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تعد الوظيفه اإلضافيةللطاقه UNAwheelMiniمنتجً ا عالي الجودة
يوم .خصائصه الواضحة هي:
• تصميم مضغوط.
• متوافق تقريبًا مع جميع الكراسي المتحركة.
• قوي.
• أنيق.
قبل استخدام الوظيفة اإلضافية  ،يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بدقة.
التصميم يخضع للتغييرات الفنية دون إشعار.
لقوانين حركة المرور الوطنية.
© UNAcare Pte 2019
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متعدد االستخدامات يستخدم في كل

االمتثال:
تتوافق عجلة  UNAwheelوشاحن اللوحة المطابق مع
أقسام قابلة للتطبيق من المعيار  EN 12184للكراسي المتحركة الكهربائية وتلبية
توجيه  ECالمطبق حاليًا لألجهزة الطبية .EEC / 93/42 ،
 UNAwheelهو جهاز طبي من الدرجة األولى.
لذلك تم إنشاء إعالن المطابقة من قبل .UNAcare Pteمع المسئوليه الفرديه.

حقوق النشر وإخالء المسؤولية:
 .المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
كل الحقوق محفوظة .ال يجوز تبسيط أي شيء في هذه المادة أو تعديله أو ترجمته
دون إذن كتابي مسبق من  ، UNAcareباستثناء ما هو مسموح به بموجب قانون حقوق النشر .الضمانات
الوحيدة لمنتجات وخدمات  UNAcareمذكوره في مستندات الضمان المقدمة مع المنتجات والخدمات
المعنية.
ال يمكن اعتبار أي شيء وارد هنا على أنه ضمان إضافي UNAcare .ليست مسؤولة عن أخطاء فنية أو

غيرها أو سهو من هذه المواد UNAcare .وشركاء المبيعات التابعين لها ال

يتحملون أي مسؤوليه

قانونبه.
© 2019 UNAcare Pte. Ltd.
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المقدمه
تم إعداد دليل المستخدم هذا لمستخدمي ومالكي  .UNAwheel Miniيحتوي دليل المستخدم على كل
المعلومات الالزمه الستخدام  UNAwheel Miniبأمان ونجاح.

االستخدام المقصود:
تم تصميم  UNAwheel Miniالستخدامه كوظيفة إضافية للكراسي المتحركة .يجب أن يكون
متصل بالكرسي المتحرك إما من خالل المحول األساسي أو النشط ويستخدم وف ًقا للتعليمات الواردة في هذا
الدليل .استخدام  UNAwheel Miniبأي طريقة أخرى غير الموصوفة في هذا الدليل يمكن أن يؤدي إلى
إصابة أو تلف المنتج.

 1.2الضمان واالتصال:
•
•
•

توفر  UNAcareفترتي ضمان عند شراء :UNAwheel Mini
• سنة واحدة أو  1000كم ( 600ميل) لبطارية  UNAwheelوالعرض ووحدة التحكم
• سنتان أو  2000كم ( 1200ميل 9للمحرك واإلطار ومحوالت .UNAwheel

 .يمكن أن يؤدي تلف المنتج الناتج عن االستخدام غير المقصود إلى إبطال الضمان .للمزيد من
المعلومات حول شروط الضمان أو األسئلة المتعلقة بهذا المستند  ،من فضلك
انظر معلومات االتصال الخاصة بنا:

UNAcare Pte. Ltd، 6 Eu Tong Sen Street، # 09-09، Singapore،

:

: 308-800002)351(+
www.unacare.eu
info@unacare.eu
ae@unacare.eu
Nick Yudin, n.yudin@unacare.eu
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العنوان
هاتف :
الموقع الكتروني
أسئلة عامه
أسئلة المبيعات
الرئيس التنفيذي نيك يودين

CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, Maarn
3951 DB, Netherlands +(31)343-444875
www.CEpartner4U.com

ألوروبي
العموله
الوكيل المعتمد

 1.3الرموز والرموز المستخدمة في هذا الدليل
1.1
خطر التعرض إلصابة خطيرة أو مميتة أو تلف المنتج الشديد.
.

خطر اإلصابة أو تلف المنت
معلومات مفيدة ال عالقة لها بالسالمة

 1.4األمان:
اقرأ تعليمات السالمة التالية بعناية قبل التثبيت واالستخدام والنقل ،
تخزين أو صيانة  UNAwheel Miniومحوالتها.
.

 1.5االستخدام:
• قبل االستخدام  ،تحقق من جميع التوصيالت ومستوى البطارية ووظيفة الفرامل لعجلة .UNAwheel
ومكابح الكراسي المتحركة وشاشة العرض والمحول المركزي .ال تستخدم الجهاز أب ًدا عندما ال يعمل أي
شيءمن المذكور أعاله بشكل صحيح.
• تأكد من عمل الفرامل بشكل صحيح قبل استخدام المنتج على منحدر.
• خطر السقوط! يمثل كرسيك المتحرك مع  UNAwheelالمتصل وسيلة نقل بثالث عجالت .عند
االنعطاف او عبور العوائق و
السفر عموديًا على المنحدرات  ،تميل مركبة ذات ثالث عجالت إلى االنقالب أكثر
بسهولة من مركبة رباعية الدفع .اضبط سلوكك في القيادة وسرعتك وفقا لذلك.
• تناول المنعطفات فقط بسرعات منخفضة تتكيف مع ظروف القيادة من أجل ذلك
تجنب إسقاط الكرسي المتحرك و .UNAwheel
• التعرف على المنتج على أرض مستوية قبل استخدامه على منحدر .هذا
يمنع المواقف الخطرة المحتملة مثل االنقالب واالصطدام.
• ال تسير بشكل عمودي على المنحدرات  ،اعبر العوائق في االتجاه األمامي فقط.
• ال تستخدم الجهاز أسرع من  6كم  /ساعة ( 4ميل  /ساعة) على الطرق العامة.
• ال تستخدم المنتج دون مساعدة على المنحدرات.
• ال تستخدم المنتج أثناء االنحدار أو الصعود إذا كان مستوى البطارية أقل من .٪50
• المنتج مقاوم لرش السوائل ولكنه غير مقاوم للماء .ال تستخدم المنتج أثناءالمطر وتجنب الوحل والبرك.
• في حالة (من غير المحتمل) ارتفاع درجة حرارة البطاريةاو اصطدامها بحريق ،
يجب عليك التأكد من أن مجموعة البطارية ال تتالمس مع الماء أو غيره من السوائل,
عامل اإلطفاءالوحيد المناسب الذي توصي به
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الشركه المصنعة للبطاريه هو الرمل.
• يجب أن يقرر مستخدم الكرسي المتحرك في كل حالة ما إذا كان السفر الي الرحله المقصوده آم ًنا بنا ًء
على عوامل عده مثل تجربة القيادة والقوة البدنية.
أهمية خاصة في أو بالقرب من المناطق الخطرة التالية  ،والمالحة
والتي ُتترك لحكم ومخاطر مستخدم :UNAwheel
 األسوار واألرصفة والمراسي والممرات والمناطق القريبة من المياه والجسور والسدودبدون درابزين.
 ممرات المشاة الضيقة  ،والتدرجات (مثل المنحدرات والممرات)  ،والمسارات الضيقة على طولالمنحدرات والمسارات الجبلية
 المسارات الضيقة و  /أو شديدة االنحدار  /المائلة على طول الطرق الرئيسية والجانبية أو القريبةمنالمياه.
 ممرات مغطاة بأوراق الشجر أو الثلج أو الجليد.. ساللم ومعدات الرفع في المركبات.. •1الحمولة القصوى للمنتج هي  100كجم أو  220رطالً (بما في ذلك الكرسي المتحرك).
• ال تستخدم المنتج في درجات حرارة أقل من  5-درجة مئوية ( 23درجة فهرنهايت) أو أكثر دفًئ ا
 40درجة مئوية ( 104درجة فهرنهايت.
• يمكن أن تتأثر خصائص قيادة المنتج بالمجاالت الكهرومغناطيسية مثل التي تنبعث من الهواتف المحمولة
أو األجهزة المشعة األخرى.
• إذا كان لديك أي تركيبات معدنية في الحبل الشوكي  ،فاستخدم المنتج بحذر.
• عند تشغيل  ، UNAwheelال تصل أب ًدا إلى عجالت
الكرسي المتحرك
.

•
•
•

• المسافة بين جسم المستخدم والمقود  ،عندما يكون في أقصى وضع انعطاف  ،يجب أال تقل عن
 5سم ( 2بوصة).
• يجب أال تقل المسافة بين أرجل المستخدم والمحول عن  1سم ( 1/2بوصة).

• ال تستخدم المنتج على األسطح الزلقة أو على أرضية خشنة مثل الحصى.
• اجتياز العوائق (مثل الحواجز) عند السفر لألمام فقط .الحد األقصى
• قم بتبديل المنتج واستخدم الفرامل عندما تكون على مصعد ومنصة رفع ،
عند التوصيل والفصل.
الرتفاع العائق المسموح به هو  3سم ( 1.5بوصة) .توجه ببطء وحذر لألمام
حتى تالمس عجالت  UNAwheelالخاص بك العقبة وبعد ذلك
تجاوزها بعناية فوق العقبة .قد تحتاج إلى مساعدة شخص آخر.
•

يجب عدم استخدام عجلة  UNAwheelعلى الساللم المتحركة أو الممرات المتحركة.
1
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ال ترمي المنتج أو تسقطه.
•
ال تترك عجلة  UNAwheelدون مراقبة  ،حتى لو تم تبديلها.
•
خاصة عندما يكون الجهاز قيد االستخدام  ،ال تعرض عجلة  UNAwheelالخاصة بك للقوة او
•
ضوء الشمس لفترات طويلة من الزمن  ،إن أمكن .هذا يمكن أن يسبب الي تسخين المحرك و
•
البطارية(وفي الحاالت القصوى ) ال تكون قادرة على العمل .باالضافه الي تاثراالجزاءالبالستيكيه
•
بشكل أسرع تحت أشعة الشمس الشديدةمع التقدم بالعمر .في حالة ارتفاع درجة الحرارة الناجمة
•
عن
ضوء الشمس أو االستخدام المفرط :اترك عجلة  UNAwheelحتى تبرد.
•
في حالة االستخدام المكثف  ،يمكن أن يسخن المحرك واألنبوب المركزي .ال تلمس
•
هذه األجزاء (خطر االحتراق) .اترك عجلة  UNAwheelحتى تبرد .الحرارة
يمكن أن تتسبب أيضًا في تسرب الزيت أو الشحوم في نقاط مختلفة.
 UNAwheelمخصص فقط لنقل األشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة
•
ويجب عدم إساءة استخدامها  ،على سبيل المثال من قبل األطفال الذين يلعبون بها أو كمحرك
•
نقل البضائع المتنقلة.
•
 .السرعة القصوى المسموح بها على الطرق العامة تعتمد على لوائح حركة المرور المحلية.
• السرعة التي تزيد عن  6كم  /ساعة ( 3.7ميل في الساعة) يمكن قيادتها في ملكية خاصة فقط.
• قد ينتج عن المنتج حقول كهرومغناطيسية قد تتسبب في حدوث تداخل في أجهزة أخرى .لهذا السبب  ،قم
بتبديل المنتج عندما ال يكون قيد االستخدام.
• إذا سمعت ضوضاء غير عادية أو الحظت اهتزازات غير عادية أثناءاالستخدام  ،فمن الممكنأن أجزاء من
عجلة  UNAwheelأو الكرسي المتحرك أصبحت مفكوكة .من الممكن أيضاأن مادة غريبة دخلت الجهاز
أثناءالتنقل .في هذه الحاالت  ،تواصل مع وكيلك المتخصص.

 1.6التخزين والنقل:
• قم دائمًا بتخزين ونقل المنتج في حالته األصلية.
•
تأكد من إزالة مقود المنتج أثناء النقل.
•
تخزين المنتج مشحون.
•
يجب أن تكون درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين بين  10-درجة مئوية ( 14درجة
•
فهرنهايت)
 40درجة مئوية ( 104درجة فهرنهايت) • .يجب تبديل المنتج أثناء النقل.

الشحن 1.7

• اشحن المنتج في بيئة جافة عند درجة حرارة تتراوح بين  10درجات مئوية ( 50درجة فهرنهايت)
و  30درجة مئوية ( 86درجة فهرنهايت).
تبديل  UNAwheel Miniأثناء الشحن.
•
ال تدع البطارية تفرغ بالكامل .الضرر الناجم عن
•
البطارية المفرغة تبطل الضمان.
•
• عندما ال يتم استخدام  UNAwheel Miniلفترةطويله من الوقت  ،يجب أن
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يتم شحن البطاريه وتفريغها مرة واحدة كل  6أشهر للحفاظ على قدرة البطار
• تجنب الغبار واألوساخ من التأثير على وظيفة شاحن البطارية
 .لتنظيف الشاحن  ،استخدم قطعة قماش جافة.
الشاحن  ،استخدم قطعة قماش جافة.
• ضع الشاحن على قدمه المطاطية على أرض مستوية.
• ال يجوز فتح الشاحن إال من قبل الموظفين المعتمدين.
•

 1.8الصيانة:
•
•

تأكد من فحص المنتج وصيانته مرة واحدة سنويًا على األقل عند موزع معتمد.
تأكد من إعادة ربط جميع المسامير بإحكام بعد إجراء أي تعديالت.

•
•

ال تقم بفك المنتج بطرق أخرى غير الموصوفة في هذا المستند.
كن حذرً ا من أصابعك أثناء تجميع المنتج أو تعديله.

•

قم بتبديل  UNAwheel Miniقبل توصيله أو فصله عن المحول.

•

 1.9التنظيف:

•
•
•

ال تستخدم أب ًدا خرطوم مياه أو جهاز تنظيف عالي الضغط لتنظيف المنتج.
تجنب مالمسة الماء مباشرة مع محرك المنتج والبطارية وأي شيء آخر إلكتروني.
ال تستخدم أي عوامل جلي لتنظيف المنتج

2 The UNAwheel
 2.1الوصف:
 Miniهي وظيفة إضافية للكراسي المتحركة توفر لمستخدمي الكراسي المتحركة تعزيز الطاقة سهل
االستخدام .إنه مصمم لألشخاص الذين ال يستطيعون المشي ولكنهمقادرون على التحرك بشكل مستقل على
كرسي متحرك .بفضل الضبط السريع والسهل
وإمكانيات التركيب القياسية وتصميمها المعياري يمكن استخدام UNAwheel Miniمن قبل المرضى
الذين يعانون من مجموعة متنوعة من معوقات المشي.
 UNAwheel Miniهو أخف وزن إضافي في السوق .على الرغم من حجمه المحمول ،إنه قوي بما يكفي
لجذب مستخدميه في الداخل والخارج.
يتميز  UNAwheel Miniبمحولين يسمحان بتوصيله بكال الجهازين األساسيين وأنواع الكراسي المتحركة
النشطة (الشكل .)1
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الشكل رقم (11

Technical specifications

2.1

)كجم ( 11.7رطل 5.3

الوزن الكلي

 DCاليكتروني250 ,وات

الماتور

)وات(متوافق مع النقل الجوي LG 153.6

البطاريه

Dual; spring and soft solid tire

Suspension

اليكترونيه

نوع المكابح

كيلومتر/الساعه) 3.7ميل/الساعه) الحد االقصي6

سرعه الطرق العامه

)الحد االقصي( 16كيلومتر/الساعه ) ( 10ميل/الساعه

سرعه االراضي الخاصه

%أعلى .ميل 14

القدرة على التسلق

الحد االقصي  15كيلومتر(ميل9.3

المدي

.شامل وزن الكرسي (رطل ) 220كجم  ,100الحد االقصي .

وزن المستخدم

تعتمد على التضاريس ودرجة الحرارة ووزن المستخدم

.
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التركيب 3
يتم تسليم : UNAwheel Mini
 .حقيبه سفر تحتوي علي جهاز ال  UNAwheel Miniوشاحنه.

محتويات التسليم 3.1
في حزمتين

 .كرتونه تحوي علي جميع اجزاء المحول النشط
او
.صندوق يحتوي علي جميع اجزاء المحول االساسي.

:لتحديد أي من المحولين متوافق مع كرسيك المتحرك  ،راجع المتطلبات التالية
المحول األساسي

• يجب أن يكون للكرسي المتحرك األساسي دعامات
ساق متأرجحة وقابلة للفصل

محول نشط
يجب أن يكون للكرسي المتحرك إطار معدني صلب أو •
قابل للطي ودعامات أرجل غير قابلة للفص

• يجب أن يكون هيكل الكرسي المتحرك
جزء مستقيم أفقي  50مم
( 2بوصة) تحت وسادته (أو حتى 100
مم ( 4بوصة) في الخلف) بارتفاع 210

• يجب أن تكون األنابيب األمامية للكرسي المتحرك
لها جزء مستقيم عمودي  40مم
( )" 2 / 1-1بارتفاع  350 - 270ملم
( 14 - 2 / 10-1بوصة) فوق سطح األرض.

• • يجب أن يكون العرض بين األنابيب  458-415مم
(.)”18 -”8 / 3-16

• يجب أن يكون العرض بين مراكز األنابيب األمامية
 355-300مم (( )"14 -" 8 / 7-11حتى  435مم (1-17
 )" 8 /مع أنابيب اختيارية).

* إذا كان العرض أقل من  415مم ( 163/8بوصة)  ،فيمكن
قطع أنابيب المحول إلى العرض المطلوب ؛ دقيقة 180 .مم
( 7بوصة).

* إذا كان العرض أقل من  300مم ( 117/8بوصة)  ،فيمكن
قطع أنابيب المحول إلى العرض المطلوب ؛ دقيقة 180 .مم
( 7بوصة).

• يجب أن تكون األنابيب مستديرة (قطر  1( 25بوصة) أو
 7/8( 22بوصة) ملم).

• يجب أن تكون األنابيب مستديرة
(قطر  8 / 3-1( 35بوصة)  4 / 1-1( 32 ،بوصة) 30 ،
( 8 / 1-1بوصة)  1( 25 ،بوصة) أو  7/8( 22بوصة)
ملم) أو بيضاوي (بروغيو) األنا  ،كويكي هيليوم).

• يجب أن يكون الوزن اإلجمالي مع المستخدم أقل من 100
كجم ( 220رطالً).

• يجب أن يكون الوزن اإلجمالي مع المستخدم أقل من 100
كجم ( 220رطالً).

2.2محول نشط:
2.2.1المحتويات
يتكون المحول النشط من األجزاء التالية:
محول مركزي
A
األنابيب المنحنية (.)x2
B
المشابك إلطار  30-22مم (.)x2( )"8 / 1-1 -" 7/8
C
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D
E
F
G

مشابك  Dلـ  35-32مم ( )"8 / 3-1 -" 4 / 1-1وإطار بيضاوي (.)x2
فواصل  Eإلطار مقاس  22مم ( 7/8بوصة) (× .)2
فواصل  Fإلطار  25مم ( 1بوصة) (.)x2
فواصل  Gإلطار  32مم ( 4 / 1-1بوصة) ()x2
 Quickie Helium (x2).إلطار  Hالفواصل

H

 Progeo Ego (x4).إلطار  Jالفواصل

J

I

نابيب منحنية اختيارية بحجم .)XL (x2
J

K
L
M
N
O

1

األدوات التالية مطلوبة لتثبيت المحول:
مسطرة.
• مفتاح ألين  2مم.
مفتاح ألين  2مم.
4مم مفتاح البن

3.3.2إرفاق المشابك
قم بفك المشابك عن طريق فك البراغي األمامية .استخدم  4ملم ألين
مفتاح الربط.

12

2

ضع نصفي المشابك حول األنابيب األمامية إلطار الكرسي المتحرك .في حالة قطر األنبوب  30مم ( 8 / 1-1بوصة) أو
 35مم ( 8 / 3-1بوصة)  ،استخدم طبقة واحدة من شريط عازل من القماش لحماية إطار الكرسي المتحرك  ،أما بالنسبة
لألحجام األخرى  ،فاستخدم الفواصل المطاطية.
اربط المشابك برفق عن طريق شد البراغي األمامية .يجب أن تظل قادرً ا على تحريك المشبك ألعلى وألسفل األنبوب.

4
5

ضع المشابك تقريبًا 33 .سم ( 13بوصة) فوق سطح األرض .استخدم المسطرة.
قم بفك المزالج الثالث للمشابك .هذا يسمح لك بإخراج وتدوير أقواس المشابك.

3

13

6قم بتدوير األقواس إلى موضع تقريبًا 15O .نسبة إلى األرض .تأكد من مواجهة األقواس بقوة لألمام.

1
2
3

 3.3.3قم بتجميع المحول المركزي
قم بفك البراغي األربعة الموجودة في الجزء العلوي من المحول المركزي باستخدام مفتاح ألين  4مم
قم بفك البراغي األربعة الموجودة في الجزء العلوي من المحول المركزي باستخدام مفت

14

4
5
6

قم بقياس المسافة بين مراكز أنابيب الكراسي المتحركة حيث توجد المشابك
المركبة .بالنسبة إلى  355 - 300مم ( )"14 -" 4 / 3-11استخدم األنابيب المنحنية القياسية  ،بالنسبة لـ  435-355مم
( ، )"8 / 1-17 -" 14استخدم األنابيب المنحنية االختيارية .XL
3

أحكم ربط جميع البراغي الثمانية للمحول المركزي برفق.

 2.1.1قم بتوصيل المحول المركزي
1

يجب تنفيذ الخطوات التالية أثناء جلوس المستخدم على الكرسي المتحرك
.

2

أدخل األطراف القصيرة ألنابيب المحول المركزي في أقواس المشبك .1

15

-4استخدم مقابض المشابك لربط األقواس وتأمين المحول المركزي فيها

3

ضع خطاف المحول المركزي على ارتفاع  20.5سم ( 8بوصة) فوق األرض بزاوية عمودية تبلغ تقريبًا .10º .اضبط
االرتفاع عن طريق تحريك الخطاف ألعلى أو ألسفل في المحول المركزي أو عن طريق المشابك ألعلى أو ألسفل اإلطار
4 .

5
6
7

قم بربط المسمارين األماميين لكل مشبك .استخدم مفتاح ألين  4مم.
أحكم ربط جميع البراغي الثمانية للمحول المركزي.
تأكد من سهولة إدخال المواد الالصقة وإخراجها من المشابك بواسطة المستخدم نفسه.

8

 2.1.1محول أساسي
2.1.1

 3.4.1المحتويات
يتكون المحول األساسي من األجزاء التالية:
محول مركزي
A
16

B

المشابك (.)x2
األدوات التالية مطلوبة لتثبيت المحول:
مسطرة

• مفتاح ألين  3مم

1
2

إرفاق المشابك
قم بفك المسمارين في المشابك .استخدم مفتاح ألين  5مم.

17

 3ضع المشابك على األنبوب السفلي على جانب إطار الكرسي المتحرك.
ضعه على بعد حوالي  10سم ( 4بوصات) خلف الحافة األمامية للوسادة .في حالة قطر األنبوب  25مم ( 1بوصة) ،
3
استخدم طبقة واحدة من شريط عازل من القماش لحماية إطار الكرسي المتحرك  ،استخدم فواصل مطاطية لـ  22مم (7/8
بوصة).
قم بتأمين المشابك عن طريق إحكام البرغيين.
4

3.4.2قم بتوصيل المحول المركزي
ألين  5مم.
قم بفك المسمارين من المشابك .استخدم مفتاح
1
 .2ضع المشابك على األنبوب السفلي على جانب إطار الكرسي المتحرك.
ضعه على بعد حوالي  10سم ( 4بوصات) خلف الحافة األمامية للوسادة .في حالة  25مم
( )" 1أنبوب قطره يستخدم طبقة واحدة من شريط عازل من القماش لحماية الكرسي المتحرك اإلطار  ،لـ  22مم ( 7/8بوصة)
استخدم الفواصل المطاطية
18

. مم5  و3  استخدم مفتاح ألين.اربط مسامير المحول المركزي

3

UNAwheel  توصيل وفصل3
ا المحول النشط
2.1.2

Attach the UNAwheel Mini

When seated in the wheelchair, hold the UNAwheel Mini by its handlebar and pull

19

Push the UNAwheel’s handlebar forward. The connector will snap into place.

3

يجب رفع العجالت األمامية للكرسي المتحرك من  20إلى  40مم ( 3/4بوصة  2 -بوصة)  UNAwheel Mini ،بعد تثبيت

1

•

 UNAwheel Miniفوق األرض .إذا لم يكن األمر كذلك  ،فاضبط ارتفاع المحول المركزي وف ًقا لذلك .افصل
دفع الوحدة أسفل الشاشة قليالً واضغط في نفس الوقت على المقبض الموجود على المحول المركزي لألمام.
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1
2
3

 2.1.4افصل المحول المركزي
 1قم بتدوير مقابض المشابك لفكها.
 3قم بإزالة المحول المركزي من المشابك.

4
5

 2.2محول أساسي
 2.1.4قم بتوصيل UNAwheel Mini

6

 1عند الجلوس على الكرسي المتحرك  ،أمسك  UNAwheel Miniمن األنبوب المركزي أسفل الشاشة وحرك العجلة
أسفل الكرسي المتحرك.

7

 2أدخل األسطوانة السفلية لموصل  UNAwheelفي الخطاف السفلي للمحول المركزي.
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 1اسحب مقود  UNAwheelألعلى .سوف يستقر الموصل في مكانه.

2.1.3
يجب رفع العجالت األمامية للكرسي المتحرك من  10إلى  20مم ( UNAwheel Mini ، )"3/4 -" 3/8بعد توصيل
فوق األرض .إذا لم يكن األمر كذلك  ،فاضبط ارتفاع المحول المركزي وف ًقا لذلك

 UNAwheel Miniافصل 2.1.5.

 1ادفع المقبض الموجود على المحول المركزي للخلف.

22

1

2

 1ادفع مقود  UNAwheelبعي ًدا عن الكرسي المتحرك لفصل UNAwheel
.قم بازاله المحول المركزي-

 UNAwheel Miniاستخدم 3
قبل استخدام  ، UNAwheel Miniاقرأ تعليمات السالمة بعناية
.

1.1الضوابط والعرض
يمكن العثور على أدوات التحكم وشاشة  UNAwheel Miniفي قاعدة مقودها.
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B
C
D

عصا التحكم B Throttle
ج عصا تحكم الفرامل
زر الطاقة  /الوضع D

F
G

زر لألمام في وضع F Speed
زر الرجوع للخلف في وضع السرعة G

E

Light

• يعمل الخانق وعصا التحكم في الفرامل بنفس الطريقة ؛ كلما ضغطت بقوة أكبر  ،زاد التأثير.
 2.2القيادة
•

استخدم عناصر تحكم  UNAwheel Miniبالطرق التالية:

• اضغط على زر الطاقة  /الوضع لتشغيل .UNAwheel Mini

• اضغط بشكل متكرر على زر الطاقة  /الوضع

لتحديد وضع (مسافة الرحلة  ،المسافة اإلجمالية).
• اضغط على أزرار وضع السرعة  5أو وضع السرعة  6لتحديد وضع السرعة.
•
  - 1التراجع البطيء (بحد أقصى  6كم  /ساعة أو  3.7ميل في الساعة)•
  - 2الطرق العامة إلى األمام (بحد أقصى  6كم  /ساعة أو  3.7ميل في الساعة)  - 3 -األراضي الخاصة لألمام (بحد•
أقصى  16كم  /ساعة أو  10ميل في الساعة)

•

اضغط على عصا التحكم  Throttleلبدء القيادة.
• ادفع عصا التحكم في الفرامل إلبطاء السرعة.
• شاهد الشاشة للتحقق من السرعة ومستوى البطارية
•
اضغط على زر الضوء لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
• .
ثوان إليقاف تشغيل .UNAwheel Mini
استمر في الضغط على زر  Power / modeلمدة 5
ٍ

 2.2الشحن
A
B

ً
شريطا أو شريطين من
عند استخدام  UNAwheel Miniعلى أساس يومي  ،اشحن بطاريته عندما تعرض الشاشة
مستوى البطارية .اشحن جهاز  UNAwheel Miniبالشاحن المرفق فقط .اقرأ تعليمات السالمة بعناية قبل شحن جهازك.
كابل البطارية ب
24

C

 Cمصباح تشغيل  /إيقاف ومؤشر الشحن

•

 2.2تدريب السائقين

•

• سالمة ورفاهية السائق هي األولوية القصوى .لضمان ذلك  ،من الضروري فهم خصائص قيادة .UNAwheel
سيساعدك وكيل أو وكيل  UNAcareفي هذا الصدد من خالل جلسة تدريب مجانية على الجهاز.

•

•

مراعاة المعلومات وتعليمات السالمة ومعلومات الخطر من الشركة المصنعة للكرسي المتحرك .ينطبق هذا أيضًا على

القيادة باستخدام عجلة .UNAwheel

•

ال تضغط على دواسة الوقود أب ًدا عند بدء تشغيل الجهاز UNAwheel .بشكل قد يؤدي ذلك إلى تحرك عجلة ال يمكن

السيطرة عليه (خطر وقوع حادث).
ابدأ أولى محاوالت القيادة بحذر وابدأ تدريب القيادة على أرض مستوية.
•
• خذ تدريب السائق الخاص بك في مناطق خالية من العوائق.
•
• قم دائمًا بتكييف سرعتك مع الظروف الخارجية حتى تتمكن من القيادةحول أي عوائق تظهر فجأة أو توقف كرسيك
•
المتحرك  ،على سبيل المثال.
• ادفع الخانق برفق وبدون حركات مفاجئة .تجنب استخدام الخانق فجأة خاصة أثناء المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة
•
والتي ترغب في تجنبها .قم بفرملة  UNAwheelبعناية مقدمًا حتى تتوقف.
• عندما تقوم بتحرير دواسة الوقود  ،تتحول عجلة  UNAwheelتلقائيًا إلى التدحرج الحر والعجلة غير مكابح! الفرامل
•
باستخدام رافعة الكبح أو حافات الدفع للكرسي المتحرك
• في حالة تجاوز السرعة القصوى المحددة مسب ًقا  ،تتحول العجلة تلقائيًا إلى التدحرج الحر
•

• قبل استخدام  UNAwheelللسفر على منحدر  ،تدرب على تشغيل الجهاز على أرض مستوية.

•

التنقل دائمًا على المنحدرات باستخدام بطارية مشحونة بالكامل

•
•

يجب توخي الحذر بشكل خاص عند السفر على منحدرات من أي نوع.
.
• السفر على منحدرات بسرعة منخفضة حتى تتمكن من تجنب أي عقبات تظهر
•
• توقف فجأة أو  UNAwheelفي الوقت المناسب .ال تسافر مطل ًقا على المنحدرات في وضع التحرك الحر.
•
• ال تسافر أب ًدا عبر منحدرات شديدة االنحدار أو ظروف مماثلة .قد يؤدي تغيير مركز الثقل عن غير قصد إلى انقالب
•
الكرسي المتحرك على جانبه.
• يمكن لعجلة  UNAwheelاجتياز العوائق مثل الحواجز التي ال يزيد ارتفاعها عن  3سم.
•
• يجب عدم اجتياز العوائق التي يزيد ارتفاعها عن  3سم ( 8 / 1-1بوصة) حيث يوجد خطر تلف الجهاز والسقوط
•
واإلصابة.
• • افحص ضغط الهواء لعجالت كرسيك المتحرك  ،فهذا يؤثر على أداء القيادة ومدى عجلة .UNAwheel

 3الصيانة
ال يجوز إجراء الصيانة واإلصالحات على  UNAwheel Miniإال من قبل التجار المعتمدين.
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في حالة ظهور أي مشاكل  ،يرجى االتصال بمورد الوظيفة اإلضافية للطاقة .اقرأ تعليمات السالمة بعناية قبل إجراء أي صيانة
لجهازك.

 2.2التفتيش
يجب فحص  UNAwheel Miniقبل كل استخدام .يجب أن يتم إجراء الفحوصات المدرجة في الجدول التالي من قبل المستخدم في
الفترات الزمنية المحددة.
حالة اإلطارات

مستوى البطارية

كل استخدام

وظيفة الفرامل

كل استخدام

ظهور رسائل خطأ على الشاشة

كل استخدام

وظيفة ذراع الخانق

كل استخدام

وظيفة ذراع الفرامل

كل استخدام

تثبيت المحول المركزي

اسبوعيا
شهريا

تثبيت المحول على الكرسي المتحرك
وظيفة الشاحن

•
•
•
•

• قد يؤدي عدم تنفيذ عمليات الفحص هذه إلى حدوث مشكالت تبطل الضمان.
• يمكن أن يقوم الوكيل المعتمد بتغيير اإلطارات أو إصالحها.
• إذا كان لديك أي مشاكل في إجراء هذه الصيانة  ،يرجى االتصال
موزع معتمد.

•

 2.2التنظيف

•

استخدم قطعة قماش مبللة وعامل تنظيف لطيف لتنظيف أذرع التحكم والشاشة والشاحن في  .UNAwheelاستخدم فرشاة
بالستيكية مبللة لتنظيف محوالت عجلة .UNAwheel

•

 3التخلص

•

هذا الجهاز وحزمة بطاريته وملحقاته هي منتجات متينة .ومع ذلك قد تحتوي على مواد خطرة على البيئة  ،إذا تم التخلص
من األجزاء في مواقع (مثل مدافن النفايات) غير المخصصة للتخلص من هذه المواد وف ًقا للوائح القانونية المعمول بها.
المنتج مُلصق وف ًقا للتوجيه األوروبي  EC / 2002/96برمز "سلة المهمالت المشطوبة"  ،لتذكيرك بضرورة إعادة
تدويره.
يرجى حماية البيئة وإعادة المنتج في نهاية عمره التشغيلي إلى مركز إعادة التدوير المحلي لديك.
نظرً ا ألن هذا المنتج غير مشمول بلوائح توجيه  WEEEفي جميع البلدان األوروبية  ،يرجى إبالغ نفسك بلوائح التخلص
من النفايات المعمول بها في بلدك .بدالً من ذلك  ،أعد  UNAwheelإلى الوكيل المختص المعتمد أو UNAcare
للتخلص السليم واآلمن بيئيًا.

•
•
•
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