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S19V  

 
 

 

 אזהרה

 

ניסיון מעלות( עם קלנועית זו. כל  6המקסימלית ) הנסיעהבמעלה שיפוע גבוה יותר מזווית לנסוע אזהרה! אסור בתכלית האיסור 

בנסיעה על כל מצב לא יציב ולגרום לה להתהפך. לאת הקלנועית להכניס מעלות עלול  6-לנסוע במעלה שיפוע תלול/משופע יותר מ

 מעלות! 6יפוע, לעולם אין להעביר את הקלנועית למצב גלגל חופשי. זווית העליה המקסימלית: מדרון או ש

 אין להפעיל את הקלנועית אם היא מתנהגת באופן חריג או לא יציב.

 

 

 (EN 12184ב' ) סיווגקלנועית חשמלית 

 חגורת בטיחות

 S19Vג חגורת הבטיחות נחשבת לאביזר אופציונלי עבור קלנועית חשמלית מסו

 ראו תמונה להלן(ניתן להתקין את חגורת הבטיחות על המושב )

 המקומית להתקנה בטוחה של חגורת הבטיחותהמורשית יש להתייעץ עם הסוכנות 

 היצרן     הארט ווי

 הארט ווי מוצרים רפואיים בע"מ

, 804 העיר טאיצ'ונג, אזור התעשייה במחוז נאנטון, 6מס'  52דרך 

 טאיוואן

על המשתמשים לעיין במדריך של המכשיר על מנת לדעת איך 

 להשתמש בו כראוי.

 

CE 
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 שימוש מיועד:

 ק"ג; 112משקל מקסימלי למשתמש: ניוד אנשים מבוגרים בעלי מוגבלות בנהיגה עצמית. 

 )לא נועד לשימוש מחוץ לבית( 6°לי: שיפוע בטוח מקסימ (EN12184סיווג ב' )

ל האצבעות לתפקד על הנהגים להיות כשירים מבחינה פיזית ונפשית לנהוג בקלנועיות. ע המוצר לא נועד לאנשים בעלי לקות ראייה.

 .15ילדים מתחת לגיל של לא לשימוש כראוי. 

 עלייה על שולי מדרגות. בך משובשת או מרחק הנסיעה קטן אם נעשה שימוש בקלנועית בתדירות גבוהה על מדרונות, דר

 אין להשתמש בקלנועית בתור מושב ברכב ממונע. 

 

 התאמה שהיא. כלהמשתמש והסייען רשאים לבצע 

 כלי רכב זה מתאים לתחבורה יבשתית ו/או אווירית.

  www.heartway.com.tw אנא בקרו באתר שלנו לקבלת פרטים כללים על המוצר בכתובת

 אזהרה

 

 

 ( קלנועית זוS19V;עלולה להיעצר בפתאומיות בכל עת במהלך השימוש ) 

 !אין להפעיל את הקלנועית בלי לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש 

 .אין להפעיל את הקלנועית עם סוללות חלשות, מכיוון שהמשתמש עלול להיתקע 

  יםת הפרמטררשאי לשנות א אינומשתמש הקצה. 

 המשתמש יכול לסובב את המפתח לכיבוי על מנת לבצע עצירת חירום 

  מהקלנועית לפני אחסון לטווח ארוךהסוללות יש להוציא את 

 אין ( להפעיל קלנועית חשמלית זוS19Vאם היא מתנהגת באופן חריג או לא יציב ) 

 

 שהקלנועית פתוחה באופן מלא לפני התחלת הנסיעה.  יש לוודאיש לכבות את הקלנועית לפני שמתיישבים או קמים מהמושב. 

 www.heartway.com.twבאתר הרשמי שלנו לקבלת פרטים כללים על המוצר בכתובת בקרו אנא 

ניות הם הגורמים העיקריים תנאי הסביבה עלולים להשפיע על הבטיחות והביצועים של הקלנועית החשמלית. מים וטמפרטורות קיצו

 שעלולים לגרום נזק ולהשפיע על הביצועים.

 

 גשם, ברד ושלג

חשיפה למים עלולה לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים והמכאניים של הקלנועית החשמלית. מים עלולים לגרום לתקלה אלקטרונית או 

 להוביל לקורוזיה מוקדמת של הרכיבים החשמליים והמסגרת.

 

 טמפרטורה

 ~ 25°C-מה מהחלקים של הקלנועית החשמלית רגישים לשינויים בטמפרטורה. הבקר יכול לפעול אך ורק בטמפרטורה של בין כ

50°C. 

בטמפרטורות גבוהות באופן בטמפרטורות נמוכות באופן קיצוני, הסוללות עלולות לקפוא, והקלנועית החשמלית עלולה שלא לעבוד. 

 אמצעי הבטיחות של הבקר אשר מונע נזק למנועים ולרכיבים חשמליים אחרים.ט יותר לאור קיצוני, הקלנועית עלולה לנסוע לא

תוך ולהימנע מעישון העוסק בעמידות נגד הצתה, אך מומלץ להרחיק להבות מהקלנועית  EN1021-מושב הקלנועית נבדק בהתאם ל

 כדי ישיבה עליה.

 

http://www.heartway.com.tw/
http://www.heartway.com.tw/
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 הוראות בטיחות

 כללי 

 

 

 

 

 

 

 אין לפנות או לעצור בפתאומיות תוך נהיגה בקלנועית.

 אין לנסוע עם הקלנועית על הכביש.

 

תמיד יש לחגור חגורת 

בטיחות, ולהשאיר את 

כפות הרגליים על 

 הקלנועית בכל עת.

פעיל את לעולם אין לה

הקלנועית תחת השפעות 

 אלכוהול.

אין להשתמש במשדרים 

אלקטרוניים כגון מכשירי 

 קשר או טלפונים סלולריים.

יש לוודא שאין מכשולים 

מאחוריכם במהלך הפעלת 

 הקלנועית.

S19V 

 S19VTMK1720001מס' סידורי: 

 

 7102שנת הייצור: 

 ן:כתובת היצר

 הארט וויטאיוואן  –הארט ווי 

 מוצרים רפואיים בע"מ

 טאיצ'ונג,  טייוואן, טאיצ'ונגפארק התעשייה , 6-ו 5מס'  52 משרד ראשי: דרך

 ק"ג 112משקל משתמש מקסימלי: 

 לשימוש בפנים ומחוץ לבית, סיווג ב'
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אין לנסות לעלות על מדרכות הגבוהות מהמגבלה המופיעה 

 במפרט הטכני

 

 גליים מהקלנועית תוך כדי נסיעה.אין להוריד את הידיים והר

 

אין להשתמש בקלנועית בשלג על מנת להימנע מהחלקה על כביש 

 חלקלק. 

 

אין לאפשר לילדים לשחק ליד הציוד ללא פיקוח במהלך טעינת 

 הסוללות.

 

 ובההיזהרו ממכשולי ג

 

 

 אזהרה

 

 .במלואו את המדריך למשתמשלפני שקראתם והבנתם אין להפעיל את הקלנועית 

אין להפעיל את הקלנועית ברחובות וכבישים ציבוריים. שימו לב שקשה לכלי רכב לראות אתכם כשאתם יושבים על הקלנועית. יש לציית לכל  .1

 המתינו עד שהמסלול יתפנה, ואז התקדמו בזהירות רבה.כללי התנועה להולכי רגל. 

 ת כבויה לפני שעולים או יורדים ממנה.להימנע מלפצוע את עצמכם, תמיד יש לוודא שהקלנועיעל מנת  .5

 קלנועיתאין לכבות את הקלנועית תוך כדי תנועה. הדבר יגרום ל( לפני התחלת הנסיעה. נהיגהתמיד יש לוודא שגלגלי ההנעה מופעלים )מצב  .3

 להיעצר באופן פתאומי.

אם אינכם מסוגלים להבין את ה במלואן. את הנחיות אלהאופציונלי לפנים שקראתם והבנתם אין להשתמש במוצר זה או בכל הציוד  .4

טכנית לפני שתנסו להשתמש בציוד זה, אחרת אתם התמיכה ההאזהרות, ההתרעות או ההנחיות, צרו קשר עם מומחה בריאות, הסוכנות או 

 עלולים לגרום לפציעה או לנזק.

. מיומןאת השימוש בקלנועית בנוכחות מטפל  תחת מצבים מסוימים, לרבות מצבים רפואיים מסוימים, המשתמש בקלנועית יצטרך לתרגל .2

המטפל המיומן יכול להיות בן משפחה או מטפל מקצועי שעבר הכשרה מיוחדת כדי לעזור למשתמש בקלנועית במגוון פעילויות יומיומיות. יש 

 להתייעץ עם רופא במקרה של נטילת תרופות שעלולות להשפיע על יכולתכם להפעיל את הקלנועית בבטחה.

לנסות להרים או להזיז את הקלנועית או אף אחד מהחלקים הנעים שלה לרבות משענות היד, המושבים או הכיסויים. הדבר עלול לגרום אין  .6

 פציעה גופנית או נזק לקלנועית.
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 המפורטות במדריך זה.לעולם אין להשתמש בקלנועית מעבר למגבלותיה  .7

 אין לשבת על הקלנועית כשהיא נמצאת בכלי רכב נוסע. .8

 שימו לב שבגדים רפויים יכולים להיתפס בגלגלים.ש להרחיק את הידיים מהגלגלים )הצמיגים( תוך כדי נסיעה בקלנועיות. י .9

תרופות ומגבלות מסוימות עלולים לפגוע ביכולתכם להפעיל יש להתייעץ עם רופא במקרה של נטילת תרופות או מקבלות פיזיות מסוימות.  .11

 קלנועיות באופן בטוח.

 מתי מצב נהיגה נעול או פתוח.שימו לב  .11

 .גלגלי עזראם הקלנועית מגיעה עם גלגלי העזר אין להסיר את  .15

 .ותמגע עם כלים עלול לגרום להלם חשמלי ואין לחבר כבל מאריך לממיר המתח או למטען הסולל .13

 בים, או הכיסוי.אין לנסות להרים או להזיז את הקלנועית על ידי אחיזה באחד מהחלקים הנשלפים כגון המשענות, המוש .14

בעת נסיעה בשיפוע, אין לעלות על השיפוע בזווית. יש לנסוע ישירות על השיפוע. כך ניתן להפחית באופן משמעותי את הסיכוי להתהפכות או  .12

 נפילה.

 אין לעלות בשיפוע תלול יותר מהמגבלה של הקלנועית. .16

 חר. הדבר עלול לגרום לקלנועית להתהפך וליפול.אין לנסות לנסוע אחורה עם הקלנועית ממדרגה, מדרכה או כל מכשול א .17

 ולשמור על מרכז כבידה יציב בעת פניות חדות. אין לבצע פניות חדות כשהקלנועית נוסעת במהירות גבוהה.המהירות תמיד יש להוריד את  .18

 ת.י גשם, שלג, מלח ואובך או על משטחים קפואים או חלקלקים עלול לגרום נזק למערכת החשמליאהשימוש בתנ .19

לעולם אין לשבת בקלנועית כשנעשה בה שימוש הקשור לכל מוצר הרמה או מעלית כלשהם. הקלנועית לא נועדה לשימוש זה וכל נזק או  .51

 הארט ווי.חברת פציעה שייגרמו כתוצאה משימוש שכזה לא יהיו באחריות 

ל ונמצאים בהישג ידו של המשתמש יהלך שימוש רגבמ לבוא במגע ישיר עם עור המשתמש ו/או עור הסייעןשעשויים משטחים של הקלנועית  .51

בחלקים אלה בעת אל תגעו תוך כדי נסיעה.  41°C. משטח המנוע יכול להגיע לטמפרטורה העולה על 41°Cלא יעלו על טמפרטורה של 

 חכו עד שהמנוע יתקרר. שתפירוק הקלנועית או 

 תכנות שגוי עלול לסכן את המשתמש!תכנות הבקר יתבצע על ידי איש מקצוע אשר הוסמך על ידי היצרן.  .55

מטר. יש לקחת זאת  1.5קמ"ש יגרום לה להיעצר במרחק מקסימלי של  6כיבוי הקלנועית תוך כדי נסיעה בעלייה במהירות מקסימלית של  .53

 בחשבון במהלך הנהיגה.

 יש להעביר את גלגל ההנעה למצב מופעל בעת הובלת הקלנועית במכונית או במטוס. .54

 חים עלולות לעלות כתוצאה מחשיפה למקורות חום חיצונייםטמפרטורות המשט .52

 שינויים

כדי להציע שימושיות מקסימלית. עם זאת, אסור בתכלית והינדסה את הקלנועיות החשמליות תכננה חברת הארט ווי מוצרים רפואיים 

ל להוביל לפציעה אישית או לגרום הדבר עלוהאיסור לשנות, להוסיף, להסיר או לנטרל כל חלק או תפקוד של הקלנועית החשמלית. 

אין להשתמש באביזרים שלא נבדקו או אושרו על אין לבצע כל שינוי שהוא בקלנועית ללא אישור של חברת הארט ווי. נזק לקלנועית. 

 עבור המוצרים של חברת הארט ווי.

 בדיקות לפני השימוש בקלנועית:

 אם יש מספיק אוויר בצמיגים.יש לבדוק אם הקלנועית מגיעה עם צמיגים פניאומטיים,  .1

 יש לבדוק את כל החיבורים החשמליים ולוודא שהם מהודקים ולא חלודים. .5

 היטב. ותמקובע ןולוודא שה הרתמותיש לבדוק את כל  .3

 יש לבדוק את הבלמים. .8

 מגבלת משקל.

 ת.יש לעיין בטבלת המפרט לקבלת מידע על מגבלת המשקל. הקלנועית מדורגת לקיבולת המשקל המקסימלי .1

יש להענות למגבלת המשקל הספציפית של הקלנועית שלכם. חריגה ממגבלת המשקל תבטל את האחריות. חברת הארט ווי לא  .5

 ציות למגבלות המשקל.-יהיה אחראית לכל פציעה או נזק לרכוש שנבעו מאי

 או נפילה.הנוסעים עלולים להשפיע על משקל הכבידה ולהוביל להתהפכות אין להסיע נוסעים על הקלנועיות.  .3

 ניפוח צמיגים

 אם הקלנועית שלכם מגיעה עם צמיגים פניאומטיים, יש לבדוק אם יש מספיק אוויר בצמיגים לפחות פעם בשבוע. .1

 ניפוח הצמיגים באופן תקין יאריך את תוחלת החיים של הצמיגים ויבטיח פעולה חלקה תוך כדי נסיעה. .5

בצמיגים הפניאומטיים  PSI 30-35חשוב מאוד לשמור על לחץ אוויר של נפח את הצמיגים מתחת או מעל לכמות הנדרשת. אין ל .3

 בכל עת.

 ניפוח הצמיגים באמצעות מקור אוויר לא מפוקח עלול לגרום לניפוח יתר, מה שיוביל לתקר. .4

 

 טמפרטורה

בין כמה מהחלקים של הקלנועית החשמלית רגישים לשינויים בטמפרטורה. הבקר יכול לפעול אך ורק בטמפרטורה של  .0

-25°C ~ 50°C . 

בטמפרטורות נמוכות באופן קיצוני, הסוללות עלולות לקפוא, והקלנועית החשמלית עלולה שלא לעבוד. בטמפרטורות גבוהות  .5

לנסוע לאט יותר לאור אמצעי הבטיחות של הבקר אשר מונע נזק למנועים ולרכיבים חשמליים עשויה באופן קיצוני, הקלנועית 

 אחרים.
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 תוגנטיאלקטרומ ותהפרע
, ממלא את הסביבה שלנו בגלי רדיו אלקטרומגנטיים אשר במיוחד תחום התקשורתוקצב הפיתוח המהיר של עולם האלקטרוניקה, 

. כל המוליכים קורנפלטים על ידי אותות טלוויזיה, רדיו ותקשורת. גלים אלה בלתי נראים והעוצמה שלהם גוברת ככל שמתקרבים למ

ת, במידה כזו או אחרת, רגישים וור אותות אלקטרומגנטיים וכל כסאות הגלגלים החשמליים והקלנועיהחשמליים פועלים כאנטנות עב

או לאובדן שליטה על הרכב. מנהל המזון והתרופות /. ההפרעה עלולה לגרום לתנועה חריגה, לא מכוונות וותאלקטרומגנטי ותלהפרע

קלנועיות   .S19V-ש של כל הקלנועיות החשמליות כגון האת ההצהרה הבאה למדריך המשתמלהוסיף ( מציע FDAהאמריקאי )

חשמליות עלולות להיות רגישות להפרעה אלקטרומגנטית, שהיא אנרגיה אלקטרומגנטית משבשת הנפלטת ממקורות כגון תחנות 

יות. ההפרעה )ממקורות כיווניים, טלפונים ניידים ואזעקות של חנו-(, מכשירי קשר דוHANרדיו, תחנות טלוויזיה, משדרי רדיו חובבים )

כמו כן, ההפרעה עלולה לגרום נזק גלי רדיו( עלולה לגרום לקלנועית לשחרר את הבלמים, לנוע מעצמה או לנוע בכיוון אחר מהרצוי. 

(. כל קלנועית חשמלית יכולה V/mניתן למדוד את עוצמת האנרגיה האלקטרומגנטית בוולט למטר )למערכת הבקרה של הקלנועית. 

הפרעה אלקטרומגנטית עד לעוצמה מסוימת. הדבר נקרא "רמת החסינות". ככל שרמת החסינות גבוהה יותר כך ההגנה להתנגד ל

, מה שיכול להיות שימושי בהגנה מפני V/m 20חזקה יותר. נכון לעכשיו, הטכנולוגיה הקיימת מסוגלת לספק רמת חסינות של לפחות 

 נת. מקורות נפוצים כגון הפרעה אלקטרומגנטית מוקר

 

האזהרות הבאות אמורות להפחית את הסיכוי לשחרור לא מכוון של הבלמים או לתנועה לא רצויה של הקלנועית אשר עלולים לגרום 

 לפציעה חמורה:

 

 אין להדליק מכשירי תקשורת ניידים אישיים כגון מכשירי קשר וטלפונים סלולריים בעת הפעלת הקלנועית החשמלית. .1

 מקום כגון תחנות רדיו או טלוויזיה ונסו להתרחק מהם.שימו לב למשדרים בקרבת  .5

 במקרה של תנועה או בלימה לא מכוונת, יש לכבות את הקלנועית בבטחה בהקדם האפשרי. .3

שימו לב שהוספת אביזרים או רכיבים, או ביצוע שינויים בקלנועית, עלולים להפוך אותה לרגישים יותר להפרעות ממקורות גלי  .4

 עריך את ההשפעה על החסינות הכוללת של הקלנועית החשמלית(.קשה להרדיו )הערה: 

בקלנועית החשמלית ליצרן, ולבדוק אם יש מקור גלי רדיו כל מקרה של תנועה לא מכוונת או שחרור בלמים יש לדווח על  .2

 בסביבה.

 הדברים הבאים:חוויתם אחד מכבו את הקלנועית החשמלית שלכם בהקדם האפשרי אם 

 

 ת של הקלנועיתתנועות לא מכוונו 

 נסיעה בכיוון לא מכוון או אובדן שליטה 

 שחרור בלמים לא צפוי 

שיבדקו את המוצרים החדשים על מנת לספק רמת חסינות סבירה נגד הפרעות בבקשה ליצרני הקלנועיות החשמליות פנה  FDA-ה

הגנה ברמה סבירה נגד המקורות בכיסאות חשמליים, על מנת לספק  V/m 20דורש חסינות של לפחות  FDA-ה. תאלקטרומגנטיו

ככל שרמת החסינות גבוהה יותר כך ההגנה תהיה חזקה יותר. הקלנועית החשמלית שלכם הנפוצים להפרעות אלקטרומגנטיות. 

. אזהרה: הקלנועית הנפוצים להפרעות אלקטרומגנטיותאשר אמורה להגן עליכם מפני המקורות  V/m 20מגיעה עם רמת חסינות של 

 אלה הנפלטים על ידי מערכות אזעקה של חנויות.ע לביצועים של שדות אלקטרומגנטיים כגון עלולה להפרי
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 מפרט טכני
  S19 V דגם

 ק"ג 112 משקל מקסימלי

 Fish-on "16 מושב: סוג/גודל

  ”9 גלגל הנעה

  ”8 גלגל קדמי

 אופציונלי גלגל אחורי )מעצור(

 קמ"ש 6 מהירות מקסימלית

 AH (24V) 23ת ליתיום וסולל מפרט סוללות

 ק"מ 52 טווח הסוללות

 2.5Amp סוג מטען

 DR 50בקר דינאמי  סוג בקר

  Pole 270W-4 סוג מנוע

 ק"ג 3..5 משקל: עם סוללות

 ק"ג 58 משקל: ללא סוללות

 ק"ג 450 רדיוס סיבוב

 מתלה קדמי מתלה

 מ"מ 060 אורך

 מ"מ 230 רוחב

 מ"מ 480 גובה

 מ"מ X 820מ"מ  X 842מ"מ  20. גודל בקיפול

 מ"מ 330 עומק המושב

 מ"מ 360 גובה המשענת

 מ"מ 06 מרחק מהקרקע

 עמלות 6 זווית מקסימלית בעלייה

 
 ק":ג( 3המסה של החלק הכבד ביותר של כיסא הגלגלים שניתן להסיר או לפרק: סוללות ) 

 

 מקסימום מינימום  מקסימום מינימום 

: 11.5AH -- טווח מרחק

 ק"מ 2..1

23AH :38.2 

 ק"מ

 -6° -- זווית המושב

רוחב אפקטיבי  0° -- 

 של המושב

 מ"מ 806 --

גובה משטח  0° -- 

המושב בצד 

 הקדמי

 מ"מ 280 --

 13° -- זווית המשענת 0° -- 

 מ"מ 330 -- גובה המשענת 6° -- 

מיקום הציר  מ"מ 30 -- 

 האופקי

 מ"מ 20 --
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 התאמות
 

יש גוף מסגסוגת  S19Vמסוג . יש לפעול לפי ההליך הבא. לקלנועית S19Vמסוג קלנועית פתוח ל מאוד לקפל/לק

ממשק קל לשימוש ומוט הגה כמו כן יש לה אלומיניום וניתן לקפל אותה בקלות על מנת שתיכנס לתוך המכונית להובלה. 

 מתכוונן.

 

 להלן ארבע שלבים לקיפול הקלנועית

 

 הנעילה רלשחרו דחפו את הדוושה עם כף הרגל

 

משענת הגב כלפי מטה והתחילו לדחוף את מוט  קפלו את

 ההגה

 

 משכו את מוט ההגה על מנת לקפל את הקלנועית.

 דחפו את מוט ההגנה בעדינות עד שיינעל.

  סיום

 איך לפתוח את הקלנועית

  השעינו את הקלנועית המקופלת על הרצפה על הגלגל האחורי 

  הרגל על מנת לשחרר את הנעילה והתחילו לפתוח אותה ממוט ההגהדחפו את הדוושה עם כף 

 פתחו את הקלנועית על ידי דחיפת מוט ההגה קדימה 

 .נעלו את הקלנועית בעמדה פתוחה על ידי משיכת המושב כלפי מעלה ודחיפת מוט ההגה קדימה עד שתשמעו קליק 

 משכו את משענת הגב לעמדה פתוחה 

 אזהרה

 

 ת לפני קיפול/פתיחהאנא כבו את הקלנועי 

  אתם מקפלים ופותחים את הקלנועיתר שאשימו לב לאצבעות כ –נקודת צביטה 

 

  לעולם אין לפתוח את תיבת הסוללות. אם יש לכם שאלה, צרו קשר עם הסוכנות המורשית המקומית או עם

 התמיכה הטכנית לקבלת עזרה ותמיכה.

 לה.יש לקפל את הקלנועית החשמלית כשורה לפני כל הוב 

 סכנה

 נקודות צביטה

 שימו לב לידיים
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 הפעלת לוח הבקרה
הקלנועית החשמלית קלה להפעלה. עם זאת, אנו ממליצים לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות וללמוד להכיר את כלי 

 הרכב החדש שלכם.

 אזהרה

לפני שמדליקים את המכשיר, יש תמיד לשים לב לסביבה על מנת לבחור את המהירות הרצויה. בתוך מבנים אנו ממליצים 

המהירות הנמוכה ביותר. בשימוש בחוץ אנו ממליצים לבחור את המהירות הנוחה בשבילכם כדי לנהוג  לבחור בהגדרה

 בבטחה. 

 הצעדים הבאים נדרש להפעלת כלי הרכב בבטחה עם הבקר.

 

 

 פעולות הכפתורים

ן החלק : כשהקלנועית מודלקת, המחט על המד תנוע על סקאלה מהחלק השמאלי 'האדום' לכיווותמחוון הסולל .1

, המחט תתקרב באיטיות לקראת החלק 'האדום' נותרוקי סוללות. ככל שהסוללות'הירוק', מה שמעיד על מצב ה

באותו הרגע. כשהמחט נמצאת בקצה הימני, הסוללות נטענו באופן מלא. כשהמחט  סוללותהמצביע על מצב ה

שמל. כשהמחט נופלת על החלק מספיק חמכילות ת חשמל, אך עדיין ומתקרבת לאזור האדום, הסוללות מאבד

האדום, הסוללות חלשות ויש לטעון אותן. מומלץ לטעון את הסוללות כשהמחט נכנסת לאזור האדום )ראו את הפרק 

 'סוללות וטעינת סוללות' במדריך זה(. 

פועל באופן יחסי כוונון מהירות גבוהה/נמוכה: מאפשר לכם לבחור מראש את המהירות הרצויה. מתאם המהירות  .2

למהירות וניתן לבחור כל מהירות בין המינימלית למקסימלית. סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון לשימוש עדין מאוד, 

 ותמהיראת הכיוון השעון על מנת להגביר ועם 

 הדלקה/כיבוי: הנורה תידלק כשתכניסו את המפתח. הנורה תכבה כשתוציאו את המפתח.נורת  .3

 י להשמיע את הצופר. )הפעלה קלה ביד ימין או ביד שמאל(.כפתור צופר: לחצו על כפתור זה כד .4

 

 נהיגה:

 בקר כפתור הדלקת/כיבוי  (א

משכו את בקר ידית האצבע הכניסו את המפתח כדי להפעיל את הקלנועית )הוציאו את המפתח כדי לכבות אותו(. 

שני צידי הבקר והחזרת בקר קדימה או אחורה על מנת לשלוט בכיוון הנסיעה של הקלנועית )בקר ידית האצבע נמצא ב

ידית האצבע לעמדה הניטרלית )מרכז( תוריד את המהירות ותעצור את הרכב על ידי הפעלת הבלמים 

 האלקטרומגנטיים באופן אוטומטי.

  

 בקרת מהירות (ב

 סובבו את כפתור המתאם עם כיוון השעון להגברת המהירות, ונגד כיוון השעון להאטת המהירות.

הכוח המקסימלי המופעל בקר ידית אצבע/

 4Nעל הידית הוא 

 ידית מהירות

 צופר מד סוללה

 מפתח
 מתאם מהירות
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 בקרת ידית האצבע (ג

כם. ככל שתלחצו על ידית האצבע יותר )קדימה / אחורה(, לשלוט במהירות של הרכב של הידית האצבע יכול תבקר

 כך הרכב ייסע מהר יותר.

 

 הערות:

  לאחר הכנסת המפתח לכניסת הפעלת/כיבוי הבקר, נורת הכיבוי/הפעלה תידלק למשך מספר שניות במשך תהליך

 הבדיקה העצמית.

  המטען יתחמם מעט.כשהרכב בפעולה, משטח 

 .במקרה חירום, יש לשחרר את בקרת ידית האצבע והרכב ייעצר 

 

 תצוגת לוח הבקרה

מגיעה לאזור הוא יכול לספק הרבה מידע על הרכב. כשהמחט תכליתית. -תצוגת לוח הבקרה היא תצוגה ויזואלית רב .1

נכנסת לאזור האדום. המחט של האדום, הסוללות חלשות וצריך לטעון אותן. מומלץ לטעון את הסוללות כשהמחט 

 ית. מחט המד של שארסוללות, בלי קשר למתח של הסוללותתרד רק כאשר אתם משתמשים ב סוללותה יתשאר

 .סוללותתעלה רק במהלך טעינת ה סוללותה

 .21.0V-נמוך מ סוללותהמערכת תיכבה כשמתח ה .5

יש להוציא את המפתח ולהכניס את דקות.  30-המערכת תיכבה באופן אוטומטי כאשר הרכב לא בשימוש מעל ל .3

 המפתח כדי לאתחל את הקלנועית. 

 

 נסיעה חופשית

המנועים אמורים להפעיל את הבלמים האלקטרומגנטיים כאשר הרכב לא בשימוש או כשהוא כבוי. כמו כן יש להם  .1

ה חופשית על ניתן לבצע נסיעיכולת ידנית המאפשרים להם "לנסוע בחופשיות" כך שהקלנועית תנוע בלי שתופעל. 

 ידי העברת ידיות הנסיעה החופשית לפוזיציה המתאימה.

  

 

 

 אזהרה

 

 קלנועית מסוג לעולם אין לבצע נסיעה חופשית עם S19V .במדרון 
 .לעולם אין לבצע נסיעה חופשית תוך הפעלת הרכב 
 .תמיד זכרו לחבר את המנועים לפני הדלקת הרכב 
 קלנועית מסוג ב תוך ישיבה אין לנסות לנתק את המנועיםS19V הדבר עלול לגרום לפציעה גופנית. בקשו .

 עזרה מהסייען שלכם.
 .אין לנתק את המנועים במדרון. הקלנועית עלולה להידרדר ללא שליטה ולגרום לפציעה אישית 

 

ידית הוא עבור הזרוע המקסימלי הנדרש -ידית נסיעה חופשית/כוח היד
19 N 35-להפעלה ו N לשחרור 
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 בלמים אלקטרומגנטיים:

י אוטומטי הנקרא גם בלם הקלנועית החשמלית מגיעה עם בלמים אלקטרומגנטיים, כלומר בלם בטיחות עם דיסק מגנט

הבלמים האלקטרומגנטיים מופעלים באופן אוטומטי ועובדים כשהקלנועית החשמלית מופעלת אך במצב יציב כשל. -אל

בפוזיציה ניטרלית(, אפילו כשהקלנועית במדרון. הבלמים האלקטרומגנטיים יפעלו גם כשהקלנועית  wigwag-ה)למשל 

 )אנכי(.כבויה, אך ידיות המנוע במצב מופעל 

 :בלם חנייה

יש פעולת בלם חנייה אוטומטית בבלם האלקטרומגנטי. הקלנועית תיעצר כשהמנוע מופעל והקלנועית כבויה או 

כבוי(, ניתן אם הקלנועית נמצאת במצב נסיעה חופשית )המנוע בפוזיציה ניטרלית.  wigwag-כשהקלנועית כבויה וה

 להשתמש בפונקציית בלם החנייה הידני על ידי הזזת ידית ההפעלה/הכיבוי בחזרה למצב הפעלה על ידי הסייען.

 הגנה תרמית:

נקראת נסיעה תרמית. מעגל מובנה מנטר את הטמפרטורה של ההקלנועית החשמלית שלכם מגיעה עם מערכת בטיחות 

המנוע, הבקר ינתק את החשמל על מנת לאפשר לרכיבים החשמליים הבקר והמנוע. במקרה של חום קיצוני בבקר ו

להתקרר. על אף שהקלנועית החשמלית תחזור למהירות הרגילה ברגע שהטמפרטורה תחזור לרמה בטוחה, אנו 

 דקות לפני הפעלה מחדש על מנת לאפשר לרכיבים להתקרר. 2ממליצים להמתין 
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 סוללותעינת הוראות להחלפת וט
 מפרט פריטים

 10.72Ah קיבולת מדורגת

 11.5Ah קיבולת טיפוסית

 25.2V מתח נומינלי

 29.4V מתח טעינה מקסימלית

 6A> זרם חשמל

 10°C~+45°C+ טמפרטורת הפעלה

-20°C~+60°C 

 20°C~+50°C- תנאי אחסון

-20°C~+40°C 

-20°C~+20°C 

 שניות 3במשך  19.6V≥ הגנה מפני פריקת מתח

 24.5V≤ פריקה 

 שניות 3במשך  29.75V≤ הגנה מפני מתח יתר בטעינה

 29.05V≤ פריקה

 שניות 3במשך  60°C≤ או 20°C-≥  טמפרטורה בפריקה הגנת

 
 שניות 3במשך  55°C≥ או 15°C-≤ פריקה

 שניות 3במשך  45°C≤ או 10°C≥ הגנת טמפרטורה בטעינה

  שניות 3במשך  40°C≥ או 15°C≤ פריקה

 מתמשך  20Aמקסימום הגנת זרם בפריקה

≥27A  שניות ±0.26שניות  06במשך 

≥40A  שניות±0.26 שניות 06במשך 

≥43A  שניות±0.26 שניות 5במשך 

≥46A  שניות ±0.26שניות  5.5במשך 

≥50A±2A  ±10מילישניות  06במשך 

 מילישניות

 זרם קצר חשמלי

≥133A±10A  שניות-מיקרו 066במשך 

 שניות-מיקרו ±250

 שניות±0.25 שניות  10≤זמן פריקה 
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 אזהרה

 

 להחליף את הסוללות מפעם לפעם.אם הקלנועית החשמלית לא בשימוש, אנו ממליצים 

ים החיאין להשתמש במצברים. הם לא נועדו לעמוד בפריקה ארוכה ועמוקה וגם אינם בטוחים לשימוש בקלנועית החשמלית. הערה: 

 . אופן השימוש בהןמעידים על בדרך כלל הסוללות השימושיים של 

 אין להפעיל את הקלנועית עם סוללות חלשות מכיוון שהמשתמש עלול להיתקע  

 של יחידת הקלנועית לפני אחסון לטווח ארוך סוללותנא להוציא את ה 

 

 טיפול במהלך ההרכבה

 בסוללותש , אין להשתמוזעזוע או חזק או נפל וחטפ סוללותאם ה (1

 סוללות, אין להשתמש בסוללותבמקרה של עיוות ה (5

 

 אחסון

לתקופה  25V~26Vאו טווח מתח של  60%~40%בין עם רמת טעינה הובלה ) במצב סוללותיש לאחסן את ה (1

 ארוכה(

במצב הטוב ביותר לאחסון לטווח ארוך. אם הסוללות פעם בחצי שנה על מנת להבטיח ש סוללותמומלץ לבדוק את  (5

 האחסון המומלץ.מצב , יש לטעון או לפרוק אותה עד להשגת 1לא במצב אחסון, כמצוין בסעיף  תהסוללו

 במקום יבש עם לחות נמוכה, ובמיוחד הרחק מטמפרטורות גבוהות סוללותיש לשמור את ה (3

 בסמוך למקור חום כלשהו, או במקום החשוף לאור שמש ישיר  סוללותאין לאחסן את ה (4

 

 סעיף איסור

 את הסוללות לאש, או לחמם את הסוללות אין להשליך (1

 אין לפרק את הסוללות או לבצע בהן שינויים (5

 ומעלה( 60°Cאין להשאיר את הסוללות במקום עם טמפרטורה גבוהה ) (3

 אין לטבול את הסוללות במים או להשאירן במקום עם לחות גבוהה (4

 אין לנער את הסוללות בחוזקה או להפיל אותן (2

 ל גוף הסוללותאין לרתך עופרת ישירות ע (6

 אין לחמם או לרתך את המסופים של הסוללות (.
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 הוראות טעינה
 ותמטען הסולל

(. הסוללות משתמשות בזרם ישיר כדי להפעיל את הקלנועית זרם חילופיןמתחבר לשקע חשמל סטנדרטי ) ותמטען הסולל

באופן זה המטען לאפס. תשאף מהמטען  מליעוצמת הזרם החשהחשמלית. לאחר שהסוללות נטענות באופן מלא, 

 יתר על המידה. סוללותממשיך לטעון אך לא מטעין את ה

 לאפס.השואף : לא ניתן לטעון את הסוללות אם הן נפרקו במתח 1הערה 

 .ISO 7176-21:2003-ו ISO 7176-14:2008: הקלנועית החשמלית עומד בדרישות של 5הערה 

השימוש במטען מכל סוג אחר עלול להיות מסוכן ודורש את על ידי הספק. שניתן ת : יש להשתמש במטען הסוללו3הערה 

 אישור היצרן.

 

 תיאור

NL07-25HT  בשורה.יון -סוללות ליתיום . לטעינתהוא מטען חכם שנועד 

 מפרט חשמלי:

 29.4V± 0.2V 2.5Adc ± 10% מתח יציאה:  240VAC, 50/60 Hz~100: מתח כניסה .1

 יון בשורה-סוללות ליתיום .לטעינת וצר הספק המטען: המטען מי .5

 מצב טעינה:

הסוללות עד שמתח הסוללות יגיע  2.5Adc±10% (I(ave) )(: בתחילת הטעינה, זרם רציף של CCמצב זרם רציף ) (1)

 .29.4V± 0.2V-ל

 באופן קבוע לאורך כל הטעינה. 29.4V±0.2V(: ההספק יעמוד על CVמצב מתח רציף ) (5)

, הטעינה הראשונית תתבצע תחילה. זרם הטעינה הוא 21V±1V-נמוך מ סוללותח המצב טעינה ראשונית: אם מת (3)

 .0.5Adc ± 10%מזרם הטעינה במצב זרם רציף:  50%

 , המטען יתחיל מחזור טעינה חדש.28.3V± 0.5V-יורד מות מלא סוללותמצב טעינה מחדש: כשהמתח של  (8)

השימוש במטען מכל סוג אחר עלול להיות מסוכן הערה: יש להשתמש אך ורק במטען של ספק הקלנועית החשמלית. 

 ודורש את אישור היצרן.

 

 מחוון
 אות

 עוצמה
 צבעונית(-דו LED)נורת 

 סטטוס
 צבעונית(-דו LED)נורת 

 ביי-*סטנד
 *סוף הטעינה

 ירוק רציף אדום רציף

 *מצב טעינה ראשונית
 * מצב טעינה

 אדום רציף מופעל

 *זרם יתר
 *מתח יתר

 *טמפרטורת יתר

 
 מופעל

 הבהוב בין אדום לירוק כל שנייה

 *מצב טעינה ראשונית עם אפס מתח
 *קצר

 

 16הבהוב בין אדום לירוק. אדם:  מופעל
 מילישניות 806מילישניות; ירוק: 

 
 

 זוהי כניסת המטען
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 מפרט מכאני

 מ"מ .3*8.*.16מידות:  .1

 גרם 800-משקל: כ .5

 (XXX – 3פין  שלילי; - 5חיוני; פין  - 1פינים )פין  3יציאת מטען: תקע בעלי  .3

 פינים 5: מלבן סטנדרטי עם ACשקע  .8

 : תקע בתקן הלאומי לפי בקשה.ACכבל  .2

 נהלי הפעלה:

. המחוון AC-למטען. חברו את המטען לשקע ה סוללותחיבור ה*לפני*  AC-יש לחבר את המטען לחשמל הראשית שימו לב!  .1

 אז יש לחבר את הסוללות למטען."סטטוס" יידלק בצבע ירוק, ו-המורה כי המטען פועל יידלק ומחוון ה

מילישניות(. ההבהוב יופיע עד  806מילישניות( וירוק ) 16"סטטוס" יהבהב בצבע אדום )-במקרה של קצר ביציאה, מחוון ה .5

 שהמערכת תפעיל את עצמה מחדש והחלק המקצר יסולק.

 ק בצבע ירוק."סטטוס" יידלק בצבע אדום. עם סיום הטעינה, המחוון יידל-במהלך הטעינה, מחוון ה .3

"סטטוס" -שעות, הוא יפסיק לטעון ומחוון ה 2-למנוע נזק לסוללות, כשהמטען נשאר במצב טעינה ראשונית במשך מעל לעל מנת  .4

 יהבהב פעם בשנייה על מנת להעיד על שגיאת טעינה ראשונית.

ם גם להתחיל לטעון את מהמטען בכל רגע נתון. המשתמשים יכולי סוללותבמהלך הטעינה, המשתמש יכול להוציא את ה .2

אם יש בעיה, אנא בדקו את בה תהליך הטעינה מתחיל.  המטען מסוגל לקבוע את נקודת החיתוךון. תבכל רגע נ סוללותה

 הסוללות וחזרו על הצעדים הנ"ל. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם הסוכנות המורשית לקבלת עזרה.

 

 בדיקות לפני שממשיכים:

 לפני החיבור. NL07-תאימות למטען היש לוודא שהסוללות מ .1

הפינים של הכבל היציאה מיוצר במיוחד למטרה זו. אין להחליף את החיבורים שכן הדבר עלול לגרום  8המחבר בעל  .5

 לסכנה.

ואינו מומלץ לשימוש עם סוללות אחרות. סוללות של  METCOנועד אך ורק לשימוש עם סוללות  NL07-מטען ה .3

 לפני השימוש במטען זה. METCOבל אישור של יצרנים אחרים מוכרחות לק

 .הוא כלי מדויק ויש להרחיקו ממכשירים הפולטים קרינת הפרעה אלקטרומגנטית NL07-מטען ה .8

 ת.ופעמי-חד ותשימו לב! לעולם אין להשתמש במטען זה כדי לטעון סולל

 אזהרה

 

 .תמיד יש לטעון את הסוללות באזורים מאווררים היטב 

 מוש בתוך הבית בלבד. יש להגן עליו מפני לחות.המטען נועד לשי 

 זמנית אם הסוללות חלשות-להחליף את שתי הסוללות בו , מומלץהטובים ביותרביצועים השגת הל. 

  אם הקלנועית החשמלית לא נמצאת בשימוש לתקופה ארוכה, יש לדאוג לטעון מחדש את הסוללות לפחות פעם בחודש על

 .מנת למנוע פגיעה במצב הסוללות

  האם נוכל להשתמש במטען אחר? עליכם להבין שהמטענים נבחרו באופן ספציפי לשימושים מסוימים ומותאמים לסוללות

בגודל וסוג ספציפיים. על מנת לטעון את הקלנועית החשמלית באופן בטוח ויעיל, אנו ממליצים להשתמש במטען שמגיע בתור 

 ינת הסוללות באופן נפרד בכל דרך שהיא הינה אסורה.טעציוד מקורי עם המוצר של חברת הארט ווי בלבד. 

 שימו לב:

 תמיד יש לטעון את הסוללות באזורים מאווררים היטב. (א

 המטען נועד לשימוש בתוך הבית בלבד. יש להגן עליו מפני לחות. (ב

 זמנית אם הסוללות חלשות.-, מומלץ להחליף את שתי הסוללות בולהשגת הביצועים הטובים ביותר (ג

 .ית החשמלית לא נמצאת בשימוש לתקופה ארוכה, יש לדאוג לטעון מחדש את הסוללות לפחות פעם בחודשאם הקלנוע (ד

שעות. ניתן לדעת שהסוללות מלאות כאשר  8-10בהתאם לסוג הסוללות ומצב הסוללות, ניתן לטעון את הסוללות באופן מלא תוך 

. אנו ממליצים לטעון סוללותמעבר לנדרש לא תפגע ב סוללותת הנורת הסטטוס בפאנל הצידי של מטען הסוללות תידלק בירוק. טעינ

תרשים של מעגל  הערה:שעות.  58-אין לטעון את הסוללות במשך מעל ל .ומישעות לאחר שימוש יומי 10עד  4את הסוללות במשך 

 .סוללותיש לעיין בתרשים לפני הרכבת ה מסגרת.מודבק ל סוללותה
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 הוראות לתחזוקה של הסוללות
 

 או את הוראות השימוש במטען לפני השימוש.קר 
 לפני כל שימוש בקלנועית החשמלית. סוללותהקפידו לטעון את ה 
 .אם המטען נדלק בצבע אדום, יש לבדוק אם המטען פגום או אם נגרם נזק לחיווט של הכבל המחבר 
 מסופי הסוללות לשמירה על תנאי טעינה טובים. הקפידו על ניקיון 
 

 בהטיפול במהלך ההרכ

 אם הסוללות חטפו זעזוע חזק או נפלו, אין להשתמש בסוללות (3

 במקרה של עיוות הסוללות, אין להשתמש בסוללות (4

 

 אחסון

לתקופה  25V~26Vאו טווח מתח של  60%~40%הובלה )עם רמת טעינה בין במצב יש לאחסן את הסוללות  (2

 ארוכה(

לות במצב הטוב ביותר לאחסון לטווח ארוך. אם מומלץ לבדוק את הסוללות פעם בחצי שנה על מנת להבטיח שהסול (6

 האחסון המומלץ.מצב , יש לטעון או לפרוק אותן עד להשגת 1הסוללות לא במצב אחסון, כמצוין בסעיף 

 יש לשמור את הסוללות במקום יבש עם לחות נמוכה, ובמיוחד הרחק מטמפרטורות גבוהות (7

 מקום החשוף לאור שמש ישיר אין לאחסן את הסוללות בסמוך למקור חום כלשהו, או ב (8

 

 סעיף איסור

 אין להשליך את הסוללות לאש, או לחמם את הסוללות (8

 אין לפרק את הסוללות או לבצע בהן שינויים (9

 ומעלה( 60°Cאין להשאיר את הסוללות במקום עם טמפרטורה גבוהה ) (11

 אין לטבול את הסוללות במים או להשאירן במקום עם לחות גבוהה (11

 לות בחוזקה או להפיל אותןאין לנער את הסול (15

 אין לרתך עופרת ישירות על גוף הסוללות (13

 אין לחמם או לרתך את המסופים של הסוללות (14
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 תחזוקה ותיקון
, כמו כל כלי רכב ממונע, היא דורשת תחזוקה שגרתית. על מנת לדאוג לתחזוקה מינימלית. עם זאתנועדה הקלנועית החשמלית 

 שלכם תפעל ללא בעיה במשך שנים, אנו ממליצים לבצע את בדיקות התחזוקה הבאות בזמן הנדרש. S19V-הקלנועית ש

 

 בדיקות יומיומית

  בדיקה ויזואלית של מצב הצמיגים 

  הסוללות על הבקר על מנת לקבוע אם צריך לטעון את הסוללותבדיקת מד 

 

 בדיקות חדשיות

 היא מרופטת, חתוכה או אם יש חוטים חשופים. בצעו בדיקה ויזואלית של רתמת הבקר. בדקו אם 

 

 בדיקות חצי שנתיות

בדקו את מברשות המנוע. אנו ממליצים שהסוכנות המורשית שלכם תבדוק את המברשות לפחות פעם בחצי שנה אם הקלנועית 

 ייגרם נזק למנוע.מוגזמת במברשות, יש להחליפן אחרת החשמלית שלכם לא פועלת באופן חלק. אם הבדיקה קובעת שיש שחיקה 

 

 יקותבד
  ודאו שהבקר נקי והגנו עליו מפני גשם ומים. לעולם אין לשטוף את הקלנועית החשמלית עם צינור או להעמיד אותה במגע ישיר

 עם מים.

  מהגלגלים. מוך, שיער, חול וסיבי שטיחהקפידו להרחיק 

 ד, יש לפנות לסוכנות המקומית להחלפת הצמיגים.בצעו בדיקה ויזואלית של עומק הצמיגים. אם העומק הוא פחות ממ"מ אח 

  ניתן לשטוף את כל הריפוד עם מים חמים וסבון עדין. יש לבדוק מפעם לפעם את המושב ומשענת הגב ולאתר שקעים, חתכים

ה מכיוון שהדבר יוביל להיווצרות טחב והתדרדרות מהיר לחוקרעים. להחליף במידת הצורך. אין לאחסן את הקלנועית במקום 

 של חלקי הריפוד.

  פעולות שימון ובדיקה פשוטות יטיבו עם כל המנגנונים הנעים. שמנו באמצעות וזלין או שמן סיכה. אין להשתמש ביותר מדי

שמן, אחרת טיפות קטנות עלולות לגרום לכתמים ולפגוע בשטיחים, הריפוד וכדומה. תמיד יש לבצע בדיקה כללית של כל 

 הדוקים מספיק. הברגים והאומים ולוודא שהם

 

 השלכת הקלנועית החשמלית/הסוללות

יש להשליך את הקלנועית החשמלית/הסוללות בהתאם לתקנות המקומיות והלאומיות הישימות. צרו קשר עם סוכנות השלכת 

יבי הפסולת המקומית או עם הסוכנות המורשית שלכם לקבלת מידע על השלכה נכונה של חומר האריזה של הקלנועית החשמלית, רכ

  פוליאוריתן.ו ניאופרן, סיליקון מסגרת המתכת, רכיבים מפלסטיק, אלקטרוניקה, סוללות, וחומרי

 

 ניקיון וחיטוי

  השתמשו במטלית לחה ובחומר ניקוי עדין ולא שוחק על מנת לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת של הקלנועית

 החשמלית.הימנעו משימוש במוצרים שעלולים לשרוט את הקלנועית החשמלית. 

  במקרה הצורך, נקו את המוצר עם חומר חיטוי מאושר. ודאו שחומר החיטוי בטוח לשימוש על המוצר שלכם

לפני השימוש. מלאו אחר הוראות הבטיחות לשימוש נכון בחומר החיטוי ו/או חומר הניקוי לפני מריחתו על 

מוקדמת של הריפוד ו/או הגימור של  עמידה בהוראה זו עלולה לגרום לגירוי בעור או להתדרדרות-המוצר. אי

 הקלנועית החשמלית.

 עמידה -מלאו אחר הוראות הבטיחות לשימוש נכון בחומר החיטוי ו/או חומר הניקוי לפני מריחתו על המוצר. אי

בהוראה זו עלולה לגרום לגירוי בעור או להתדרדרות מוקדמת של הריפוד ו/או הגימור של הקלנועית 

 החשמלית.

 הסוללות חיבורי מסוף

 

 .ודאו שחיבורי המסוף יהיו הדוקים וללא קורוזיה 

 .על הסוללות להיכנס באופן ישר בבתי הסוללה 

  .על מסופי הסוללות לפנות אל תוך הקלנועית 
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 רתמות חיווט

 .בדקו את כל חיבורי החיווט באופן קבוע 

 ל שחיקה או נזק.ודאו שאין סימנים שבדקו את בידוד החיווט באופן קבוע, לרבות כבל המטען, ו 

  פנו לסוכנות המורשית לתיקון או החלפת כל מחבר, חיבור, או בידוד פגומים שמצאתם לפני שתחזרו להשתמש

 בקלנועית.

 

 הטרנסאקסלמיסבי צירים והרכבת המנוע/

 כל הפריטים משומנים מראש, אטומים, ולא מצריכים שימון נוסף.

 החלפת גלגל/צמיג

מיגים פניאומטיים ויש לכם תקר, ניתן להחליף את הגלגל. אם הקלנועית שלכם מגיעה אם הקלנועית שלכם מגיעה עם צ

עם צמיג עם מעטפת מולבשת יש להחליף את המעטפת או את כל הגלגל, תלוי בדגם. פנו לסוכנות המורשית בנוגע 

 להחלפת גלגלי הקלנועית.
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 פתרון בעיות ותיקון תקלות
 קוד שגיאה(קוד הבהוב בקלנועית )

 משמעות תיאור הבהובים

 הסוללות חלשות. יש להטעין את הסוללות. סוללות חלשות 1

תקלת סוללות  2

 חלשות

 הסוללות התרוקנו

 שלהםיש להטעין את הסוללות ב( בדקו את הסוללות והחיבורים והחוטים  (א

תקלת סוללות  3

 חזקות מדי

יתר ו/או נסיעה ארוכה במדרון. אם אתם מתח הסוללות גבוה מדי. הדבר עלול להיגרם מטעינת 

 יורדים במדרון, הפחיתו את המהירות על מנת לצמצם את כמות הטעינה המתחדשת.

חריגה ממגבלת  4

הזרם או 

התחממות יתר 

 בבקר

 שלו למשך זמן רב מדי. המקסימליהמנוע חרג מדירוג הזרם 

 הדליקו שוב.הקלנועית עלולה להפסיק לעבוד. כבו את הבקר, חכו מספר דקות ו (א

 שלהםיתכן ויש תקלה במנוע. בדקו את המנוע והחיבורים והחוטים  (ב

תקלה בבלם  5

 החנייה

 מתג שחרור בלם החנייה מופעל או שבלם החנייה תקול.

 שלהםבדקו את בלם החנייה והחיבורים והחוטים  (א

  ודאו שכל המתגים רלוונטיים נמצאים במקומות הנכונים (ב

 OONAPUמצב צירה הופעלה או שהתבצע עיכוב מטען או פונקציית הע עיכוב נסיעה 6

 העצירהשחררו את מצב  (א

 נתקו את מטען הסוללות (ב

 ודאו שהמצערת בניוטרל בעת הפעלת הבקר (ג

 יתכן שהמצערת זקוקה ליכול מחדש (ד

תקלה  7

 פוטנציומטרב

 המהירות

 בחיווט שלהם או SRW-המהירות, ה פוטנציומטריתכן ויש תקלה במצערת, 

 שלהם והחיווטערת ופוטנציומטר המהירות והחיבורים את המצבדקו  (א

תקלה במתח  8

  המונע

 תקלה במנוע או בחיווט שלו

 שלו והחיווטבדקו את המנוע והחיבורים  (א

 תיתכן תקלה פנימית בבקר. שגיאה אחרת 9

 בדקו את כל החיבורים והחיווט (א

 הערה:

התסמינים ית לפני שתנסו לפתור את הבעיות בעצמכם. אם חוויתם בעיות טכניות כלשהן, מומלץ לפנות לסוכנות המקומ

הבאים עשויים להעיד על בעיות חמורות בכיסא הגלגלים הממונע. צרו קשר עם הסוכנות המקומית אם נתקלתם באחד 

 מהמקרים הבאים:

 רעש מנוע .1

 רתמות מרופטות .5

 חיבורים סדוקים או שבורים .3

 שחיקה לא מאוזנת של אחד מהצמיגים .4

 תנועה תזזיתית .2

 טייה לצד אחדנ .6

 הרכבי גלגלים מעקומים או שבורים .7

 המוצר לא נדלק .8

 המוצר נדלק, אך לא זז .9
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 תרשים מעגל
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 רשימת חומרים

 

( שילוב 1)

 פוטנציומטר

(  תקע 3) ( ידית5)

 הידית

( חוגת 8)

 נעילה

( תקע 6) ( קנה2)

 הקנה

( כיסוי .)

 חוטי תיל

( קנה 4)

ASM 

(0 )ASM 

 מתלה קדמי

( גלגל 10)

 קדמי

(11 )

Wigwag 

( ידית 15)

 אחיזה

( קנה 13)

ASM 

( בורג 18)

 מקובע

( גלגל 12)

 סיוע

( מכסה 16)

 ראשי

( מכסה 14) ( שטיח.1)

 קדמי

( מסגרת 10)

 קדמי

( מוט 50)

ASM מחובר 

כיסוי ( 30)( מוט 50)( מכסה 54) ( בקר.5) זיז( 56)( מסגרת 52)( תקע 58)( מסגרת 53) ( כיסא55)( 51)
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מסגרת  מושב קדמית שפופרת ציר

 המושב

שב מו

 אחורית

 אבק מגומי סליידר תחתון הבקר

( פין 31)

 נעילה

( תקע 35)

 הסליידר

( מכסה 33)

 מגן

( מוט 38)

 שחרור

( דוושת 32)

 מוט שחרור

( מוט 36)

 הצלבה פנימי

מוט  (.3)

הצלבה 

 חיצוני

( ידית 30) ( בורג34)

 נשיאה

( מכסה 80)

 סוללה

( מכסה 85) ( סוללה81)

 סוללה

(83 )

מחזירור 

 אחורי

( פגוש 88)

 אחורי

( זיז 82)

 המנוע

(86 )

 טרנסאקסל 

( גלגל .8)

 אחורי

(84 )ASM 

מסגרת 

 ראשי
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 כתב אחריות

                                                                  
 הצהרת איכות / אחריות

 

, חברת נוגע לאחריות במקרה של טענות לגיטימיותאיכות וביצועים מצויינים. מבטיחים ם נועדו למטרה מסוימת והמוצרי

 .כפגומים באופן הדדישהוגדרו פריטים כספי עבור הארט ווי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תחליף/תתקן/תיתן החזר 

 :להלן האחריות של חברת הארט ווי

 תייםמסגרת: אחריות מוגבלת לשנ 

 בקרים: אחריות מוגבלת לשנה וחצי 

  אחריות מוגבלת לשנהוללהוס טעןמרכיבים אלקטרוניים : 

 .הפריטים הבאים לא נכללים באחרית 

 מברשות מנוע   צמיגים   רפידות לזרועות  

 כריות מושב   נתיחים / נורות   כיסוי מוט הגה 

 כיסוי אחורי   כיסוי קדמי    

ייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש לרעה במוצר, הפעלה לא תקינה או אחסון לא  ל סוג שהוא אשרכמו פגם א כל נזק

 תקין לא יכוסו על ידי האחריות. האחריות תיכנס לתוקף ממועד הגעת המוצרים.

שך אורך החיים הממוצע של קלנועית הוא בדרך כלל חמש שנים. חברת הארט ווי תוכל לספק תמיכה לחלקי חילוף במ

 ועד רכישת הקלנועיות.חמש שנים ממ

בסוללה פגומה או סדוקה; אנא הכניסו אותה לשקית פלסטיק ופנו לסוכנות המורשית המקומית לקבל הערה: אם נתקלתם 

 הוראות בנוגע להשלכה ומחזור.

 

 MDD 93/42/EECשל  VIIבהתאם לנספח  BEO MedConsulting Berlin GmbHהיצרן מצרף הצהרת תאימות מאת 

 Iמסיווג עבור מכשירים 

BEO MedConsulting Berlin GmbH 

  ברלין D – 10587, 5רחוב הלמוץ 

 40 045 318 – 30(0)49פקס:  3 045 318 – 30 (0)49+טלפון: 

info@beoberlin.de    www.beoberlin.de   

 

 

mailto:info@beoberlin.de
mailto:info@beoberlin.de
http://www.beoberlin.de/
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 הארט ווי מוצרים רפואיים בע"מ
 804, אזור התעשייה טאיצ'ונג, טאיצ'ונג. טאיוואן 6מס'  52דרך 


