
Kezelési útmutató 

iTravel 

Összecsukható elektromos kerekesszék 

Típus: 1.054 



Tartalom 
1. Az alkalmazott jelölések jelentése ...................................................................................................... 4 

2. Bevezetés .............................................................................................................................................. 4 

3. Típusok listája ....................................................................................................................................... 4 

4. Indikáció ............................................................................................................................................... 4 

5. Specifikáció ........................................................................................................................................... 4 

6. Használat .............................................................................................................................................. 4 

7. Beállítás ................................................................................................................................................ 5 

8. Törvényi szabályzás .............................................................................................................................. 5 

9. Nagy frekvenciájú sugárzás .................................................................................................................. 5 

10. Áttekintés ......................................................................................................................................... 6 

Típus: iTravel 1.054 ................................................................................................................................... 6 

Kezelő egység ............................................................................................................................................ 6 

11. Baleset megelőzési jó tanácsok ....................................................................................................... 7 

Kezdeti praktikák ....................................................................................................................................... 7 

Biztonsági információk .............................................................................................................................. 7 

12. Az összecsukható elektromos kerekesszék kezelése ...................................................................... 7 

Az összecsukható elektromos kerekesszék biztosítása............................................................................. 7 

Funkcionális ellenőrzés ............................................................................................................................. 7 

Hajtás ........................................................................................................................................................ 7 

13. Fékek ................................................................................................................................................. 7 

Fék ............................................................................................................................................................. 7 

Az összecsukható elektromos kerekesszék lassítása ................................................................................ 8 

Féktáv ........................................................................................................................................................ 8 

Parkoló fék ................................................................................................................................................ 8 

A fék bekapcsolása .................................................................................................................................... 8 

A fék felengedése ...................................................................................................................................... 8 

Hajtás/tolás üzemmód .............................................................................................................................. 8 

A tolás üzemmód kiválasztása .................................................................................................................. 9 

Motor üzemmód kiválasztása ................................................................................................................... 9 

14. Kezelő egység funkciói ..................................................................................................................... 9 

Akkumulátor töltő csatlakozó ................................................................................................................... 9 

A kezelő egység bekapcsolása .................................................................................................................. 9 

Akkumulátor feszültség ............................................................................................................................ 9 

Töltöttség jelző ....................................................................................................................................... 10 

Értékelés ................................................................................................................................................. 10 

Előre beállítható maximális sebesség ..................................................................................................... 10 

A maximális sebesség beállítása ............................................................................................................. 10 

Vezetési sebesség állások ....................................................................................................................... 11 

Haladás és kanyarodás ............................................................................................................................ 11 

Az összecsukható elektromos kerekesszék lassítása .............................................................................. 11 

15. A működés kiválasztása ................................................................................................................. 13 

16. Működtetés előtti ellenőrzések ..................................................................................................... 14 

Az akkumulátor töltése ........................................................................................................................... 15 

17. Lábszártartó szíj .............................................................................................................................. 16 

A lábszártartó szíj leszerelése ................................................................................................................. 16 

A lábszártartó szíj felszerelése ................................................................................................................ 16 

A lábszártartó szíj hosszának beállítása .................................................................................................. 16 

18. Lábtartó ........................................................................................................................................... 16 

A lábtartó fel- és lehajtása ...................................................................................................................... 16 

19. Háttámla szíjak ................................................................................................................................ 16 

A háttámla szíjak megfeszítése ............................................................................................................... 16 



Háttámla kárpit eltávolítása .................................................................................................................... 17 

Háttámla kárpit felhelyezése .................................................................................................................. 17 

20. Ülő lap ............................................................................................................................................. 18 

21. Csomagtartó felszerelése ................................................................................................................ 18 

22. Kartámasz ........................................................................................................................................ 18 

A kartámasz felhajtása ............................................................................................................................ 18 

A kartámasz lehajtása ............................................................................................................................. 19 

23. Összecsukás, kinyitás ...................................................................................................................... 19 

Összecsukás ............................................................................................................................................ 19 

Kinyitás .................................................................................................................................................... 21 

24. Akkumulátor ................................................................................................................................... 22 

A kerekesszék szállítása Lítium ion akkumulátorokkal. .......................................................................... 23 

A lítium ion akkumulátorok szállítása ..................................................................................................... 23 

Lítium ion akkumulátorok biztonsági előírásai ....................................................................................... 23 

25. Biztonsági öv ................................................................................................................................... 24 

A biztonsági öv bekapcsolása .................................................................................................................. 24 

A biztonásgi öv nyitása ............................................................................................................................ 24 

A biztonsági öv beállítása ........................................................................................................................ 24 

26. Mozgatás és szállítás ....................................................................................................................... 24 

Mozgatás ................................................................................................................................................. 24 

Személyek szállítás gépjárművekben ...................................................................................................... 24 

Rögzítési pontok szállításhoz .................................................................................................................. 24 

27. Karbantartási ütemterv ................................................................................................................... 25 

28. Kerekek ........................................................................................................................................... 26 

29. Hibajavítás ....................................................................................................................................... 27 

30. Hiba meghatározás ......................................................................................................................... 27 

31. Szerviz ............................................................................................................................................. 29 

Tisztítás és karbantartás ......................................................................................................................... 29 

Kárpitok és burkolatok ............................................................................................................................ 29 

Műanyag részek ...................................................................................................................................... 29 

Fertőtlenítés ............................................................................................................................................ 29 

Újra felhasználás. .................................................................................................................................... 29 

Javítás ...................................................................................................................................................... 29 

Vevőszolgálat .......................................................................................................................................... 29 

Tartalék alkatrészek ................................................................................................................................ 29 

32. Megsemmisítés ............................................................................................................................... 30 

33. Információk a forgalmazók számára. .............................................................................................. 30 

A vezetési tulajdonságok programozása ................................................................................................ 30 

34. Műszaki adatok ............................................................................................................................... 31 

Maximális hatótávolság .......................................................................................................................... 31 

Emelkedőn felfelé való mozgás képessége ............................................................................................. 31 

Szabványnak való megfelelés ................................................................................................................. 31 

ISO 7175-15 szabvány szerinti értékek ................................................................................................... 31 

További műszaki adatok.......................................................................................................................... 32 

A kerekesszéken található jelzések jelentése ......................................................................................... 33 

Az adattáblán található jelzések jelentése ............................................................................................. 33 

35. Jótállási feltételek ........................................................................................................................... 34 

Jótállási Jegy ................................................................................................................................................ 35 

Szervizkönyv ................................................................................................................................................ 37 

 

  



1. Az alkalmazott jelölések jelentése 
A színezett hátterű biztonsági útmutatások kötelezőek, és minden körülmények között be kell 

tartani azokat. 

☞ Ez a szimbólum javaslatokat jelöl. 

[] A képek számára való hivatkozás 

() A képeken található funkcionális elemekre való hivatkozás 

2. Bevezetés 
Az első használat előtt olvassa el és értse meg a kezelési útmutatóban foglaltakat. Gyermekek és 

fiatalkorúak a szülőkkel, felügyelővel vagy más segítő személlyel közösen olvassák el ezt a 

dokumentumot. 

Ezt a kezelés útmutató segíti abban, hogy megszokja az összecsukható elektromos kerekesszék 

kezelését és egyúttal abban is, hogy megelőzze a baleseteket. 

☞ Kérjük, vegye figyelembe, hogy a képeken látható eszköz eltérhet az ön aktuális 

eszközétől. 

Ennek megfelelően találkozhat olyan opcionális fejezetekkel, amelyek nem alkalmazhatók az ön 

kerekesszékére. 

Látási nehézségekkel küzdő személyek a WEB oldalunkon találhatnak olyan PDF fájlokat, melyek 

további információkat tartalmaznak számukra. <WWW.meya.com> 

☞ Ha szükségesnek érzi, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

Látási nehézségekkel küzdő személyek egy segítő személlyel közösen olvassák el a 

dokumentumot. 

További információkat talál a WEB lapunk információs központjában a biztonsággal, esetleges 

visszahívásokkal és a termékeink általános használatával kapcsolatban. <WWW.meya.com> 

3. Típusok listája 
Ez a kezelési útmutató az alábbi típusokra vonatkozik: 

1.054 iTravel 

4. Indikáció 
Azonnal vegye fel a kapcsolatot orvosával, ha allergiás reakciókat és/vagy bőr irritációt vagy 

felfekvési nyomokat tapasztal a kerekesszék használat a során. 

A következő indikációk fennállása esetében javasoljuk a termék alkalmazását: 

☞ Járásképtelenség, erősen korlátozott járóképesség az alap mozgások keretein belül. 

☞ Egy kismértékű járásképesség szükséges a kerekesszék használatához. 

5. Specifikáció 
Az összecsukható elektromos kerekesszék egy környezetbarát elektromos jármű. Az 

összecsukható elektromos kerekesszék úgy lett kialakítva, hogy megnövelje az egészségében 

károsodott, vagy idős emberek tevékenységi körét. 

Az összecsukható elektromos kerekesszék kizárólag egy személy, az ülésben történő szállítására 

szolgál, nem vonatatható, nem szállítható benne. 

6. Használat 
Az összecsukható elektromos kerekesszék, egy a kezelő egységbe épített joystick-kal lehet 

irányítani. 

Kerülje az összecsukható elektromos kerekesszék hirtelen indítását. – Felborulás veszély! 

Ne használja az összecsukható elektromos kerekesszéket a beépített ülés nélkül. 

Soha ne hajtson dőlt, meredek, vagy nem megfelelő felületeken. 

Az összecsukható elektromos kerekesszék vízszintes és sima felületeken alkalmazható és a 

következőkre használható: 

- Beltéri használatra (lakásban vagy idősek otthonában), beleértve rövidtávon, a vízszintes és 

sima felületű közvetlen környezetet. 

http://www.meya.com/
http://www.meya.com/


- Soha ne tegye ki az összecsukható elektromos kerekesszéket extrém hőmérsékletnek és 

veszélyes környezetnek, mint a közvetlen napsugárzás és az extrém hideg. 

Soha ne engedje meg, hogy az összecsukható elektromos kerekesszékben ülve, azzal együtt 

felemeljék a földről. Az egyes részek, amelyek nincsenek megfelelően rögzítve (például az ülés, 

burkoló elemek) leeshetnek és balesetet okozhatnak. 

☞ Az összecsukható elektromos kerekesszék az egy összecsukható elektromos kerekesszék 

és nem egy ápolási eszköz. 

Az összecsukható elektromos kerekesszéket csak a specifikációnak megfelelően használja és a 

műszaki adatokban meghatározott határokon belül. 

7. Beállítás 
Minden esetben és minden beállítást csak a forgalmazó segítségével hajtson végre. 

Az összecsukható elektromos kerekesszék széleskörű beállítási lehetőségekkel bír az egyéni 

igények kielégítésére. Az összecsukható elektromos kerekesszéket a forgalmazó az igényeinek 

megfelelően beállítja az első használat előtt. A beállítás során figyelembe veszik a vezetési 

gyakorlatot, a felhasználó fizikai korlátait és az összecsukható elektromos kerekesszék 

felhasználási körülményeinek megfelelően. 

☞ Javasoljuk, hogy az összecsukható elektromos kerekesszék alapvető vezérlését úgy 

állítsák be, hogy az hosszú távon megfeleljen a felhasználó állapotának hátrányos változása 

esetén is. Különösen gyermekek vagy fiatalok estében azt javasoljuk, hogy a beállításokat 6 

havonta vizsgálják felül. 

8. Törvényi szabályzás 
☞ Az összecsukható elektromos kerekesszéket tilos használni közösségi közlekedési 

eszközökön. 

9. Nagy frekvenciájú sugárzás 
A kerekesszék megfelel a 93/42 EWG orvostechnikai eszközökre vonatkozó direktívának. 

Ugyanakkor a kölcsönhatás más elektromos eszköz nagy frekvenciájú sugárzásával, nem zárható 

ki. 

Annak ellenére, hogy az elektromos eszköz biztonsági méréseit elvégezték, extrém elektromos 

kölcsönhatás esetén a kezelésben beálló zavar nem zárható ki. 

Ez nem megszokott vezetési tulajdonságokban jelenik meg. Ha a kerekesszék hirtelen nem lesz 

kontrollálható olyan esetekben, amikor más elektromos eszköz lehet rá hatással (például nagyon 

érzékeny elektromágneses eszközök közelében, mint a lopás gátló eszközök a bevásárló 

központokban), azonnal álljon meg és kapcsolja ki a járművet. Soha ne hajtson a kerekes székkel 

nagyfeszültségű elektronikus gyógyászati segédeszközök közelébe és/vagy életfenntartó 

funkciójú diagnosztikai eszközök közelébe. 

  



10. Áttekintés 

Típus: iTravel 1.054 
Az áttekintés bemutatja a kerekesszék főbb 
alkotóelemeit és az összecsukható elektromos 
kerekesszék működtető alkatrészeit. 

 

 

Szám Megnevezés 
1 Háttámla 
2 Kartámasz 
3 Ülés 
4 Csomagtartó 
5 Talptámasz 
6 Vádli tartó szíj 
7 Bolygókerék 
8 Kezelő egység 
9 Hajtott kerék 
10 Hajtás 
11 Borulás gátló 
12 Akkumulátortároló 
13 Típus jelölés 
  

Kezelő egység  

Szám Megnevezés 

 

 

1 Kezelő egység 
2 Akkumulátortöltő csatlakozó 
3 Joystick 
4 Az előre beállított sebesség 

csökkentése 
5 Duda 
6 Akkumulátor töltöttségi szint jelző 

és hiba jelző 
7 Kezelő egység ki és bekapcsolása 
8 Az előre beállított sebesség 

kijelzése 
9 Az előre beállított sebesség 

növelése 

 

  



11. Baleset megelőzési jó tanácsok 
A kerekes székbe csak akkor szálljon ki vagy be, amikor az ki van kapcsolva és a hajtás/tolás kapcsoló 

hajtás módba van kapcsolva. 

Ellenkező esetben a joystick nem kívánt megmozdítása a kerekesszék nem kívánt megmozdulását 

eredményezheti. – Balesetveszély. 

Fizikai korlátozások estén, mint például vakság, a kerekesszék önálló vezetéséhez, vezetési képesség 

tanúsítás szükséges. 

Kezdeti praktikák 
☞ Az első vezetés estén célszerű egy alacsony maximális sebességet választani. Amikor az 

összecsukható elektromos kerekesszék kezelését megszokta, lépésről lépésre lehet növelni a 

sebességet. 

☞ Hajtson végre hirtelen fékezési és gyorsítási műveleteket nagyon alacsony sebesség esetén az 

indulás után közvetlenül. 

Biztonsági információk 
☞ A kanyarokat és a lejtőket minden esetben csak megfelelő sebességgel közelítse meg. – 

Felborulás veszély! 

☞ Felborulás veszélye áll fent, ha hátramenetben meg a lejtőn lefelé. 

☞ Menet közben ne kapcsolja ki a vezérlő egységet. Ez azonnal leállítja a hajtást és hirtelen 

megálláshoz vezet. 

☞ A menettulajdonságok megváltozhatnak, amikor felszerel, vagy leszerel alkatrészeket. 

☞ Ne használja az összecsukható elektromos kerekesszéket extrém időjárási viszonyok között. 

☞ A lámpákból, a napfényből, vagy egyéb forrásból érkező hő károsíthatja a kárpitot és a 

burkolatot, valamint nagyon felmelegítheti azokat, ami égési sérüléseket okozhat, amikor a bőrrel 

érintkezik. 

☞ Védje a fedetlen, érzékeny bőrfelületeket. 

☞ Biztonsági okokból, mobil telefont, vagy más adattovábbító eszközt csak úgy használjon, ha 

előtte kikapcsolta az összecsukható elektromos kerekesszéket. 

12. Az összecsukható elektromos kerekesszék kezelése 

Az összecsukható elektromos kerekesszék biztosítása 
Az összecsukható elektromos kerekesszék a következő módon biztosítható, nem kívánt 

elmozdulás ellen: 

csúsztassa a hajtás/tolás kart hátrafelé, hajtás állásba. 

1. Kapcsolja ki a kezelő egységet. 

Funkcionális ellenőrzés 
Minden egyes használat előtt le kell ellenőrizni az összecsukható elektromos kerekesszék 

funkcióit és biztonsági funkcióit egyaránt. 

☞ Lásd a használat előtti ellenőrzés táblázatot 

Hajtás 
A joystick elmozdításával meghatározhatja a sebességet és a haladási irányt (hajtó és 

kormányzó kar) a hajtás közben. Valamint meg kehet határozni az összecsukható elektromos 

kerekesszék maximális sebességét. 

13. Fékek 
Idejében és megfelelően lassítsa le az összecsukható elektromos kerekesszéket. Különösen, 

amikor egy másik személy előtt halad, vagy amikor lefelé halad, vagy tolat. 

Fék 
A motor el van látva egy elektromos fékkel, amely megfelelően le tudja lassítani az 

összecsukható elektromos kerekesszéket rángatás nélkül, a teljes megállásig. 



Az összecsukható elektromos kerekesszék lassítása 
Ha le kívánja fékezni az összecsukható elektromos kerekesszéket, akkor a joystick kart állítsa a 

középső (nulla) helyzetbe. 

☞ Az összecsukható elektromos kerekesszék rövid távolságon belül le fog állni, miután 

elengedte a joysticket. 

Féktáv 
Szállítási állapotban, a féktávolság megfelel az EN 12184 szabványban foglalt maximális 

értéknek. 

- 1.0 m 6 km/h sebesség esetén. 

Parkoló fék 
A parkolási fékhez elegendő a hajtás/tolás kart hajtás állásba kapcsolni. Ez automatikusan 

működésbe lép, ha a kerekesszéket kikapcsolja. 

A parkoló féket kézi úton ki lehet kapcsolni, hajtás/tolás kar tolás állásba kapcsolásával. 

A fék bekapcsolása 
Annak érdekében, hogy az összecsukható 
elektromos kerekesszéket biztosítsa elgurulás 
ellen, csúsztassa mindkét hajtás/tolás kart tolás 
állásba. 
Amikor mindkét fék rögzítve van, az 
összecsukható elektromos kerekesszéket nem 
lehet eltolni. 
Ne kapcsolja tolás módba a kart lejtőn való 
haladáskor. 
A fékek bekapcsolásához húzza a hajtás/tolás 
választó kapcsolót teljesen hátra, hajtás módba 
[1]. 

☞ A választó kar mozgatásához kérjen meg 
egy segítőt. 

 
 
 
 
 

 

A fék felengedése 
A fékek felengedéséhez csúsztassa a hajtás/tolás 
választó kapcsolót teljesen előre tolás állásba [2]. 

☞ A választó kar mozgatásához kérjen meg 
egy segítőt. 

 

Hajtás/tolás üzemmód 
Csak akkor kapcsolja az összecsukható elektromos 
kerekesszéket tolás üzemmódba, ha már áll, vagy 
vészhelyzet esetén, de soha ne kapcsolja lejtőn 
vagy emelkedőn. 
A tolási üzemmód után soha nem felejtse 
visszakapcsolni a kerekesszéket hajtás 
üzemmódba. Ellenkező esetben fennáll annak a 
veszélye, hogy az összecsukható elektromos 
kerekesszék akaratlanul elgurul. 

 

 

 

 



A tolás üzemmód kiválasztása 
1. Kapcsolja ki a kezelő egységet, mert a tolást 

ellenkező esetben megnehezíti az elektromos 
rendszer. 

☞ Ennek érdekében olvassa el a „Kezelő 
egység” fejezetet 

2. A fék felengedése [1] 

☞ Ennek érdekében olvassa el a „Fék 
felengedése” fejezetet 

☞ Az összecsukható elektromos kerekesszék 

 

Motor üzemmód kiválasztása 
1. Kapcsolja be a fékeket [2], 

☞ Ennek érdekében olvassa el a Fékek 

meghúzása fejezetet. 

2. kapcsolja be a kezelő egységet. 

☞ Ennek érdekében olvassa el a Kezelő 

egység funkciói fejezetet. 

☞ Az összecsukható elektromos kerekesszék 

ekkor használatra kész. 
 

14. Kezelő egység funkciói 
 

Akkumulátor töltő csatlakozó 
Ne illesszen más tárgyat az akkumulátor töltő 

csatlakozójába. – Rövidzár veszély! 

Hogy feltöltse a lítium ion akkumulátorokat, 

először kapcsolja ki a kezelő egységet. Ezek után 

csatlakoztassa az akkumulátor töltőt a 

csatlakozóba (1) a kezelő egység elején. 

  

A kezelő egység bekapcsolása 
Ne mozgassa a joystickot a rendszerteszt alatt. 

Nyomja meg a KI/BE kapcsoló gombot a kezelő 

egységen (2). Az elektromos rendszer egy 

öntesztet hajt végre. 

☞ Az elektromos rendszer készen áll, ha az 

akkumulátor töltöttség jelző (3) folyamatosan 

világít. 
 

Akkumulátor feszültség 
Az akkumulátor töltöttség jelző kijelzi az 

akkumulátorok feszültségét, miután az 

elektromos rendszer öntesztje lefutott a kezelő 

egység bekapcsolását követően (3). 

Egyre kevesebb LED lámpa fog világítani, ahogy az 

akkumulátor veszít töltöttségéből 

 
 

 

 



Töltöttség jelző 
A töltöttség jelző az alábbiaknak megfelelően jelzi 

az akkumulátor töltöttséget: 

Mit jeleznek a színek: 

 

Mit jeleznek a színek: 

 
 

Zöld Akkumulátorok fel vannak töltve 

☞ A töltöttségi szint arányos a 

világító LED-ek számával. 

Sága Töltés szükséges 

Piros Azonnal kezdje meg az akkumulátor 

töltését. 

☞  Az akkumulátorok töltöttségének 

kijelzése csak vízszintes talajon értendő. 

☞  Emelkedőn vagy lejtőn ennél rövidebb 

illetve hosszabb utat lehet megtenni. 

Értékelés 
Az aktuális akkumulátor kapacitás függ például a 

hőmérséklettől, az akkumulátor korától és az 

aktuális korlátoktól. 

Az összecsukható elektromos kerekesszékkel 

megtehető távolságot legalább egyszer le kell 

ellenőrizni. 

 

Előre beállítható maximális sebesség 
Balesetveszélyes, ha nem megfelelően 

választja meg az előre beállítható maximális 

sebességet. 

A kezelő egység bekapcsolását követően az előre 

beállított maximális sebesség megegyezik a 

kikapcsoláskor beállítottal. 

 

A maximális sebesség beállítása 
A gombok (1) és (2) megnyomásával előre be 

lehet állítani a végsebességet. Ezekkel lehet 

növelni és csökkenteni. 

A kijelző (2) mutatja a beállított sebességet. 

A legkisebb maximális sebességet akkor 

érdemes kiválasztani, amikor nem érzi magát 

teljesen biztonságban. 

☞ Aktuális helyzetben az előre beállított 

végsebesség függ a személyes benyomásoktól. 

☞ Amikor lejtőn megy le vagy felfelé, a 

sebesség a leg kényelmesebb állásba állítható. Ne 

haladja meg a megengedett maximális sebességet 

– Balesetveszély! 

 

Joystick  
Csak akkor mozdítsa meg a joystickot, ha az 

akkumulátor töltöttség jelző folyamatosan 

világít 

 



Vezetési sebesség állások 
A maximális sebesség 5 különböző értékre 

állítható be [4]. 

Az 5-ös állásban (6) az összecsukható 

elektromos kerekesszék maximális sebessége 

6 km/h 

Az 1gyes lépésekben 20%-kal csökkenti a 

maximális sebességet.  

Haladás és kanyarodás 
Az összecsukható elektromos kerekesszék a 

joystick segítségével gyorsítható és fékezhető 

(1). Mozgassa a joystickot a kívánt mozgásnak 

megfelelő irányba. 

Ahogy a joystickot kimozdítja a központi 

állásból, az összecsukható elektromos 

kerekesszék elindul (maximum az előre 

beállított maximális sebességgel). 

Ha egy időben oldalra is elmozdítja a 

joystickot, akkor az összecsukható elektromos 

kerekesszék kanyarodni fog. Az összecsukható 

elektromos kerekesszék körbe fog forogni, ha 

a joystickot oldalra mozdítja. 

☞ A sebesség automatikusan csökken, 

hátramenetben és kanyarodáskor. 

 

 

 

 
 

Az összecsukható elektromos kerekesszék 

lassítása 
Az összecsukható elektromos kerekesszék 

megáll, amikor elengedi a joystickot. 

A fékezéskor a joystick lassan visszatér a 

központi helyzetébe. 

 

 

  



 

BE-KI A gomb megnyomásával a kezelő egységet ki- illetve be 

kapcsolja 

☞ Az elektronika egy rendszervizsgálatot hajt végre a bekapcsoláskor. 

☞ A vizsgálat alatt ne mozgassa a joystickot. 

 

Duda Egy hangjelzés halható, amíg nyomja a gombot 

 

Max 

sebesség 

beállító 

(plusz) 

Ennek a gombnak a lenyomásával egy lépéssel (20%) növeli az 

előre beállítható maximális sebességet 

☞ A biztonság érdekében, csak akkor nyomja meg ezt a 

gombot, amikor a kerekesszék még áll. 

☞ A 1-es szint 20% az 5-ös szint 100% 

 

Max 

sebesség 

beállító 

(mínusz) 

Ennek a gombnak a lenyomásával egy lépéssel (20%) csökkenti 

az előre beállítható maximális sebességet 

☞ A biztonság érdekében, csak akkor nyomja meg ezt a 

gombot, amikor a kerekesszék még áll. 

5-ös szint 100% 1-es szint 20% 

 

 

 

Akkumulátor 

töltöttségi 

állapot 

kijelző 

A hogy csökken a z akkumulátor töltöttsége, egyre kevesebb 

lámpa világít. 

☞ Ha a kijelző villog, akkor az azt jelenti, hogy valami meghibásodott. 

Olvassa el a hiba kiértékelés fejezetet. 

 

Végsebesség 

kijelző 

A világító ledek száma mutatja, hogy a lehetséges végsebesség 

hány százaléka van beállítva jelenleg a kerekesszéken. 

Minden egyes led 20%-ot jelent. 

 

  



15. A működés kiválasztása 
Annak érdekében, hogy az összecsukható 

elektromos kerekesszék megfelelően működjön, az 

alábbi lépéseket a megfelelő sorrendben végre kell 

hajtani 

 

1 Nyissa ki az összecsukható elektromos 

kerekesszéket (ha szükséges). 

 

2 Az első használat előtt töltse fel teljesen az 

akkumulátorokat [1]. 

 

3 Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója 

megfelelően csatlakozzon (2). 

 

4 Kapcsolja a motor hajts kapcsolóját hajtás állásba 

[3] – Ezzel bekapcsolja a fékeket. 

☞ Olvassa el a fékek bekapcsolása fejezetet 

 

5 Ellenőrizze, hogy a kartámasz rögzítő lefelé van-e 

fordítva. 

 



6 Kapcsolja be a kezelő egységet 

Nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot (5) a kezelő 

egységen. 

 

16. Működtetés előtti ellenőrzések 
Mielőtt elindulna, az alábbi ellenőrzéseket kell 

végrehajtani: 

 

1 Ellenőrizze az összecsukható elektromos 

kerekesszék megfelelő műszaki állapotban van-e. 

☞ Ellenőrizze a csavarok állapotát, például 

finoman mozgassa meg az egyes alkotóelemeket, 

mint a kartámasz, vagy háttámla. 

☞ Végezzen egy általános szemrevételezést. 

 

2 Akkumulátor töltöttségi állapot ellenőrzése 

☞ Olvassa el az „Akkumulátor töltöttség” 

fejezetet. 

 

3 A beállított végsebesség ellenőrzése 

☞ Olvassa el a „maximális végsebesség 

beállítása” fejezetet. 

 

Akkumulátor töltöttségi állapot 

A bekapcsolást követően, az akkumulátor 

töltöttségi szint kijelzője kijelzi az akkumulátor 

töltöttségi szintjét. 

☞ A kijelzett érték függ a környezeti 

hőmérséklettől, az akkumulátorok korától, azok 

kialakításától, és ezek alapján lehet megbecsülni a 

korlátokat. 

☞ A lítium ion akkumulátorokat azonnal fel 

kell tölteni, amikor a piros LED villogni kezd az 

akkumulátor töltöttségi szint kijelzőn. 

☞ Olvassa el a „Hibajavítások” fejezetet. 

 

 



Az akkumulátor töltése 
Az akkumulátortöltő csatlakozóba soha ne helyezzen más tárgyat. – Rövidzárlat veszély 

Csak lítium akkumulátor töltőt használjon a lítium akkumulátorok töltésére. 

A garancia csak akkor marad érvényben, ha az általunk biztosított akkumulátor töltőt használja. 

Más töltők szerkezeti meghibásodásokat okozhatnak a lítium akkumulátorokban. 

Soha ne töltse az akkumulátorokat, ha a környezetben gyúlékony folyadékok vagy gázok találhatók. 

Soha ne töltse a lítium ion akkumulátorokat olyan szobában, ahol páralecsapódás jöhet létre, mart az 

akkumulátorok és a kerekesszék meghibásodásához vezethet. 

A teljesen lemerített Lítium ion akkumulátorok esetében előfordulhat, hogy nem lehet azokat újra 

feltölteni. 

☞ Az akkumulátorokat csak szakképzett szerelő cserélheti. 

A lítium ion akkumulátorokat csak a kijelzett hőmérséklet tartományban szabad tölteni. 

☞ Olvassa el a „További műszaki adatok az 1.054 típushoz” fejezetet. 

A lítium ion akkumulátorokat az összecsukható elektromos kerekesszék napi használata után tölteni kell 

annak érdekében, hogy a kerekesszék teljes kapacitással rendelkezésre álljon a következő napon is. 

Minden lítium ion akkumlátor önmagátol merül egy kis mértékben. Ha az összecsukható elektromos 

kerekesszéket hosszabb ideig nem használja, akkor az akkumulátorokat hetente egyszer fel kell tölteni. 

Ezúton az összecsukható elektromos kerekesszék folyamatosan használatra kész állapotban marad. 

☞ A töltést javasoltan egész éjszaka végezze. Az akkumulátorok teljes feltöltése kb. 8 órát vesz 

igénybe. 

☞ Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket (például a szintetikus ruháktól kialakuló töltöttség). 

☞ Az akkumulátorok töltésekor tartsa szem előtt az akkumulátor töltő kezelési útmutatójában 

foglaltakat is. 

1 Rögzítse az összecsukható elektromos 

kerekesszéket 

 

2 Csatlakoztassa az akkumulátorok csatlakozóját 

(2). 

☞ A töltési folyamat csak akkor hajtható 

végre, ha ez a csatlakozó csatlakoztatva van. 

 

3 Csatlakoztassa az akkumulátor töltőt a 

konnektorhoz. 

 

4 Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a kezelő 

egység csatlakozójába. 

 

5 A töltési folyamat automatikusa elindul.  

6 A töltési folyamat végeztével, húzza ki a töltőt a 

kezelő egység csatlakozójából és a konnektorból. 

 



17. Lábszártartó szíj 
Ne hajtson a lábszártartó szíj nélkül. 

A lábszártartó szíj (1) megakadályozza, hogy a lába 

lecsússzon a lábtartóról. 

A lábszártartó szíj leszerelése 
A tépőzárak nyitásával a lábszártartó leszerelhető. 

A lábszártartó szíj felszerelése 
A szíjat helyezze a keret csövei [2] köré és zárja a 

tépőzárat. 

A lábszártartó szíj hosszának beállítása 
A tépőzárak segítségével be tudja állítani a 

hosszat. 

 

18. Lábtartó 
Ne közlekedjen a kocsival felhajtott lábtartóval. – 

Balesetveszélyes 

A lábtartó fel- és lehajtása 
A lábtartót fel- és le lehet hajtani (3). 

 

19. Háttámla szíjak 
A háttámla szíjak megfeszítése 
A háttámla szíjak tépőzárai legalább 10 cm-en 

tapadjanak! 

A háttámla szíjak feszessége beállítható. 

1 Hajtsa fel a háttámla burkolat hátsó részét és 

hajtsa előre.[1] 

2 Nyissa fel annak a szíjnak a tépőzárát, amelynek 

feszességét állítani akarja, állítsa be a feszességet 

és zárja a tépőzárat. 

3 hajtsa vissza a háttámla burkolatát és rögzítse a 

tépőzárakkal.[2] 

 

 



Háttámla kárpit eltávolítása 
Az eltávolításhoz húzza le a háttámla kárpit hátsó 

részét, utána hajtsa előre [1] és utána vegye le a 

háttámla feszítő szíjakról (2) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háttámla kárpit felhelyezése 
felhelyezéskor a háttámla kárpit középső részét 

illessze a háttámla csövére [4] és rögzítse a 

háttámla feszítő szíjakhoz a tépőzárakkal [5]. 

☞ Amikor a felhasználó ismét nekidől a 

háttámla kárpitnak, a következőkre kell figyelni: 

☞ A hát teljes egészében feszüljön neki a 

háttámla kárpitnak. 

☞ A felhasználó fejének egyensúlyban kell 

lennie a feszítő szíjak beállítását követően. 

 

 

 

 

 



20. Ülő lap 
Az ülő párna tépőzárakkal kapcsolódik az ülőlapra 

[1]. 

 

21. Csomagtartó felszerelése 
A csomagtartót tépőzárakkal lehet a felerősíteni a 

vázra [2]. 

 

22. Kartámasz 
A kartámasz felfelé felhajtható [1]. 

 

A kartámasz felhajtása  
Ne vezesse a kocsit félig lehajtott kartámasszal! – 

Beakadás veszély. 

A kartámasz felhajtásához húzza meg a megfelelő 

záró alkatrészt (2) kifelé. 

1 húzza a zárszerkezetet kifelé (1). 

2 Hajtsa a kartámaszt [1] felfelé, hátra. 

 



A kartámasz lehajtása 
1 Hajtsa le a kartámaszt lassan [3]. 

☞ Ennek során a záró szerkezetnek 

hallhatóan és láthatóan a helyére kell kattannia. 

(3). 

☞ Ellenőrizze a megfelelő rázódást. – A 

kartámaszt nem tud magától felemelkedni. 

 

 

23. Összecsukás, kinyitás 
Ne fogja meg a záródó szerkezete nyitás és csukás 

közben. – Becsípődés veszély! 

Szállításhoz, vagy tároláshoz, a az elektromos 

kerekesszék könnyedén összecsukható [1]. 

 

Összecsukás 
1. Kapcsolja ki az összecsukható elektromos 

kerekesszéket 

☞ Nyomja meg a KI/BE kapcsoló 

gombot annak érdekében, hogy a kezelő 

modult kikapcsolja (2). 

 



2. A rögzítőt hajtsa felfelé/befelé (3)  

 

3. Hajtsa be a lábtartót 

 

4. Kapcsoljon toló üzemmódba 

 

5. Húzza meg a működtető huzalt (6) és 

hajtsa össze az összecsukható elektromos 

kerekesszéket előre felé [7]. 

 

 



Kinyitás 
1 nyissa a hajtás rögzítő eszközt. 

2 Húzza az összecsukható elektromos 

kerekesszéket hátrafelé, miközben az felemelkedik 

és felnyílik [1]. 

 

 

☞ A záró szerkezet zsinórja (2) hallhatóan 

bekattan a helyére. 

3 Ellenőrizze, hogy a záró szerkezet megfelelően 

zár-e. 

 

4 Kapcsolja be a féket [3] 

☞ Ennek érdekében olvassa el a fék 

bekapcsolása fejezetet. 

 

 

5 Állítsa fel a háttámlát [4] 

☞ A kartámasz záró szerkezet (5) hallhatóan 

és láthatóan fog a helyére ugrani. 

☞ Ellenőrizze a záró szerkezetet a kartámasz 

óvatos megemelésével. A kartámasz nem 

emelkedhet meg. 
 

6 Hajtsa le a lábtámaszt [6] 

7 Fordítsa ki a hajtás rögzítő kart (7) 

 

 

 



24. Akkumulátor 
Opcionálisan, az összecsukható elektromos 

kerekesszéket két lítium ion akkumulátorral látják 

el. 

Az akkumulátorok kiszedhetők [1]. 

 

1 Rögzítse az összecsukható elektromos 

kerekesszéket. 

☞ Ehhez olvassa el a „rögzítés” fejezetet. 

 

 

 

2 Nyissa ki az akkumulátor tartó dobozt [2]. 

 

3 Nyomja le a rögzítő kart (3), húzza le az 

akkumulátor csatlakozóját (4) és vegye ki az 

akkumulátort. 

 



A kerekesszék szállítása Lítium ion akkumulátorokkal. 
A lítium ion akkumulátorok megvédése érdekében ugyan olyan megengedett külső hőmérsékleti 

tariományban kell szállítani, mint tárolni. 

☞ Lásd a „További mászaki adatrok” fejezetet 

A lítium ion akkumulátorral szerelt összecsukható elektromos kerekesszék szállítása engedélyezett úton, 

vonaton, illetve repülőgépen. 

De ezekre eltérő szállítási szabályok vonatkoznak. Ez attól függ, hogy hol és hogyan kívánja szállítani az 

összecsukható elektromos kerekesszéket. 

A szállítás előtt tájékozódjon az éppen érvényben levő, a lítium ion akkumulátorok szállítására 

vonatkozó nemzeti szabályozásról a kiindulási és a célországban egyaránt. 

Egyedi esetekben vegye fel a kapcsolatot a szállítmányozó céggel. 

Egyes szállítmányozók korlátozhatják, illetve megtilthatják a szállítást. 

Jelenleg, a repülőgépen történő szállítás esetén, a lítium ion akkumulátorokat ki kell szerelni az 

összecsukható elektromos kerekesszékből és a kézi csomagban lehet szállítani. 

☞ Mielőtt felszállna a repülőre, tisztázza a speciális szállítási feltételeket a repülő társasággal és 

vizsgálja meg a vonatkozó szabályozást a kiindulási és a célországban is. 

☞ Az akkumulátorok eltávolításához olvassa el a vonatkozó fejezetet. 

☞ Tartsa szem előtt a lítium ion akkumulátorokról szóló fejezetet is. 

A lítium ion akkumulátorok szállítása 
Óvja meg a lítium ion akkumulátorokat a nedvességtől, csakúgy mint a vezető enyagoktól (pl.: kis fém 

darabok, tűk, szöveg, vagy egyéb vezető anyagok) mer azok rövidre tudják zárni az akkumulátort. 

Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval mielőtt a sérült lítium ion akkumulátorokat szállítaná. 

Lítium ion akkumulátorok biztonsági előírásai 
A lítium ion akkumulátorok speciális gondoskodást igényelnek. 

A csökkent kapacitású lítium ion akkumulátorokat már ne használja, cseréltesse ki a forgalmazóval. 

A csökkent kapacitású lítium ion akkumulátorokat ne tárolja otthon. 

A sérült lítium ion akkumulátorokat ne használja fel ismát, cseréltesse ki a forgalmazóval. 

Csak az általunk forgalmazott lítium ion akkumulátorokat használja. 

☞ A más gyártók által forgalmazott lítium ion akkumulátorok baleseteket, vagy anyag sérüléseket 

okozhatnak. 

A lítium ion akkumulátorokat ne sértse meg, ne módosítsa, ne hevítse fel, ne égesse el, ne zárja rövidre, 

ne szerelje szét, és ne helyezz folyadékba. 

Óvja meg a lítium ion akkumulátorokat a meg nem engedett környetei hőmésrséklettől. 

Abban az esetben, ha a lítium ion akkumulátor túlemegedik, vagy megég, a gyártó azt ajánlja, hogy 

vízzel, vagy homokkal hűtse le. 

Csak a beépített töltőt használja az alítium ion akkumulátork töltésére. 

A garancia csak akkor érvényes, ha az általnk szállított akkumulátor töltőt használja. 

Más töltők a lítium ion akkumulátorok sérülését okozhatják. 

Soha ne cserélje a lítium ion akkumulátorokat tűzveszélyes gázok, illetve folyadékok környezeténe. 

Soha ne cseélje a lítium ion akkumultorokat olyan helyiségben, ahol páralecsapódás jöhet létre, a 

kerekesszéken, és/vagy az akkumulátorokon. 

A kerekesszéket ne működtesse teljesen üres állapotban folymatosan, mertt az az akkumulátor 

tönkremeneteléhez vezethet. 

A teljesen kierült lítiun, ion akkumulátor nem tölthető fel újra. 

☞ Az ilyen lítium ion akkumultorokat a forgalmazóval cseréltesse ki. 

A lítium ion akkumulátorokat csak a megengedett hőmésrséklet tartományban cserélje. 

☞ Ennek érdekében olvassa el a „További műszaki adatok” fejezetet. 

 

 

 



25. Biztonsági öv 
A biztonsági övet csak megfelelően képzett 

szakember javíthatja. 

A biztonsági öv [1] arra szolgál, hogy az 

összecsukható elektromos kerekesszékben ülő 

személyt a helyén tartsa. 

- Továbbá, hogy stabilizálja az ülő helyzetében 

- Megelőzi, hogy a személy kicsússzon az 

ülésből (például egy hirtelen fékezés esetén). 

A biztonsági öv körülöleli a háttámlát. 

 

 

 

A biztonsági öv bekapcsolása 
Győződjön meg arról, hogy nem került idegen tárgy az öv és a rögzatendő személy teste közé! – 

Elkerülhetők a nyomásos sérülések. 

Húzza meg mind két öv felet elől és oldalt és kapcsolja össze azokat, hogy azok záródjanak [1]. 

☞ Ezt követően hajtson végre egy húzási vizsgálatot. 

A biztonásgi öv nyitása 
A biztonsági öv nyitásához, nyomja meg a piros színű nyitó gombot (2). 

A biztonsági öv beállítása 
☞ Ha a biztonsági öv nem elég feszes. 

Húzza vagy nyomja a biztonsági övet (5) a megfelelő irányba, hgy az öv hossza megfelelő legyen. 

☞ Eközben a rögzítő elemeket(3) tartsa a megfelelő szögben. 

A műanyag csúszkék segítségével (4) rögzítheti az övet. 

26. Mozgatás és szállítás 
Az összecsukható elektromos kerekesszéket ki kell 

kapcsolni, mielőtt felemeli. 

☞ Az összecsukható elektromos kerekesszék 

emeléshez ne használja a háttámlát, a lábtámaszt 

vagy a kartámaszt. 

Mozgatás 
Az összecsukható elektromos kerekesszék 

feltolható rámpán, vagy emelhető platform 

segítségével. 

☞ Nézze át a kezelési utasítás fejezetet. Ez a 

dokumentum és további információk elérhetők a 

www.meyra.com oldalon. 

 

 

 

Személyek szállítás gépjárművekben 
Az összecsukható elektromos kerekesszék nem 

alkalmas arra, hogy ülésként szolgáljanak 

gépjárművekben. 

Rögzítési pontok szállításhoz 
Az összecsukható elektromos kerekesszék csak a 

kijelölt pontokon rögzíthető. 

☞ A rögzítési pontok az [1] + [2] + [3] jelölt 

 

 

 

http://www.meyra.com/


helyeken lehetséges. 

☞ Az összecsukható elektromos kerekesszék 

rögzítési eljárása a „Az elektromos kerekesszék 

biztonsági és általános kezelési előírások” 

dokumentumban a „Szállítás gépjárműben vagy 

szállító eszközön” fejezetben olvasható a 

www.meyra.com oldalon. 

 

27. Karbantartási ütemterv 
Mikor Mit Leírás 

Indulás előtt Általános 

Ellenőrizze a hibamentes 

működést 

Végezze el a vizsgálatokat 

önmaga vagy segítő 

segítségével. 

 Mágnes fékek ellenőrzése 

Kapcsolja a kerekesszéket 

hajtás üzemmódba. 

Végezze el a vizsgálatokat 

önmaga vagy segítő 

segítségével. 

Ha ebben az esetben a 

kerekesszéket el lehet tolni, 

azonnal javíttassa meg a féket 

egy képzett szerelővel. 

- Balesetveszély 

Kéthavonta 

(a megtett út függvényében) 

Ellenőrizze a kerekeket Szemrevételezze a gumik 

állapotát önmaga, vagy egy 

segítő segítségével. 

Ha a mintázat nagyon el van 

kopva, vagy a kerék sérült, 

vegye fel a kapcsolatot a 

forgalmazóval. 

6 havonta 

(a használat gyakoriságának 

függvényében) 

Ellenőrzés 

- Tisztaság 

- Általános állapot 

Nézze át a szerviz fejezetet 

Végezze el önmaga, vagy egy 

segítő segítségével. 

6-8 havonta  

(a megtett út függvényében) 

Kerékrögzítés 

Ellenőrizze a kerék csavarok és 

anyák nem lazultak-e ki. 

Végezze el önmaga, vagy egy 

segítő segítségével. 

Húzza meg az összes laza 

csavart vagy anyát 10 óra 

használat után, illetve 50 km 

megtétele után. 

Az eszközök sérülése esetén 

vegye fel a kapcsolatot a 

forgalmazóval. 

Gyártói ajánlás 

12 havonta 

(a használat gyakoriságának 

függvényében) 

Karbantartási munkálatok 

- Jármű 

- Akkumulátortöltő 

Vegye fel a kapcsolatot a 

forgalmazóval. 

 

http://www.meyra.com/


28. Kerekek 
A sérült kerekeket azonnal ki kell cseréltetni a 

forgalmazóval. 

☞ A kerekeket mindig párban cserélje. 

A különböző mintázatú kerekek [1] + [2] 

akadályozzak az összecsukható elektromos 

kerekesszék egyenes futását. 

 

 

 

 

  



29. Hibajavítás 
Hiba Ok Javítás 

Ha a kezelő egységen, az 

akkumulátor visszajelző nem 

világít, a bekapcsolást 

követően. 

A kezelő egység meghibásodott Hívja fel a szervizt 

 A akkumulátorok elektromos 

vezetékei nem megfelelően 

érintkeznek. 

Ellenőrizze a kontaktusokat. 

 Az akkumulátorok teljesen le 

vannak merülve. 

Hívja a szervizt 

A bekapcsolás után az jelző 

bitek villognak. 

Az eszköz tolási üzemmódban 

van. 

Kapcsolja a kapcsolót hajtás 

üzemmódba. 

 A joysticket túl hamar 

mozdította meg 

Kapcsolja a kerekesszéket ki, 

azután ismét be. 

 A hajtás egyik vezetéke nem 

megfelelően érintkezik. 

Ellenőrizze a kontaktusokat. 

 Elektronika hibás működése Ismételje meg a ki és 

bekapcsolást. Ha ez nem segít, 

hívja a szervizt. 

 Nem felsorolt hiba Hívja a szervizt 

 

 

 

 

 

30. Hiba meghatározás 
Kezelő egység <led>  

A hiba jellegére információt ad az akkumulátorok 

visszajelzője. 

Hiba esetén az összecsukható elektromos 

kerekesszék biztonsági állapotba kapcsol és a 

ledek (1) villogni kezdenek.  A villogások száma 

különböző hibákra utalhatnak. 

☞ Megjegyzés: 

Ha a hiba nem javítható házilag, és az 

összecsukható elektromos kerekesszék nem 

működik tovább, vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel vagy a forgalmazóval. 

 

 



 

Villogások száma Ok Teendő 

1 villogás Az akkumulátorok lemerültek Azonnal kezdje meg az 

akkumulátorok töltését és ha 

szükséges ellenőrizze az 

akkumulátorok érintkezőit. 

2 villogás A bal oldali motor elektromos 

vezetékei nem érintkeznek 

Ellenőrizze a motor csatlakozó 

vezetékeit. 

3 villogás A bal oldali motor elektromos 

vezetékei rövidre vannak 

záródva. 

Ellenőrizze a motor csatlakozó 

vezetékeit 

4 villogás A jobb oldali motor elektromos 

vezetékei nem érintkeznek 

Ellenőrizze a motor csatlakozó 

vezetékeit. 

5 villogás A jobb oldali motor elektromos 

vezetékei rövidre vannak 

záródva. 

Ellenőrizze a motor csatlakozó 

vezetékeit 

6 villogás A hajtás tiltás funkció aktív. 

A hajtás tiltás funkció egy 

elektronikai biztonsági funkció, 

amely megakadályozza, hogy a 

kerekesszéket elindítsa, amikor 

az a töltőn van. 

Csatlakoztassa le a töltőt. 

7 villogás Rendszer vagy joystick hiba Ne érintse meg a joystickot a 

bekapcsolási fázisban. 

Kapcsolja ki majd ismét be a 

kerekesszéket. 

8 villogás A kezelő egység, az elektronika 

megsérült, vagy rendszerhiba 

jelentkezett. 

Ellenőrizze a vezetékeket és 

érintkezőket. Kapcsolja ki és 

ismét be a kerekesszéket. 

9 villogás A motor mágneses féke 

meghibásodott. 

Állítsa a tolás/hajtás kapcsolót 

hajtás állásba. 

10 villogás Az akkumulátor feszültség túl 

magas. (lefelé haladás) 

A lejtőn lefelé csak lassan 

haladjon, és ha szükséges 

ellenőrizze az akkumulátor 

érintkezőket. 

 

  



31. Szerviz 
Tisztítás és karbantartás 
Ne tisztítsa az összecsukható elektromos kerekesszéket nagy nyomású tisztítóval – Rövidzár alakulhat ki. 

Szilikonmentes vizes bázisú tisztítószereket alkalmazza a kerekesszék tisztítására. 

Ne használjon agresszív tisztítószereket, például lúgokat, vagy kemény kefét. 

Kárpitok és burkolatok 
☞ A kárpitot hideg vízzel és kézi tisztítószerekkel tisztítsa. 

☞ Az esetleges szilárdabb lerakódásokhoz használjon ruhát vagy puha kefét. 

- Tartósabb szennyeződéseket általános tisztítószerekkel elehet eltávolítani. 

Tiszta vizet használjon és biztosítsa, hogy megszáradhasson. 

Műanyag részek 
A műanyag részeket megtámadják a nem ionizált tenzidek és lúgok, vagy speciális alkoholok. 

A műanyag alkatrészek és burkolatok nagyon jó minőségű műanyagból készülnek. 

A műanyag alkatrészeket csak hideg vízzel, vagy semleges tisztítószerekkel, vagy lágy szappannal lehet 

tisztítani. 

Ha általános műanyag tisztító szereket alkalmaz, akkor a gyártó előírásait kell szem előtt tartani. 

A jó minőségű tisztítószerek megvédik a kerekesszéket a korróziótól. 

Ha a bevonatot felsérti valamivel, akkor azonnal kenje be egy a forgalmazó által javasolt festékkel. 

A mozgó alkatrészek kenése kitart a kerekesszék élettartamának végéig. 

Fertőtlenítés 
Ha a terméket több mint egy felhasználó használja, (például egy idősek otthonában), akkor általános 

fertőtlenítő szerek alkalmazása kötelező. 

Fertőtlenítés előtt a kárpitot és a kezelő egységet le kell tisztítani. 

Akkreditált intézetek által jóváhagyott Spray vagy folyékony fertőtlenítőszer használata javasolt. 

☞ Használat során a gyártói kezelési útmutatásokat kell szem előtt tartani. 

A használható fertőtlenítőszelek listája a Robert Koch intézet oldalán megtalálhatók http://www.rki.de . 

A fertőtlenítő szerek használata során előfordulhat, hogy a felületeket megváltoztatja és az egyes 

elemek használhatóságát lerövidítheti. 

Újra felhasználás. 
Mielőtt az összecsukható elektromos kerekesszéket újra felhasználná, alá kell vetni egy teljes körű 

átvizsgálásnak. 

☞ Végre kell hajtani egy teljes fertőtlenítésre egy jóváhagyott fertőtlenítési eljárásnak 

megfelelően. 

Ha a forgalmazó, vagy szerviz elvégez egy átalakítást, vagy felújítást, vagy alapjaiban megváltoztatja a 

kerekesszéket, eredeti alkatrészek felhasználása nélkül, akkor az elektromos kerekesszéket ki kell vonni 

a forgalomból. Ez azt vonja maga után, hogy a forgalmazónak le kell folytatnia egy új megfelelőségi 

eljárást és tesztet. 

Javítás 
A javítások elvégzése érdekében nyugodtan forduljon a forgalmazóhoz vagy márkaszervizhez. A javítások 

végrehajtásához ezek rendelkeznek a megfelelő leírásokkal és képzett szakemberekkel. 

Vevőszolgálat 
Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizekkel. 

Tartalék alkatrészek 
A biztonsági alkatrészeket vagy alkatrész csoportokat csak márkaszervizben lehet cserélni, javítani. – 

Balesetveszély 

Az alkatrészek csak a márkaszervizektől rendelhetők. Javításkor, csak eredeti alkatrészeket szabad 

felhasználni! 

☞ Más beszállítóktól származó alkatrészek hibás működéshez vezetnek. 

http://www.rki.de/


Az alkatrész lista, a megfelelő alkatrész azonosítókkal és rajzokkal, a forgalmazónál található meg. Annak 

érdekében, hogy biztos lehessen abban, hogy megfelelő alkatrészt kap, minden esetben adja meg a 

kerekesszék gyári számát (S/N). Ezt a kerekesszék adattábláján találhatja meg. 

Amikor változtatást, módosítást hajt végre a kerekesszéken, azt csak szakszervizzel végeztesse el, 

kiegészítő információkat, például alkatrész/kezelési útmutató, lehet csatolni a kerekesszék kezelési 

útmutatójához. A módosítási dátumot rögzíteni kell az alkatrész rendeléskor. Ezzel meg lehet előzni, 

hogy nem megfelelő alkatrész kerüljön megrendelésre. 

32. Megsemmisítés 

 
☞ A lítium ion akkumulátor egy speciális hulladék. A megsemmisítése a helyi törvényeknek 

megfelelően lehetséges. 

Kérjük megsemmisítés előtt érdeklődjön a helyi hulladék feldolgozónál. 

33. Információk a forgalmazók számára. 
A karbantartási és szerviz útmutatók igény szerint rendelkezésre állnak, amelyekben pédául az alábbi 

információkat találja meg: 

1. Eszközök használatával végrehajtható beállítások 

2. Fontosabb javítások lépésről lépésre történő bemutatása 

3. Típus specifikus eltérések bemutatása 

4. Éves felülvizsgálat ellenőrző listája 

Az ellenőrzéskor elvégzendő funkcionális tesztek szerepelnek ebben a listában. Ezek végig vezetnek az 

ellenőrzés teljes folyamatán. 

☞ Ezek nem vonatkoznak az ellenőrzés során feltárt aktuális hibák elhárítására. 

Az éves ellenőrzés elvégeztével, a felülvizsgálat elvégzését rögzíteni kell a kezelési útmutatóban. 

A következő ellenőrzés üres jegyzőkönyvét ki kell másolni a szerviz útmutatóbál. Ezt hozzá kell fűzni a 

kezelési útmutatóhoz. 

A vezetési tulajdonságok programozása 
A vezetési tulajdonságokat egy programozó berendezés segítségével lehet végrehajtani. 

☞ Ehhez olvassa el a vonatkozó karbantartási és szerviz útmutatót 

A vezetési tulajdonságokat az egyedi igényeknek megfelelően be lehet állítani. 

☞ A programozást a felhasználó egyedi igényei szerint lehet végrehajtani. A programozás során 

figyelembe kell venni a kerekesszék fizikai paramétereit csakúgy, mint a felhasználó fizikai és mentális 

képességeit. A terapeutával, vagy az orvossal célszerű felvenni a kapcsolatot. 

☞ A gyári programozás bármely paraméterének megváltozatása fokozott balesetveszélyt okozhat. 

☞ Lehetséges a felborulás, például kanyarodás során. 

  



 

34. Műszaki adatok 
Maximális hatótávolság 
A maximális hatótávolság nagymértékben az alábbi faktoroktól függ: 

- Akkumulátor állapot 

- A vezető súlya 

- Sebesség 

- Vezetési stílus 

- Út felületének állapota 

- Környezeti hőmérséklet. 

Az általunk megadott névleges érték az alábbi állapotokra vonatkozik. 

- Környezeti hőmérséklet 27 °C 

- 100%-ra feltöltött akkumulátor 

- 5 töltési ciklus utáni újszerű állapotú akkumulátor 

- 100 kg névleges terhelés 

- Vízszintes, sima felület 

A maximális hatótávolságot csökkentő paraméterek: 

- Rendszeres felhajtás rámpára 

- Nem megfelelően feltöltött akkumulátor 

- Alacsony környezeti hőmérséklet 

- Sűrű megállás és indulás (például bevásárlás egy nagy áruházban) 

- Öreg, elhasználódott akkumulátorok 

- Sűrű kanyarodási manőverek 

- Csökkentett vezetési sebesség 

Egyedi esetben, a normál kondíciók melletti maximális hatótávolság, lecsökkenhet akár a névleges érték 

80-40%-ára. 

Emelkedőn felfelé való mozgás képessége 
A megengedettnél nagyobb meredekségű lejtőn csak üres kerekesszékkel szabad felmenni. 

Szabványnak való megfelelés 
A típus megfelel az EN 12184 szabványban meghatározott „A” felhasználási osztálynak. 

Az alkalmazott alkatrészek és tartozékok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és megfelelően 

ellenállnak az égésnek. 

ISO 7175-15 szabvány szerinti értékek 
 Minimum Maximum 

Teljes hossz 970 mm 970 mm 

Teljes szélesség 560 mm 650 mm 

Teljes magasság 870 mm 870 mm 

Maximális terhelés 

(beleértve a kiegészítők és csomagok tömegét is) 

0 kg 120 kg 

Teljes Tömeg 170 kg 170 kg 

Aktuális ülés mélység 400 mm 400 mm 

Aktuális ülés szélesség 440 mm 440 mm 

Ülés magasság az első élen (párna nélkül) 450 mm 450 mm 

Ülés dőlésszöge 0° 2° 

Láb dőlésszöge 95° -° 

Háttámla dőlésszöge 10° 32° 

Háttámla magasság 460 mm 460 mm 

Lábtartó – ülés távolság (alsó lábszár hossz) 440 mm 440 mm 

Statikus stabilitás emelkedőn 6° 6° 

Statikus stabilitás lejtőn 6° 6° 



Oldal irányú statikus stabilitás 6° 6° 

Dinamikus stabilitás emelkedőn 3° 3° 

Kartámasz magassága az ülőfelülettől 240 mm 240 mm 

Háttámla – kartámasz elülső éle 350 mm 350 mm 

Leküzdhető akadály 40 mm 40 mm 

Minimális fordulási rádiusz 650 mm 650 mm 

Maximális sebesség előre 6 km/h 6 km/h 

Minimális féktáv a maximális sebességről 1000 mm 1000 mm 

Maximális hatótávolság lítium akkumulátorokkal 8 km 12 km 

 

További műszaki adatok 
 Minimum Maximum 

Zajszint  62 dB(A) 

Védettségi osztály  IP 51 

Fordulási terület 1030 mm -mm 

Meghajtó vezérlő 24 V 45 A  

Motor teljesítmény (6 km/h) 2 x 200 W 2 x 200 W 

További terhelés 0 kg 0 kg 

Megengedett első tengely terhelés 0 kg 20 kg 

Megengedett hátsó tengely terhelés 0 kg 80 kg 

Talaj egyenetlenség  75 mm 

Üres tömeg (akkumulátorokkal) 0 kg 23 kg 

Üres tömeg (akkumulátorok nélkül) 0 kg 22 kg 

Szállítási méretek   

Hossz 740 mm 760 mm 

Szélesség 590 mm 620 mm 

Magasság 310 mm 330 mm 

Klimatikus adatok   

Környezeti hőmérséklet -20 °C 60 °C 

Tárolási hőmérséklet akkumulátorokkal (max. 1 év) -20 °C 30 °C 

Tárolási hőmérséklet akkumulátorok nélkül -40 °C 65 °C 

Kormányzott kerék   

178 x 45 mm (7” x 1.75”)  Mintázott felület 

Meghajtott kerék   

203 x 51 mm (8” x 2”)  Mintázott felület 

Meghajtó akkumulátor   

1 x 24V 10.4 Ah  Lítium ion 

akkumulátor 

Energia mennyiség  269 Wh 

Max akkumulátor méretek (H x sz x m)  125 x 122 x 74 

mm 

Töltőáram Töltő típusa: HP0060W(L2)  2A 

Töltési hőmérséklet  0 °C – +45 °C 

 

 

 

 



A kerekesszéken található jelzések jelentése 

 

Figyelem! 

Olvassa el a kezelési útmutatót, és minden egyéb dokumentumot, amit e 

kerekesszékhez adnak. 

 

Ne emelje fel a kerekesszéket a kartámasznál vagy egyéb burkolatnál fogva. 

A kivehető elemek nem alkalmasak a mozgatáshoz. 

 

Hajtás üzemmód 

 

Tolás üzemmód 

 

Csak vízszintes felületen tolja 

 

A töltő csatlakozó jelzése 

 

Szállítási rögzítési pont 

 

A termék nem alkalmazható ülésként gépjárművekben. 

 

Becsípődési pontokat jelző ábra – ne nyúljon ide 

Az adattáblán található jelzések jelentése 

 

Gyártó 

 
Rendelési szám 

 
Sorozatszám 

 

Gyártási dátum 

 

Megengedett felhasználói tömeg 

 

Megengedett maximális össztömeg 

 
Megengedett tengelynyomás 

 
Maximális megengedett emelkedő 

 
Maximális megengedett lejtő 



max. …. km/h Megengedett maximális sebesség 

 
A termék alkalmazható gépjárműben ülésként. 

 
Megengedett felhasználói tömeg, amennyiben a termék alkalmazható 

gépjárműben ülésként. 

 
A termék NEM alkalmazható gépjárműben ülésként 

35. Jótállási feltételek  
Ez a használati útmutató egyben garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert esetleges 
meghibásodás esetén a jótállásban történő javításra, csak ennek bemutatásával lesz jogosult. 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást 
vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap. 
A jótállási igényét a Meyra-Ortopedia Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.) szerviz egységénél 
jelentheti be és a jótállási jeggyel, számlával érvényesítheti. 
A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás 
érvénytelenségét vonja maga után. 
A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés, ápolás és tárolás, 
erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, 
elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be. 
A használati útmutatóban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a 
természetes használatból eredő kopások (kerék, karfa, kárpit stb.), elhasználódások nem tartoznak a 
jótállás keretébe.  
A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni. 
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Annak egy példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, illetve a kamarák mellett működő Békéltető testületekhez fordulhat. 
 
A jótállás a jogosult jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
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