowa 

obsługa wpłynie na poprawę wygody codziennego życia oraz zagwarantuje pełną satysfakcję.  

Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas najważniejsze. Przed pierwszym uruchomieniem wózka należy przeczytać wszystkie poniższe 

zalecenia zawarte w tej instrukcji. Instrukcje te zostały stworzone dla korzyści użytkownika. Zrozumienie instrukcji jest niezbędne do 

bezpiecznego użytkowania nowego wózka inwalidzkiego. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała wynikające z nieodpowiedniego użycia wózka oraz 

wynikające z nieprzestrzegania instrukcji oraz zaleceń przez jakąkolwiek osobą i/lub użytkownika, zawartych w tej instrukcji lub innych 

zaleceniach lub rekomendacjach zawartych w jakiejkolwiek innej literaturze związanej z wózkami wydaną przez naszą firmą lub dołączoną 

do wózka inwalidzkiego. 
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Wskazania: Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu 

poprawienia mobilności. Przeciwwskazania: Przeciwwskazanie do pozycji siedzącej. Należy pamiętać, że ostateczna decyzja doboru i 

zakupy konkretnego rodzaju wózka leży w gestii użytkownika produktu, który jest zdolny do podjęcia takiej decyzji oraz pracownika 

opieki zdrowotnej (np. lekarza, fizjoterapeuty). 

USUWALNE CZĘŚCI 

WSTĘPNA KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 

Należy poznać charakter wózka i jego możliwości. Zaleca się sprawdzenie bezpieczeństwa przed każdym użyciem, aby upewnić się, że 

wózek działa płynnie i bezpiecznie. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania niezbędnych kontroli znajdują się w rozdziale 

VIII “Utrzymanie i konserwacja”. 

Przed użyciem produktu należy wykonać następujące czynności: 

⚫ Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, upewnić się, że są one szczelne i nie skorodowane,

⚫ Sprawdzić okablowanie. Upewnić się, że jest poprawnie zabezpieczone,

⚫ Sprawdzić hamulce,

⚫ Sprawdzić stan naładowania akumulatorów.

KONTROLA OPON 

Jeśli moduł napędowy wyposażony jest w koła pneumatyczne, należy upewnić się lub sprawdzić ciśnienie powietrza przynajmniej raz 

w tygodniu. Prawidłowe ciśnienie powietrza wydłuży żywotność kół i przyczyni się do płynnej pracy modułu. 

INFORMACJE O NACHYLENIU 

OSTRZEŻENIE！Nie należy wjeżdżać i zjeżdżać z potencjalnie niebezpiecznych pochyłości (np. powierzchni pokrytych 

śniegiem, lodem, skoszoną trawą czy mokrymi liśćmi). 

OSTRZEŻENIE! Podczas wspinania się po pochyłości, nie należy jechać zygzakami i tworzyć kąt nachylenia. 

Czynności te zredukują prawdopodobieństwo przewrócenia się.  

OSTRZEŻENIE！W celu uniknięcia obrażeń podczas podjazdu  po pochyłości nie należy jechać w przeciwnym 
kierunku i/lub  zjeżdżać. 

OSTRZEŻENIE! Nie należy nadmiernie pompować lub niedopompować kół. Niskie ciśnienie może skutkować utratą 

kontroli, natomiast przy nadmiernym napompowaniu opony mogą pęknąć. 

OSTRZEŻENIE! Napompować koła modułu. Ciśnienie powietrza w kołach zmierzyć za pomocą manometru. Pompowanie 

kół z nieregulowanych źródeł może spowodować ich nadmierne napompowanie, skutkując pęknięciem opony i/lub 

obrażeniami ciała. 

OSTRZEŻENIE! Nie należy próbować podnosić lub przenosić wózka trzymając ją za jakąkolwiek z usuwalnych części. 

Może to skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu. 

OSTRZEŻENIE! Nie należy modyfikować wózka w żaden nieautoryzowany przez producenta sposób. 

Nieautoryzowane modyfikacje mogą skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzenia wózka. 

OSTRZEŻENIE! Nie należy obsługiwać wózka po raz pierwszy bez całkowitego przeczytania i zrozumienia niniejszej 

instrukcji obsługi. 

OGÓLNE: 
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OSTRZEŻENIE! Nie należy używać wózka na drogach, zarówno miejskich, jak i w terenie zabudowanym. Należy 

zwracać uwagę na natężenie ruchu pieszych w swoim otoczeniu. Poczekać aż droga będzie wolna od ruchu, a następnie 

poruszać się ze wzmożoną ostrożnością.  

Maksymalny bezpieczny kąt podjazdu dla wózka wynosi 8º      

Zobacz Rysunek 1. i 2. 

Rysunek 1 
Rysunek 2 

Rampy podjazdowe dla niepełnosprawnych w miejscach publicznych  nie we wszystkich krajach podlegają regulacjom rządowym,  

dlatego też nie zawsze posiadają one ten sam standard kąta nachylenia.   

Inne pochyłości naturalne lub sztuczne, nie zaprojektowane typowo dla wózka, Rysunek 1. przedstawia stabilność wózka i jego zdolność 

do podjazdu pod różnym obciążeniem i w kontrolowanych warunkach testowych.  

Testy te zostały przeprowadzone przy najwyższym położeniu siedziska wózka i wyregulowanym oparciu siedzenia do tyłu do najbardziej 

wysuniętej pozycji. Użyć tej informacji jako wytycznej. Na zdolność wózka do podjazdu wpływa waga użytkownika, szybkość, kąt 

nachylenia podjazdu oraz ustawienia wózka.  

POWIERZCHNIE NA ZEWNĄTRZ 

Wózek inwalidzki został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną stabilność w normalnych warunkach jazdy – suchych, płaskich 

nawierzchni betonowych oraz asfalcie. Jednakże, można napotkać inny rodzaj nawierzchni. Dlatego też wózek zaprojektowany jest do 

bardzo dobrej jazdy po utwardzonej glebie, trawie oraz żwirze. Bezpieczne jest używanie dostawki na trawnikach lub w parkach.  

⚫ Zmniejszyć prędkość podczas poruszania się po nierównym terenie i/lub miękkiej nawierzchni.

⚫ Unikać wysokiej trawy, która może zaplątać się w podwozie.

⚫ Unikać luźnego żwiru oraz przeszkód stojących.

⚫ W przypadku braku pewności co do nawierzchni, należy jej unikać.

DROGI 

SCHODY I SCHODY RUCHOME 

 Wózki nie są przystosowane do wjeżdżania i zjeżdżania ze schodów i schodów ruchomych. Zawsze należy używać windy.

OSTRZEŻENIE! Zalecamy nie używanie wózka na oblodzonej, śliskiej lub posypanej solą nawierzchni (np. chodniki 

lub drogi). Takie użytkowanie może skutkować wypadkiem, obrażeniami ciała lub niekorzystnie wpływać na 

wydajność i bezpieczeństwo wózka. 

OSTRZEŻENIE! Nie używać i nie przechowywać wózka w miejscach, gdzie może być narażony na niekorzystne 

warunki atmosferyczne takie jak deszcz, śnieg, mgła oraz temperaturę poniżej 0ᵒC (takie jak przechowywanie na 

zewnętrznej windzie pojazdu). Próba użycia wózka inwalidzkiego w takich warunkach może spowodować uszkodzenie 

części elektrycznej oraz potencjalnie spowodować utratę kontroli. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS NIEKORZYTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH 

OSTRZEŻENIE! Podczas gwałtownego skręcania, zmniejszyć prędkość. Korzystając z wózka przy większej prędkości, 

nie skręcać gwałtownie. W znacznym stopniu redukuje to możliwość potknięcia i upadku. Aby uniknąć zranienia lub 

uszkodzenia własności, należy zawsze używać zdrowego rozsądku podczas pokonywania zakrętów. 

OSTRZEŻENIE! Każda próba podjazdu przy nachyleniu większym niż 8  omoże spowodować uraz lub zniszczenie wózka. 

Max.8º 
Max.8º 
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WINDY/PODNOŚNIKI 

Podczas podróży z wózkiem, może zajść potrzeba użycia windy/podnośnika do pomocy w transporcie. Zalecane jest dokładne 

zapoznanie się z instrukcjami, specyfikacjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi przez producenta 

windy/podnośnika przed użyciem produktu.  

AKUMULTOR 

Oprócz przestrzegania poniższych ostrzeżeń, należy przestrzegać wszystkich innych informacji dotyczących obsługi akumulatora. 

UTYLIZACJA I RECYKLING AKUMULATORA 

W przypadku uszkodzonego lub pękniętego akumulatora należy niezwłocznie umieścić go w plastikowej torbie i skontaktować się z 

dystrybutorem w celu otrzymania dalszych instrukcji utylizacji. Dystrybutor jest zobowiązany do udzielenia niezbędnych informacji na 

temat zalecanego recyklingu akumulatora.  

SAMOCHODOWY TRANSPORT DOSTAWKI 

Obecnie nie istnieją żadne zatwierdzone standardy dotyczące systemów mocować pasażera do poruszającego się wózka, gdy się w niej 

znajduje. 

ZAPOBIEGANIE NIEPORZĄDANYM RUCHOM 

USUWALNE CZĘŚCI 

Nie pchać żadnych części wózka. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a tym samym obrażenia ciała. 

LEKI NA RECEPTĘ/OGRANICZENIA FIZYCZNE 

Użytkownik wózka musi zachować ostrożność i zdrowy rozsądek podczas używania wózka. Obejmuje to świadomość problemów 

związanych z bezpieczeństwem przy przyjmowaniu przepisanych lub dostępnych bez recepty leków lub przy ograniczeniach fizycznych. 

OSTRZEŻENIE! Jeśli przewidziane jest dłuższe przebywanie użytkownika nieruchomo w pozycji siedzącej, należy 

wyłączyć zasilanie. Zapobiegnie to nieprzewidzianym ruchom spowodowanym przez dźwignię sterowania 

przepustnicą. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować obrażenia ciała. 

OSTRZEŻENIE! Nie pochylać się, wychylać lub sięgać po przedmioty, jeśli chce się je podnieść z podłogi poprzez 

sięganie między kolanami. Tego typu ruchy mogą doprowadzić do zmiany środka ciężkości oraz rozmieszczenia masy 

na wózku. Efektem tego może być przechylenie się wózka, co spowoduje obrażenia ciała.  

OSTRZEŻENIE! Nie należy siadać na wózku inwalidzkim, gdy jest w ruchu. Może dojść do obrażeń ciała i/lub szkód 

materialnych. 

OSTRZEŻENIE! Należy zawsze być pewnym, że wózek i jego akumulator są odpowiednio zabezpieczone podczas 

transportu. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia wózka. 

OSTRZEŻENIE! Nie należy nigdy siadać na wózku w momencie korzystania z jakiejkolwiek windy/podnośnika do 

jego transportu. Wózek nie jest zaprojektowany do tego typu użycia, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za 

jakiekolwiek zranienia lub szkody z tego wynikające. 
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ALKOHOL 

 Użytkownik wózka musi zachować ostrożność i zdrowy rozsądek podczas obsługi produktu. Obejmuje to świadomość dotyczącą  

kwestii bezpieczeństwa będąc pod wpływem alkoholu. 
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Koło： 16Inch (40,5cm) Akumulator： 36V/16AH lit 

Maks. prędkość： 28KM/H Zasięg： 30±5KM 

Silnik： 400W Waga： 22KG 

Zabezpieczenie przed składaniem 

Oświetlenie  LED Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

Hamulec elektromagnetyczny 
Hamulec tarczowy 

Przycisk jazdy w przód i tył 

Klakson 

Akumulator litowy Przycisk regulacji 

Element łączący 

Element łączący 

Stopka podtrzymująca 

Ⅲ. TWÓJ MODUŁ NAPĘDOWY 
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ZESTAW KIEROWANIA 

Zestaw kierowania modułu napędowego umieszczony w przedniej części zawiera wszystkie elementy sterujące potrzebne do obsługi 

modułu. Pokazane na Rysunku 6. 

 

 
 

（1） Hamulec tarczowy 

（2） Hamulec elektromagnetyczny 

（3） Klakson 

Ten przycisk aktywuje sygnał ostrzegawczy 

Rysunek 6. 

1. Kluczyk musi być całkowicie wsunięty do przełącznika kluczowego, aby klakson  mógł działać. 

2. Nie należy wahać się przed użyciem klaksonu, jeżeli jego użycie może zapobiec wypadkowi lub obrażeniom.  

（4）Przód i tył 

Przełącznik służący do wyboru biegu do przodu lub do tyłu. 

（5）Sport Nacisnąć przycisk, poruszy się. 

（6）Wyświetlacz ciekłokrystaliczny                  Patrz poniżej, Rysunek 7. 
 

 
 
 

 

JAK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ PRZEDNIE ŚWIATŁA 

Przez 3s wciskać przycisk "-" 

 

 

Stan 
baterii 
 

Zwiększanie prędkości  
 

Wskaźnik prędkości 

 

Przycisk zasilania 
 

Wielofunkcyjny obszar wyświetlania 

ODO/TRIP/RM/TIME/ERR

O 
 

Zmniejszanie prędkości / 

Przytrzymać przez 3s aby 

włączyć przednie światło 

 

Rysunek 7. 

（1） 

（6） 

（2） 
（5） 

（3） 
（4） 
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AKUMULATOR MOŻNA ZDEMONTOWAĆ 

Montaż i demontaż akumulatora 

1. Wyciągnąć moduł napędowy. 

 

 

 

2. Przekręcić kluczyk w celu zwolnienia blokady akumulatora. 

3. Wyciągnąć akumulator w kierunku od dołu do góry. 

 
 

 Ⅳ. BATERIE I ŁADOWANIA 

Rysunek 8. 
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1. Naładować baterie modułu napędowego przed pierwszym użyciem. 

2. Aby moduł działał sprawnie, baterie powinny być w pełni naładowane. 

OSTRZEŻENIE! Należy pamiętać, że pierwsze ładowanie akumulatorów wymaga więcej niż 12 godzin oraz, że po 

raz pierwszy należy je ładować po całkowitym wyczerpaniu. 

Port ładowania 
 

Przytrzymać przycisk, aby 
wyświetlić stan naładowania 
akumulatora. 
 

Przełącznik baterii 
 

Rysunek 9. 

Rysunek 10. 
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W przypadku uszkodzonego lub pękniętego akumulatora należy niezwłocznie umieścić go w plastikowej torbie i skontaktować się z 

dystrybutorem w celu otrzymania dalszych instrukcji utylizacji. Dystrybutor jest zobowiązany do udzielenia niezbędnych informacji na 

temat zalecanego recyklingu akumulatora.  

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQs) 

Jak działa zasilacz? 

Kiedy napięcie akumulatora jest niskie, aby go naładować zasilacz działa mocniej, przesyłając większy prąd do akumulatora. Gdy 

napięcie zbliża się do granicy pełnego naładowania, ładowarka przesyła do akumulatora mniejszy prąd. Kiedy akumulatory są w pełni 

naładowane, prąd wysyłany z zasilacza jest bliski 0 amperów. Dlatego też, gdy ładowarka jest podłączona, ładunek jest utrzymywany w 

baterii, ale nie powoduje jej przeładowania. Nie zalecane jest nieprzerwane ładowanie akumulatorów przez okres dłuższy niż 24 godziny.  

MOGĘ UŻYĆ INNEJ ŁADOWARKI? 

Należy pamiętać, że używany akumulator jest litowy, dlatego należy używać ładowarki przeznaczonej do tego typu akumulatorów. Dla 

bezpiecznego, bardziej wydajnego oraz zrównoważonego ładowania powinno się używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. 

⚫ Jeśli wózek używany jest codziennie, należy regularnie ładować baterie tuż po zakończeniu korzystania z niej w danym dniu. 

Dzięki temu każdego ranka wózek będzie gotowy do użytku przez cały dzień. Zalecane jest ładownie baterii przez 8-14 godzin po 

codziennym użyciu.  

⚫ Przy użytkowaniu wózka raz z tygodniu lub rzadziej, baterie należy ładować co najmniej raz na tydzień przez 12-14 godzin. 
 

⚫ Utrzymuj akumulatory w pełni naładowane.  
 

⚫ Nie ładować nieprzerwanie akumulatorów przez okres dłuższy niż 24 godziny. 

WARNING! Never use an extension cord to plug in your battery charger. Plug the charger directly into a properly 

wired standard wall outlet. 

ŁADOWANIE BATERII 

Należy wykonać te proste kroki, aby bezpiecznie naładować akumulator: 

1. Wyłączyć przełacznik baterii. (Rysunek 10) 
 

2. Wyciągnąć akumulator z modułu. (Rysunek 8) 
 

3. Podłączyć przewód zasilający ładowarki do gniazdka. 
 

4. Rozwinąć kabel zasilacza i podłączyć go do gniazda. Zaleca się ładowanie 

akumulatora przez 4-6 godzin. 

5. Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, należy wyciągnąć    

wtyczkę zasilacza z gniazdka, a następnie odłączyć od ładowarki.  

UTYLIZACJA I RECYKLING AKUMULATORA 

 

 Ⅳ. BATERIE I ŁADOWANIA 
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Składanie wózka krok po kroku – rama krzyżakowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zamontować uchwyty montażu na dolnej ramie wózka w przedniej jej części. 

2. Dokręcić śrubę w uchwycie. 

3. Montaż łącznika teleskopowego w uchwycie montażu. 

4. Zabezpieczyć łącznik w uchwycie blokadą zapadkową oraz dokręcić śruby kontrujące. 

5. Ustawić łącznik teleskopow, tak aby przednia jego część pokrywała się z osią środka wózka. 

6. Dokręcić śruby blokujące. 

7. Zamontować łącznik głębokości zabezpieczając go blokadą zapadkową oraz śrubą blokującą.  

Łącznik 

Łącznik 
teleskopowy 

Śruba blokująca 

Uchwyt 
montażu do 
ramy wózka Łącznik 

Śruby blokujące Łącznik głębokości 
Blokada zapadkowa 



Ⅴ. MONTAŻ 
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8. Głębokość dostawki wyregulować mając na uwadze odległość podnóżków od modułu napędowego. 

9. Dodać element łączący. 

10. Wyregulować wysokość elementu łączącego, tak aby po odłączeniu modułu napędowego do wózka . 

 

OSTRZEŻENIE! Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie wózka oraz uszkodzenie ciała. 

 

11. Podłączyć moduł napędowy do gotowego systemu montażu. 

12. Dokręcić śrubę blokującą w łączniku. 

13. Złożyć stopkę podtrzymującą. 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić poprawność wpięcia kół tylnych na szybkozłączkach. 

 

 

Krok 1 : Łącznik jest umieszczony po obu stronach ramy wózka inwalidzkiego. 

  

 

Krok  2 : Wyregulować ”dźwignię regulującą szerokość” i przycisku łącznika. 
 

 

Krok 3 : Umieścić łącznik we właściwym położeniu, a następnie dopasuj i zamontuj. 



Ⅴ. MONTAŻ 
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Krok 4 : Połączyć z modułem i podnieść dźwignię do góry. 
 

 

 

Demontaż modułu napędowego: 

1. Rozłożyć stopkę podtrzymującą. 

2. Odkręcić śrubę blokującą łącznika, a następnie docisnąć mocno w dół i odpiąć moduł napędowy. 

3. Demontaż modułu napędowego do wózka adekwatnie do czynność montażowych.  

 

 

 
 

 

Etapy montażu wózka inwalidzkiego na sztywnej ramie 
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1. Po zablokowaniu hamulców w wózku należy dostawić moduł napędowy. 

2. Odblokować trzpień zabezpieczający i podnieś blokadę obrotu.  

3. Wyregulować kąt łącznika dopasowując go do przedniej ramy wózka. 

4. Zamontować elementy łączące na przedniej ramie wózka bez całkowitego docisku blokady (należy zwrócić uwagę, 

aby elementy łączące znajdowały się na jednakowej wysokości, a oś wózka i modułu napędowego pokrywały się). 

5. Całkowicie zacisnąć blokady elementów łączących. 

6. Zwolnić blokadę obrotu, jednocześnie trzymając moduł napędowy za kierownicę, odchylamy ją do przodu do 

uzyskania odpowiedniego kąta, tak aby koła przednie nie miały styczności z podłożem (min. 5 cm). 

7. Upewnić się, że blokada zapadkowa zablokowała łącznik i dokręcić trzpień zabezieczający. 

8. Złożyć stopkę podtrzymującą.  

 

Demontaż modułu napędowego: 

9. Rozłożyć stopkę podtrzymującą 

10. Demontaż modułu napędowego do wózka adekwatnie do czynność montażowych.  

 

 

 

Krok 1 : „Element łączący” jest umieszczony po obu stronach ramy wózka inwalidzkiego. 
 

 
 

Krok 1 Krok 2 
 

Krok 2 : Połączyć z modułem i  podnieść dźwignię do góry. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE!   Przed użyciem dokręcić trzpień zabezpieczający. 

OSTRZEŻENIE!   Nigdy nie zapominać o zapięciu pasów bezpieczeństwa przed uruchomieniem. 

OSTRZEŻENIE!   Nie skręcać gwałtownie przy dużej prędkości. Zapobiegnie to wywróceniu wózka. 

 

Trzpień zabezpieczający 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić poprawność wpięcia kół tylnych na szybkozłączkach. 

Blokada obrotu 
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Etapy montażu modułu napędowego do stopnia podnóżka 

 

1. Wyregulować łącznik do głębokości stopnia podnóżka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Łącznik można wykorzystać jedynie do stałego i jednoczęściowego stopnia podnóżka. 

3. Dokręcić łącznik do modułu napędowego. 

 

 

 
 

 

 

 

4. Wyregulować kąt łącznika.  

Regulacja za pomocą śruby 

Śruby montażu łącznika do dostawki 

Śruba regulacji kata łącznika 
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SKŁADANIE KIEROWNICY 

 

Pierścień sprężysty 
 

 

 

 Lewy pierścień sprężysty w lewą stronę, 

podczas gdy lewa część kierownicy składana 

jest w dół.  Powtórzyć dla drugiej strony. 

 

 

 

 

 

 

Efekt po złożeniu 

 

 

REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY 
 

 

 

 

 

 

 

Wysokość kierownicy modułu można 

dostosować w górę i w dół. Patrz rysunek po 

lewej stronie. 

1. Poluzować śruby motylkowe. 

2. Wsunąć albo wysunąć kierownicę na 

pożądaną wysokość.  

3. Dokręcić śruby. 

OSTRZEŻENIE! Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki przed regulacją modułu. Zabroniona jest regulacja modułu podczas 

ruchu. 

 

 Ⅵ. POPRAWA KOMFORTU 
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REGULACJA KĄTA KIEROWNICY 
 

 
 

Kąt kierownicy modułu może zostać dostosowany w lewą lub prawą stronę. Patrz rysunek powyżej. 

1. Poluzować śruby motylkowe. 

2. Ustawić kierownicę pod odpowiednik kątem. 

3. Dokręcić.śruby. 

 Ⅵ. POPRAWA KOMFORTU 
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Każde urządzenie elektromechaniczne wymaga sporadycznego rozwiązywania problemów. Jednakże większość powstałych problemów 

zazwyczaj można rozwiązać za pomocą odrobiny myślenia i zdrowego rozsądku. Wiele z tych problemów pojawia się przez nie w pełni 

naładowane baterie lub ze względu na zużycie baterii i ich brak zdolności do dalszego utrzymywania ładunku.  

CO ZROBIĆ JEŚLI ŻADEN Z SYSTEMÓW NIE ODPOWIADA? 
 

1. Upewnić się, że akumulatory są w pełni naładowane. 

2. Upewnić się, że akumulator jest poprawnie podłączony. 

3. Sprawdzić czy włącznik baterii jest włączony. 

4. Upewnić się, że okablowanie jest prawidłowo połączone. 

5. Wyciągnij i włóż ponownie klucz. 

 

CO ZROBIĆ JEŚLI WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY WIELOKROTNIE PRZEŁĄCZA SIĘ? 
 
⚫ Częściej ładować baterie modułu. 

⚫ Jeśli problem nadal występuje, należy przekazać obie baterie do sprawdzenia do dystrybutora. 

⚫ Lub przeprowadzić samodzielnie test obciążenia akumulatora. Mierniki do pomiaru obciążenia, są dostępne w większości sklepów z 

częściami samochodowymi. Należy przestrzegać instrukcji dołączonej do miernika.  

CO JEŚLI MIERNIK AKUMULATORA SPADA W DÓŁ I SILNIK BUKSUJE I MA PROBLEM 
Z URUCHOMIENIEM KIEDY WCIŚNIĘTA ZOSTANIE DŹWIGNIA PRZEPUSTNICY? 

 
⚫ Naładować w pełni baterie modułu. 

⚫ Niech dystrybutor przeprowadzi test obciążenia.  

 

WYŚWIETLACZ STATUSU BŁĘDU 
 

Gdy komunikat ERRO miga, należy krótko przytrzymać klucz na wyświetlacz, aby wyświetlić interfejs odpowiadający konkretnemu 

statusowi awarii. 

 
ERRO 1: awaria silnika         

ERRO 2: awaria kierownicy  

ERRO 3: błąd sterownika 

ERRO 4: odcięcie zasilania i hamulca     

ERRO 5: wyzwalacz podnapięciowy 

ERRO 6: błąd połączenia. Przyrząd nie jest wykrywany przez wyjście sterownika                      

ERRO 7: błąd połączenia. Sterownik nie jest wykrywany przez wyjście przyrządu 

 

Jeśli użytkownik doświadczy jakichkolwiek problemów ze swoją wózkiem, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić, należy 

niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania informacji, konserwacji i serwisu. 

              Ⅶ. PODSTAWOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
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OSTRZEŻENIE!   Wózek inwalidzki, jak większość urządzeń elektrycznych jest podatny na uszkodzenia ze strony innych 

czynników. Należy unikać wszelkich wilgotnych obszarów. Woda może powodować korozję elementów elektrycznych oraz 

rdzewienie ramy siedziska. 

 

 

 

 Jak każda zmotoryzowany wózek wymaga przeglądów. Można dokonać tego samemu, jednakże inne wymagają pomocy ze strony 

sprzedawcy. Zapobiegawcza konserwacja jest niezwykle ważna. Jeśli użytkownik będzie postępować zgodnie z zaplanowanymi w tej 

sekcji przeglądami, można być pewnym, że wózek będzie przez wiele lat działać bezproblemowo. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości co do utrzymania lub kierowania dostawką, skontaktuj się z dystrybutorem. 

 

 

 

 

CZY MODUŁ NAPĘDOWY MOŻE MIEĆ KONTAKT Z WODĄ? 

1. Wysuszyć moduł ręcznikiem najdokładniej jak to możliwe. 

2. Pozostawić moduł w ciepłym, suchym miejscu na 12 godzin, aby woda w niedostępnych miejscach wyparowała.  

3. Jeśli wystąpią jakieś niespójności należy skontaktować się z dystrybutorem.  

OGÓLNE WYTYCZNE 

⚫ Unikać pukania lub uderzania w kontroler. 

⚫ Unikać długotrwałego wystawiania moduł w ekstremalnych warunkach takich jak upał, mróz czy wilgoć.  

⚫ Utrzymywać silnik w czystości.  

⚫ Sprawdzić wszystkie złącza, aby upewnić się, że są one odpowiednio zamocowane. 
 

 
OBSŁUGA NAPRAWCZA 
Jeśli miernik stanu baterii nie zaświeci się po podłączeniu do zasilania: 

⚫ Należy sprawdzić podstawowe połączenia. Upewnić się, że są one szczelne.  

⚫ Jeśli powyższe warunki okażą się prawidłowe można przeprowadzić test obciążenia baterii za pomocą miernika. Mierniki dostępne są 

we wszystkich sklepach motoryzacyjnych. Odłącz akumulatory przed testem obciążenia i postępuj zgodnie z instrukcjami 

dołączonymi do miernika. Jeśli akumulator nie przejdą testu obciążeniowego, należy je wymienić. Jeśli moduł w dalszym ciągu się 

nie ładuje, należy skontaktować się z dystrybutorem.  

INNE WSPÓŁŻALEŻNOŚCI 

1. Temperatura 

Niektóre części wózka podatne są na zmiany temperatury. Trzymać wózek w temperaturze pomiędzy 18-70ºC. 

⚫ W ekstremalnie niskich temperaturach może dojść do zamarznięcia akumulatora. Dokładna temperatura zamarznięcia akumulatora 

zależy od bardzo wielu czynników, takich jak naładowanie, zużycie oraz skład akumulatora. 

⚫ Wysoka temperatura może powodować zmniejszenie prędkości wózka. Zmniejszenie prędkości jest zabezpieczeniem wbudowanym 

w sterownik, który ma pomóc w zapobieganiu powstawania uszkodzeń silnika i innych elektrycznych urządzeń. 

2. Przechowywanie 

Wózki inwalidzkie powinny być przechowywana w suchym  miejscu , wolnym od ekstremalnych temperatur. Podczas przechowywania odłączyć 

akumulator od zasilacza. 

3. Kiedy skontaktować się z dystrybutorem. 

Przedstwione objawy mogą wskazywać na poważny 

problem z wózkiem. Jeśli jest to konieczne 

skontaktuj się z dystrybutorem. Podczas rozmowy 

telefonicznej należy podać numer modelu, numer 

seryjny, rodzaj problem oraz kod błędu, jeśli jest 

dostępny. 

 
 

◆ Hałas silnika ◆ Ściaganie na jedną stronę 

◆ Postrzępione przewody ◆ Pogięte lub połamane koła 

◆ Pęknięte lub zerwane połączenia ◆ Niestabilny ruch 

◆ Nierównomierne zużycie opon ◆ Włączony ale brak ruchu 

                           Ⅷ. UTRZYMANIE I KONSERWACJA 
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POŁĄCZENIA TERMINALOWEGO AKUMULATORA 

⚫ Upewnić się, że złącza terminalowe są szczelne. 

⚫ Akumulatory muszą leżeć prosto w gnieździe na akumulatory. 

WIĄZKI PRZEWODÓW 

⚫ Sprawdzać regularnie wszystkie połączenia kablowe. 

⚫ Sprawdzać regularnie wszystkie izolacje przewodów, w tym przewód zasilający w celu wykrycia zużycia lub uszkodzenia. 

PLASTIKOWA OSŁONA ABS 

Lewa i prawa osłona powinna być wykonana z wytrzymałego plastiku ABS i pokryta zaawansowaną formułą farby uretanowej. 

Delikatne zastosowanie wosku samochodowego pomaga osłonie zachować wysoki połysk.  

ŁOŻYSKA OSIOWE I ZESPÓŁ SILNIKA 

Nie ma potrzeby smarowania tych elementów, ponieważ wszystkie zostały  już wcześniej nasmarowane i zabezpieczone.

Ⅷ. UTRZYMANIE I KONSERWACJA 
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ROCZNA GWARANCJA 

Jeden rok na wszystkie element konstrukcyjne ramy. 

ROCZNA GWARANCJA 

Przez jeden (1) rok od czasu zakupu, sprzedawca naprawi lub zastąpi według własnego uznania, oryginalnemu nabywcy, bezpłatnie, 

jakąkolwiek część lub elektryczny komponent, który po sprawdzeniu dystrybutora zostanie uznany za wadliwy. 

Bateria jest objęta gwarancją producenta baterii, a nie producenta wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Serwis gwarancyjny 

może zostać wykonany przez dystrybutora. Nie należy zwracać wadliwych części bez uprzedniej zgody. Wszelkie koszty transportu i za 

uszkodzenia przesyłki powstałe podczas przesyłania części do naprawy lub wymiany odpowiedzialność ponosi nabywca. 

WYJĄTKI OD ROCZNEJ GWARANCJI 

TRANSAXLE/SILNIK: W przypadkach w których występuje wzrost poziomu hałasu operacyjnego, gwarancja nie jest uwzględniana . 

(wzrost poziomu hałasu pracy wózka zazwyczaj jest spowodowany niewłaściwym i nadmiernym jego obciążeniem). 

HAMULEC SILNIKA: Roczna gwarancja na funkcję elektryczną hamulca. Klocki hamulcowe ulegają zużyciu i nie podlegają gwarancji. 

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE 

◆ Osłony plastikowe ABS i podnóżki pod nogi (ulegają zużyciu i nie podlegają gwarancji)

◆ Akumulatory (ograniczoną gwarancję zapewnia producent baterii)

◆ Opony i ogumienie opon (części ulegają zużyciu i nie podlegają reklamacji)

◆ Tapicerka i siedzisko (części ulegają zużyciu i nie podlegają reklamacji)

◆ Naprawy i/lub modyfikacje jakiejkolwiek części wózka, wykonane bez uprzedniej zgodny sprzedawcy

◆ Okoliczności będące poza wpływem sprzedawcy

◆ Szkody spowodowane przez: rozlanie lub wyciek płynu akumulatora, nadmiernym i niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem lub

zaniedbaniem 

◆ Eksploatacja, konserwacja lub przechowywanie, zastosowanie komercyjne lub inne niż normalne

◆ Praca, zgłoszenia serwisowe, przesyłka i inne koszty poniesione w związku z naprawą produktu

POZOSTAŁE
Domniemane gwarancje, w tym dotyczące przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu są ograniczone do jednego (1) 

roku od daty zakupu i w zakresie dozwolonym prawem. Wszelkie domniemane gwarancje są wykluczone. Jest to wyłączny środek 

zaradczy. Zobowiązania z tytułu szkód wtórnych wynikających z wszelkiej gwarancji są wykluczone. 

Niektóre państwa nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania gwarancji lub na wyłączenie ograniczenia szkód przypadkowych lub 

wynikowych. Dlatego powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika.  

Ⅸ.GWARANCJA 

mdh Sp. z o.o. 

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź, Polska 

tel. +48 42 674 83 84 

fax. +48 42 636 52 21 

www.mdh.pl; www.viteacare.com 




