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Uživatelská příručka
1

Předmluva
UNAwheel Mini přídavný pohon je kvalitní výrobek nabízející všestranné použití v
každodenním životě. Jeho definující vlastnosti jsou:
•
•
•
•

Kompaktní design
Kompaktní s téměř všemi invalidními vozíky
Výkonný
Elegantní

Před použitím výrobku prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Design a
technické změny mohou být bez předchozího upozornění.
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Shoda
UNAwheel a odpovídající nabíječka vyhovují příslušným oddílům normy
EN 12184 pro elektrické invalidní vozíky a splňují v současnosti platnou
směrnici ES pro zdravotnické prostředky 93/42 EHS. UNAwheel je
zdravotnický prostředek třídy I.
Prohlášení o shodě proto vytvořila společnost UNAcare Pte. Ltd. S výhradní
zodpovědností.
UNAwheel Mini splňuje požadavky testů týkajících se klimatu a odolnosti vůči stříkající
vodě a požadavkům na vnitřní a venkovní použití.

Autorská práva & Vyloučení
odpovědnosti
Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena. Nic v tomto materiálu nemůže být zjednodušeno, upraveno
nebo přeloženo bez předchozího písemného souhlasu společnosti UNAcare, kromě
případů, které jsou povoleny dle autorského práva. Pouze záruka za produkty a služby
jsou uvedeny v záručních dokumentech, které jsou dodávány s příslušnými výrobky.
Nic v tomto dokumentu nelze považovat za dodatečnou záruku. UNAcare nenese
odpovědnost za technické nebo jiné chyby či opomenutí v tomto materiálu.
UNAcare a její obchodní partneři nepřijímají žádnou zodpovědnost v případě nedodržení
dopravních zákonů v zemi užívání.

© 2019 UNAcare Pte. Ltd.
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1 Úvod
Tato uživatelská příručka je určena uživatelům a majitelům UNAwheel Mini. Obsahuje
všechny informace potřebné k bezpečnému a úspěšnému používání UNAwheel Mini.

Účel použití

1.1

UNAwheel Mini je určen k použití jako přídavný zdroj pro invalidní vozík. Ten by měl být
připojen k invalidnímu vozíku buď pomocí základního nebo aktivního adaptéru a používán
podle pokynů v této příručce. Používání UNAwheel jiným způsobem, než je popsáno v
této příručce, může vést ke zranění nebo poškození produktu.

Záruka & Kontakt

1.2

UNAcare poskytuje při zakoupení UNAwheel Mini dvě záruční lhůty:
•
•

1 rok nebo 1000 km pro baterii, displej a ovladač UNAwheel.
2 roky nebo 2000 km pro motor, rám a adaptéry UNAwheel.

Poškození výrobku v důsledku neúmyslného použití může vést ke ztrátě záruky. Více
informací o záručních podmínkách nebo dotazy týkající se tohoto dokumentu viz naše
kontaktní informace:
Adresa

UNAcare Pte. Ltd, 6 Eu Tong Sen Street, #09-09, Singapore,
zipcode 059817

Telefon

+ (351) 308 - 800002

Webové stránky

www.unacare.eu

Základní dotazy

info@unacare.eu

Prodejní dotazy

ae@unacare.eu

CEO

Nick Yudin, n.yudin@unacare.eu

Zplnomocněný

CEpartner4U BV

zástupce pro EU

Esdoornlaan 13, Maarn
3951 DB, Netherlands
+(31)343-444875
www.CEpartner4U.com
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Ikony & Symboly použité v této příručce

1.3

VAROVÁNÍ - nebezpečí vážného nebo smrtelného zranění nebo vážného
poškození produktu.
POZOR - nebezpečí zranění nebo poškození produktu.
UPOZORNĚNÍ - užitečné informace nesouvisející s bezpečností.

Bezpečnost

1.4

Před instalací, použitím, přepravou, skladováním nebo údržbou UNAwheel Mini a jeho
adaptérů, si přečtěte pečlivě následující bezpečnostní pokyny.

Použití

1.5
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Před použitím zkontrolujte všechna připojení, stav baterie, funkční brzdy kola
UNAwheel a parkovací brzdy, displej a centrální adaptér. Nikdy necestujte, když
něco výše uvedeného nefunguje správně.
Před použitím produktu na svahu se ujistěte, že brzdy správně fungují.
Riziko převrhnutí! Váš invalidní vozík s připojeným UNAwheel představuje
tříkolový dopravní prostředek. Při zatáčení, při překonávání překážek a stoupání
jezděte kolmo ke svahu, tříkolové vozidlo má tendenci převrátit se snadněji, než
čtyřkolové vozidlo. Upravte své jízdní chování a rychlost odpovídajícím způsobem.
Zatáčejte pouze při nízkých rychlostech přizpůsobených jízdním podmínkám,
vyhnete se převrhnutí vozíku a UNAwheel.
Před použitím na svahu se s produktem seznamte na rovné ploše. Tím zabráníte
potenciálně nebezpečným situacím, jako je převrhnutí a kolize.
Nikdy nejezděte kolmo ke svahu, překonávejte překážky pouze ve směru vpřed.
Na veřejných komunikacích nejezděte rychleji než 6 km/hod.
Nepoužívejte produkt bez asistence na svazích.
Nepoužívejte produkt při jízdě z kopce nebo do kopce, pokud je úroveň baterie
nižší než 50%.
UNAwheel je odolný proti stříkající vodě, ale není vodotěsný. Nepoužívejte
produkt během deště a vyhýbejte se blátu a loužím.
V (nepravděpodobném) případě přehřátí nebo vzplanutí baterie zajistěte, aby se
baterie nedostala do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Jediný vhodný
hasicí prostředek, který je doporučen výrobcem baterií, je písek.
Uživatel vozíku se musí v každém případě rozhodnout, zda-li je pro něj zamýšlená
cesta bezpečná, s ohledem na faktory jako je zážitek z jízdy a fyzická síla. Zvláštní
důležitost by měla být brána na zřetel blízko nebezpečných míst v těchto
nebezpečných oblastech nebo v jejich blízkosti, navigace, který je ponechán na
úsudku a riziku uživatele UNAwheel:
– Nábřeží, kotviště a přístavy, stezky a oblasti u vody, mosty a hráze bez zábradlí
– Nízké stezky, přechody sklonu (např. rampy a příjezdové cesty), úzké cesty podél
svahu, sjezdovky, horské stezky
– Úzké a / nebo strmé / šikmé cesty podél hlavních a vedlejších komunikací nebo
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poblíž srázu
– Cesty pokryté listy, sněhem nebo ledem
– Rampy a zvedací zařízení na vozidlech.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Maximální zatížení produktu je 100 kg ( včetně invalidního vozíku).
Nepoužívejte výrobek při teplotách nižších než -5ºC nebo vyšších než 40ºC.
Jízdní vlastnosti produktu mohou být ovlivněny elektromagnetickými poli, které je
vyzařováno mobilními telefony nebo jinými vyzařovacími zařízeními.
Jestliže máte v páteři jakékoliv kovové konstrukce, používejte produkt opatrně.
Při zapnutém UNAwheel nikdy nesahejte do kol vašeho invalidního vozíku.
Vzdálenost mezi tělem uživatele a řídítky, kdy jsou v maximální otočené poloze,
nesmí být menší než 5 cm.
Vzdálenost mezi nohama uživatele a adaptérem by neměla být menší než 1 cm.
Nepoužívejte výrobek na kluzkém povrchu nebo na hrubé zemi, jako je štěrk nebo
oblázky.
Zvýšené překážky (jako jsou obrubníky) přejíždějte pouze vpřed. Maximální
povolená výška překážky je 3 cm. Jeďte pomalu a opatrně dopředu dokud kola
vašeho UNAwheel nepřijdou do kontaktu s překážkou a pak opatrně jeďte přes
překážku. Můžete vyžadovat pomoc jiné osoby.
Vypněte produkt a zabrzděte brzdy ve výtahu, zvedací plošině, při připojování a
odpojení.
UNAwheel nesmíte používat na eskalátorech nebo pohyblivých pásech.
S výrobkem neházejte a ani jej neupusťte.
Nenechávejte UNAwheel bez dozoru, i když je vypnutý.
Obzvláště, když se zařízení nepoužívá, nevystavujte UNAwheel silnému
slunečnímu světlu na dlouhou dobu, pokud je to možné. To by mohlo způsobit
zahřívání motoru, baterie se stále zahřívá a v extrémním případě není schopna
provozu. Plastové díly za slunečního intenzivního světla také stárnou rychleji. V
případě přehřátí způsobeného slunečním světlem nebo nadměrným používáním
nechte UNAwheel, dokud nevychladne.
Při intenzivním používání se může motor a centrální trubka zahřát. Nedotýkejte se
těchto částí (nebezpeční popálení). Nechte UNAwheel, dokud nevychladne. Teplo
může také způsobit únik oleje nebo maziva na různých místech.
UNAwheel je určen pouze pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí a nesmí
být zneužíváno např. tím, že si s ním děti budou hrát nebo bude použit jako
pohon pro přepravu zboží.

Maximální povolená rychlost na veřejných silnicích závisí na místních dopravních
předpisech.
Rychlost nad 6 km/hod může být provozována pouze na soukromém majetku.
Produkt může generovat elektromagnetická pole, která by mohla způsobit rušení
dalších zařízení. Z tohoto důvodu produkt vypněte, pokud se nepoužívá.
Pokud během jízdy uslyšíte neobvyklé zvuky nebo si všimnete neobvyklých vibrací,
je možné, že se části UNAwheel nebo invalidního vozíku uvolnily. Je také možné, že
nějaké cizí těleso vniklo do UNAwheel nebo kol invalidního vozíku. Pokud nevidíte
příčinu, obraťte se na vašeho specializovaného prodejce a servis.
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Skladování & Přeprava

1.6
•
•
•
•
•

Výrobek vždy skladujte a přepravujte v původním obalu.
Ujistěte se, že řídítka produktu jsou během přepravy odstraněna.
Skladujte výrobek nabitý.
Teplota během přepravy a skladování musí být mezi -10°C a 40°C.
Výrobek musí být během přepravy vypnutý.

Nabíjení

1.7
•
•
•
•
•
•
•

Nabíjejte výrobek v suchém prostředí při teplotě mezi 10ºC a 30ºC.
Během nabíjení vypněte UNAwheel Mini.
Nikdy nenechte baterii zcela vybít. Poškození způsobené úplně vybitou baterií ruší
záruku.
Není-li UNAwheel Mini delší dobu používán, musí být jeho baterie nabita a vybita
nejpozději jednou za šest měsíců, aby byla zachována kapacita baterií.
Zabraňte působení prachu a nečistot na funkci nabíječky baterií. Chcete-li vyčistit
nabíječku, použijte suchý kus látky.
Umístěte nabíječku na gumové nožičky na rovnou zem.
Nabíječku smí otevřít pouze autorizovaný personál.

Údržba

1.8

•

Zkontrolujte, zda je výrobek zkontrolován a opravován alespoň jednou ročně
autorizovaným dealerem.
Po provedení všech nastavení se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy.

•
•
•

Produkt nerozebírejte jiným způsobem, než je popsáno v tomto dokumentu.
Při montáži nebo seřizování produktu buďte opatrní na své prsty.
Před připojením nebo odpojením adaptéru UNAwheel Mini vypněte.

•

Čištění

1.9

•

K čištění produktu nikdy nepoužívejte vodní hadici nebo vysokotlaké čistící
zařízení.
Vyvarujte se přímého kontaktu vody s motorem, baterií výrobku a elektronikou.

•

K čištění produktu nepoužívejte žádné čistící prostředky.

•
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2 UNAwheel
2.1

Popis

UNAwheel Mini je elektrický pohon k invalidnímu vozíku, které poskytuje uživatelům
invalidního vozíku snadno použitelný nárůst výkonu. Je určen pro lidi, kteří nejsou schopni
chodit, ale jsou schopni samostatně se pohybovat na invalidním vozíku. Díky možnostis
rychlého a snadného seřízení standardního vybavení a jeho modulárního designu mohou
být UNAwheel Mini používány pacienty s celou řadou zábran chůze.
UNAwheel Mini je nejlehčí doplněk na trhu. Navzdory své přenosné velikosti je dostatečně
výkonný na to, aby ho uživatelé řídili v interiéru i venku.
UNAwheel Mini je vybaven dvěma adaptéry, které umožňují připojení k základním i
aktivním typům invalidních vozíků (obrázek 1).

Figure 1:

UNAwheel Mini s adapérem Basic (vlevo) a adaptérem Active (vpravo).

10

2.2

Technické specifikace

Celková váha

5.3 kg

Motor

Elektr., 250W DC

Baterie

LG 153.6 Wh (kompatibilní pro leteckou přepravu)

Odpružení

Dvojí; pružina a měkká pevná pneumatika

Typ bržděn

Elektrické

Rychlost na
veřejných
komunikacích

Max. 6 km/hod

Rychlost na
soukromých
komunikacích

Max. 16 km/hod

Schopnost převýšení

Max. sklon 14%

Dojezd*

Max. 15 km

Hmotnost uživatele

Max. 100 kg, včetně invalidního vozíku

* Závisí na terénu, teplotě a hmotnosti uživatele.
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3 Instalace
Obsah dodávky

3.1

UNAwheel Mini je dodáván ve dvou obalech:
•
•
•

3.2

Cestovní pouzdro obsahující UNAwheel Mini a nabíječku.
Krabice obsahující všechny části Active adaptéru.
NEBO
Krabice obsahující všechny části Basic adaptéru.

Požadavky

Chcete-li zjistit, který z těchto dvou adaptérů je kompatibilní s vaším vozíkem viz
následující požadavky:
Active (aktivní) adaptér

Basic (základní) adaptér

• Invalidní vozík by měl mít pevný nebo
skládací kovový rám a nerozebíratelné
podpěry na nohy.

• Základní invalidní vozík by měl mít
výkyvné a oddělitelné opěrky nohou.

• Přední trubky vozíku by měly mít
svislou přímou část 40mm ve výšce
270 - 350mm nad zemí.

• Rám vozíku by měl mít vodorovnou
přímou část 50mm pod polštářem
(nebo až 100mm dozadu) ve výšce 210
- 290mm nad zemí.

• Šířka mezi středy předních trubek by
měla být 300 - 355mm (až 435mm u
volitelných trubek).*

• Šířka mezi trubkami by měla být 415 458 mm*
* jestliže je šířka menší než 415
mm, lze trubky adaptéru snížit na
požadovanou šířku; min. 180 mm.

* pokud je šířka menší než 300
mm, lze trubky adaptéru snížit na
požadovanou šířku; min. 180 mm.
• Trubky by měly být kulaté
(Ø35,32,30,25 nebo 22mm) nebo
oválné (ProgeoEgo, QuickieHelium).

• Trubky by měly být kulaté (Ø22 nebo
25 mm).

• Celková hmotnost uživatele by měla
být menší než 100 kg.

• Celková hmotnost uživatele by měla
být menší než 100 kg.
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3.3

Active (aktivní) adaptér

3.3.1

Obsah

Active Adaptér se skládá z následujících částí:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Centrální adaptér.
Zakřivené trubky (x2).
Svorky pro rám 22-30 mm (x2).
Svorky pro 32-35 mm a oválný rám (x2).
Distanční sloupky pro rám 22 mm (x2).
Distanční sloupky pro rám 25mm rám (x2).
Distanční sloupky pro rám 32mm (x2).
Distanční sloupky pro rám Quickie Helium (x2).
Distanční sloupky pro rám Progeo Ego (x4).
Volitelné XL zakřivené trubky (x2).

K instalaci adaptéru jsou nutné následující nástroje:
•
•
•
•

Pravítko.
2 mm imbus klíč.
3 mm imbus klíč.
4 mm imbus klíč.
J

Tools
1x

B
1x
1x
1x

2

A

3

G

4

D

E

H

C

F

I
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3.3.2
1

Připojení svorek
Demontujte svorky odšroubováním jejich dvou předních šroubů. Použijte 4mm
imbus klíč.

4

2

3

Umístěte obě poloviny svorek kolem předních trubek rámu vozíku. V případě
trubky o průměru 30 mm nebo 35 mm použijte jednu vrstvu izolační pásky pro
ochranu rámu vozíku, u jiných velikostí použijte pryžové rozpěrky.
Lehce utáhněte svorky přišroubováním jejich dvou předních šroubů. Stále byste
měli mít možnost posunout svorku nahoru a dolů po trubce.

4

14

4
5

Umístěte svorky cca. 33 cm nad zemí. Použijte pravítko.
Uvolněte třetí šroub svorek. To vám umožní vyjmout a otočit držáky svorek.

3

6
7

Držáky otočte do polohy cca. 15O směrem k podlaze. Ujistěte se, že držáky směřují
silně dopředu.
Utáhněte šrouby.

15O
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3.3.3
1
2

Namontujte centrální adaptér
Povolte 4 šrouby v horní části centrálního adaptéru. Použijte imbusový klíč 4 mm.
Povolte 4 šrouby ve spodní části centrálního adaptéru. Použijte imbusový klíč 3
mm.

4

3

3

4

Změřte vzdálenost mezi středy trubek invalidního vozíku, kde jsou namontovány
svorky. Pro 300 - 355 mm použijte standardní zakřivené trubky, pro 355-435 mm
použijte volitelné zakřivené trubky XL.
Vložte dlouhé konce zakřivených trubek cca. 5 cm do centrálního adaptéru.

5

Lehce dotáhněte všech 8 šroubů centrálního adaptéru.
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3.3.4
1
2
3
4

Připojte centrální adaptér
Následující kroky by měly být provedeny, když uživatel sedí na vozíku.
Vložte krátké konce trubek centrálního adaptéru do držáků svorky 1 .
V případě potřeby upravte šířku sestav 2 .
Pomocí úchytů svorek utáhněte držáky a zajistěte centrální adaptér 3 .

1
3

2

5

Umístěte háček centrálního adaptéru 20.5cm nad zemí, ve svislé poloze úhel cca.
10º. Nastavte výšku posunutím háčku nahoru nebo dolů centrální adaptér nebo
svorkami nahoru nebo dolů po rámu.

Upravte polohu
stop kroužků a
dotáhněte 2 mm
imbus klíčem

10O

6
7
8

20,5 cm

Utáhněte dva přední šrouby každé svorky. Použijte imbusový klíč 4 mm.
Utáhněte všech osm šroubů centrálního adaptéru.
Ujistěte se, že adaptér může být snadno vložen a vyjmut ze svorek samotným
uživatelem.
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3.4

Basic (základní) adaptér

3.4.1

Obsah

Basic (základní) adaptér se skládá z následujících částí:
A
B
C

Centrální adaptér.
Svorky (x2).
Distanční sloupky pro rám 22 mm (x2).

K instalaci adaptéru jsou nutné následující nástroje:
•
•
•

Pravítko
3 mm imbusový klíč
5 mm imbusový klíč

Tools
1x
1x

3

1x

5

A

C
B
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3.4.2
1

Připojte svorky
Povolte dva šrouby svorek. Použijte 5 mm imbus klíč.

5

2

3

Umístěte svorky na spodní trubku na boku rámu vozíku. Umístěte je asi 10 cm za
přední okraj polštáře. V případě průměru trubice 25 mm použijte jednu vrstvu
izolační pásky pro ochranu rámu invalidního vozíku, pro 22 mm použijte pryžové
rozpěrky.
Zajistěte svorky utažením jejich dvou šroubů.

5
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3.4.3
1
2
3

Připojte centrální adaptér
Vložte středový adaptér do svorek 1 . Vložte 2 čepy, abyste je zajistili 2 .
Umístěte háček centrálního adaptéru 27cm nad zemí, ve svislém úhlu cca. 5º.
Použijte pravítko.
Utáhněte šrouby centrálního adaptéru. Použijte imbus klíč 3 a 5 mm.

1
2

27 cm

3
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4 P
 řipojení & Odpojení
UNAwheel Mini
Před připojením nebo odpojením UNAwheel Mini k adaptéru, si pečlivě přečtěte
bezpečnostní instrukce.

4.1

Active (aktivní) adaptér

4.1.1

Připojení UNAwheel Mini

1
2

Když sedíte na vozíku, držte UNAwheel Mini za řídítka a zatáhněte směrem k
vozíku 1 .
Vložte horní válec konektoru UNAwheel do horního háčku centrálního adaptéru
2 .

1

2

3

Posuňte řídítka UNAwheel dopředu. Konektor zapadne na své místo.
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•

4.1.2

Po připojení UNAwheel Mini, by měla být přední kola vozíku zvednuta o 10 až
40 mm nad zemí. Pokud tomu tak není, upravte odpovídajícím způsobem výšku
centrálního adaptéru.
Odpojení UNAwheel Mini

1

Zatlačte mírně jednotku poddisplejem a současně stlačte rukojeť na centrálním
adaptéru dopředu.

2

Zatáhněte za řídítka směrem k sobě a odpojte UNAwheel
dopředu a vyjměte UNAwheel 2 .

1

. Zatlačte řídítka

1

2

4.1.3
1
2

Odpojení centrálního adaptéru
Otočte kliky svorek a uvolněte je.
Vyjměte centrální adaptér ze svorek.
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4.2

Basic (základní) adaptér

4.2.1

Připojení UNAwheel Mini

1
2

Když sedíte na invalidním vozíku, držte UNAwheel Mini za jeho centrální trubku
pod displejem a posuňte kolo pod invalidní vozík.
Vložte spodní válec konektoru UNAwheel do spodního háku centrálního adaptéru.

3

Vytáhněte řidítka UNAwheel nahoru. Konektor zapadne na své místo.

Po připojení UNAwheel Mini, by měla být přední kola vozíku zvednuta 10 až 20mm nad
zemí. Pokud tomu tak není, upravte odpovídajícím způsobem výšku centrálního adaptéru.
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4.2.2

Odpojení UNAwheel Mini

1

Zatlačte držadlo na centrálním adaptéru dozadu.

2

Zatlačte řídítka UNAwheel od invalidního vozíku a odpojte UNAwheel.

4.2.3
1

Odpojení centrálního adaptéru
Stiskněte tlačítko kolíků

1

a vytáhněte je ze svorek

1

2

2

Vyjměte centrální adaptér.
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.

5 Použití UNAwheel Mini
Před použitím UNAwheel Mini si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

Ovládací prvky & Displej

5.1

Ovládací prvky a displej UNAwheel Mini najdete na spodní straně řídítek.

G

F

E

C

D

B
A

A
B
C
D
E
F
G

Displej
Joystick plynu
Joystick brzdy
Tlačítko napájení/režimu
Tlačítko napájení/režimu
Tlačítko režimu rychlosti vpřed
Tlačítko režimu rychlosti vzad

•

Joystick plynu a brzdy fungují stejným způsobem; čím více tlačíte, tím větší efekt.
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Řízení

5.2

Ovládací prvky UNAwheel Mini používejte následujícími způsoby:
•
•
•

•
•
•
•
•

Stisknutím tlačítka Napájení/režim zapněte UNAwheel Mini.
Opakovaným stisknutím tlačítka Napájení/režim vyberte režim (vzdálenost,
celková vzdálenost).
Stisknutím tlačítka režimu rychlosti 5 nebo režimu rychlosti 6 vyberte režim
rychlosti.
– 1 – pomalu vzad (max. 6 km/h)
– 2 – veřejné komunikace vpřed (max. 6 km/h)
– 3 – vpřed na soukromém území (max. 16 km/h)
Stisknutím joysticku plynu zahajte jízdu.
Stisknutím joysticku brzdy zpomalte.
Sledujte displej a zkontrolujte rychlost a stav baterie.
Stisknutím tlačítka Světlo zapnete nebo vypnete osvětlení.
Chcete-li vypnout UNAwheel Mini podržte tlačítko Napájení/režim po dobu 5
sekund.

Nabíjení

5.3

Pokud používáte UNAwheel Mini denně, nabíjejte baterii, když se na displeji zobrazí jeden
nebo dva sloupce úrovně baterie. Nabíjejte UNAwheel Mini pomocí dodané nabíječky.
Před nabíjením zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
A
B
C

Kabel baterie
Kontrolka On / Off (Zapnutí/vypnutí) a indikátor nabíjení
Síťový kabel

A
B

C
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Řidičský trénink

5.4
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bezpečnost a pohoda řidiče je nejvyšší prioritou. Aby to bylo zajištěno, je nezbytné
pochopit jízdní vlastnosti UNAwheel. Váš prodejce UNAwheel vám v tomto ohledu
pomůže se bezplatně seznámit s produktem.
Dodržujte informace, bezpečnostní pokyny a informace o nebezpečnosti od
vašeho výrobce invalidního vozíku. To platí také pro jízdu s UNAwheel.
Při spouštění zařízení nikdy nestlačujte plyn. To může vést k nekontrolovanému
pohybu UNAwheelu (nebezpečí nehody).
První pokusy při řízení – začněte opatrně a začněte trénovat na rovině.
Začněte se svým tréninkem v oblastech bez překážek.
Vždy přizpůsobte svou rychlost vnějším podmínkám tak, abyste mohli například
najet na překážky, které se náhle objeví, nebo zastavit invalidní vozík.
Jemně zatlačujte plyn a bez náhlých pohybů. Vyhněte se náhlému použití plynu,
zejména v potenciálně nebezpečných situacích, kterým se chcete vyhnout.
UNAwheel opatrně zabrzděte, dokud se nezastaví.
Když uvolníte plyn, UNAwheel se automaticky přepne na volnoběh a kolo není
bržděno! Brzděte pomocí brzdící páky nebo brzděte koly invalidního vozíku.
Při překročení nastavené maximální rychlosti se UNAwheel automaticky přepne
na volnoběh.
Před použitím UNAwheelu na svazích nacvičte provoz zařízení na vodorovném
povrchu.
Vždy jezděte na svazích s plně nabitou baterií.
Při cestování na svazích jakéhokoliv druhu byste měli být obzvláště opatrní.
Cestujte na svazích sníženou rychlostí, abyste se mohli vyhnout jakýmkoliv
překážkám, které se náhle objeví, nebo včas zastavte UNAwheel. Nikdy necestujte
na svahu v režimu volnoběhu. Nikdy nejezděte po příkrých svazích nebo v
podobných podmínkách. Neúmyslné posunutí těžiště může vést k převrácení
vozíku na jeho straně.
UNAwheel může jezdit přes překážky jako jsou obrubníky s maximální výškou 3
cm.
Překážky s výškou nad 3 cm nesmí být překonávány, protože hrozí nebezpečí
pádu, zranění a poškození zařízení.
Kontrolujte tlak vzduchu v kolech vašeho invalidního vozíku. Má to vliv na jízdní
výkon a dojezd UNAwheel.
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6 Údržba
Servis a opravy UNAwheel Mini smí provádět pouze autorizovaní prodejci. V případě
jakýchkoliv problémů se obraťte na dodavatele produktu. Před jakoukoliv údržbou
zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

Kontrola

6.1

UNAwheel Mini musí být před každým použitím zkontrolován. Kontroly uvedené v
následující tabulce musí uživatel provést v uvedených intervalech.
Stav pneumatik

Každé použití

Stav baterie

Každé použití

Funkce brzdy

Každé použití

Chybové zprávy na displeji

Každé použití

Funkce páky plynu

Každé použití

Funkce páky brzdy

Každé použití

Fixace centrálního adaptéru

Každé použití

Upevnění adaptéru na vozíku

Týdně

Funkce nabíječky

Měsíční

•
•
•

6.2

Pokud tyto kontroly nevykonáte, může to vést k problémům, které ruší platnost
záruky.
Výměnu nebo opravu pneumatiky může provést váš autorizovaný prodejce.
Pokud máte při provádění této údržby nějaké problémy, obraťte se na
autorizovaného prodejce.

Čištění

K čištění joysticků, displeje a nabíječky UNAwheel použijte vlhký hadřík a jemný čistící
prostředek. K čištění adaptérů a koleček UNAwheel použijte vlhky plastový kartáč.
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7 Likvidace
Tento výrobek, jeho baterie a příslušenství jsou trvanlivé výrobky. Mohou
však obsahovat látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, pokud jsou
části zlikvidovány na místech (např. skládkách), které nejsou určeny k likvidaci
takových materiálů podle platných zákonných předpisů.
Výrobek je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC symbolem “přeškrtnutý
odpadkový koš”, což vám připomíná, že musí být recyklován. Chraňte životní prostředí a
po skončení životnosti, vraťte prosím produkt do místního recyklačního střediska.
Protože se na tento produkt nevztahují předpisy směrnice WEEE pro všechny evropské
země, informujte se prosím o platných předpisech pro likvidaci odpadu ve vaší zemi.
Alternativně vraťte UNAwheel autorizovanému specializovanému prodejci nebo UNAcare
k řádné a ekologické likvidaci.
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