
 راهنمای استفاده از ویلچر برقی
 

 

  



 فهرست

 ...مقدمه 
 ...ایمنی 
 ...جزئیات راهنما 
 ..ویژگی ها. 
  پنل و راه اندازی...کنترل 
 فورت...مظیمات کاتن 
 ...سرهم بندی 
 نتقال دستی...ا 
 شدن... سوار 
 ...شارژر 
 ...باتری 
 ژ کردن باتری...شار 
 EMI/RFL... 
 ...نگهداری 
 ...گارانتی 
 پایه... عیب یابی های 

 هشدار!
 در صورت عدم توجه به هشدارهای راهنما به فرد آسیب می رسد.

 احتیاط
 در صورت عدم توجه به احتیاط های راهنما به ویلچر آسیب می رسد.

 پیشنهاد
 ی داده شده است.یپیشنهادهاظور افزایش تجربه رانندگی و راحتی فرد منبه 
 

 هنگام حمل و نقل این سیم جدا در نگهداری از باتری منظور بهقبل از استفاده، سیم قرمز را وصل کنید. 
 شده است.

 
 



 ایمنی
 هشدار!

ده تغییر ندهید. تغییرات تصویب نش ،که کامفورت تصویب نکرده است هاییروشویلچربرقی خود را به 
 ممکن است باعث صدمه به فرد یا آسیب به ویلچر شود.

 

 هشدار!
 بار تا زمانی که این راهنمای استفاده را کامل نخوانده اید به کار نیندازید.برقی خود را برای اولین  ویلچر

 

 راه اندازی می کنید، در حضور اعضا خانواده یا  را ویلچر برقی این در صورتی که اولین بار است
 دوستان این کار را انجام دهید.

 تمرین زیاد

 د با موقعیت هایی مواجه می شوید که هنگامیکه از ویلچر برقی به صورت روزانه استفاده می کنی
کنترل کامل از میان درها می گذرید، از آسانسور  با نیازمند تمرین است. وقت بگذارید و خواهید دید

 روی نواحی مناسب مانور می دهید.و عبور می کنید  از سطح شیب دارسوار و پیاده می شوید، 
  .تقال خود خوبی ان لطفا تا وقتی که بهسوار یا پیاده شدن از ویلچر برقی مستلزم حس تعادل است

 را یاد بگیرید در حضور همراه یا متخصص مراقبت های پزشکی این کار را انجام دهید.

 کمربند تثبیت

 آن اطمینان حاصل فرمایید. محکم اگر برای کار با ویلچر به کمربند نیاز دارید از بسته شدن 

 و جاده های عمومی خیابان

 .از ویلچر برقی خود در خیابان ها و جاده ها استفاده نکنید تا برای بقیه مزاحمت ایجاد نشود 

 پلکان و پله برقی

 .از ویلچر برقی برای عبور از پلکان و پله برقی استفاده نکنید 



 آسانسور

  اگر مقابل درگاه آسانسوری هستید که در حال بسته شدن است، لبه الستیکی در را فشار دهید یا
 ویلچر با سطح در آسانسور تماس پیدا کند و در دوباره باز خواهد شد.اجازه دهید 

 درها

  .مطمئن شوید در را باید هل دهید یا بکشید سپس به آرامی با ویلچر این کار را انجام دهید 
 افراد داخل پیاده رو، موانع و مخصوصا چاله ها هنگام معکوس رفتن باشید. مراقب 

 خم شدن

 خود  ،برای برداشتن اشیا خم نشوید و تکیه ندهید. اگر باید چیزی را از زمین بردارید از بین زانوها
 ویلچر واژگون می شود و ممکن است آسیب ببینید. ،را به آن برسانید. در غیر این صورت

 باتری

 سنگین هستند. جدول مخصوص آن را مشاهده کنید. اگر چنین وزنی برای بلند  باتری های ویلچر
 کردن برایتان سنگین است، از کسی کمک بگیرید تا مانع از آسیب تان شود. 

 زدگی حفظ کنید و هرگز باتری یخ زده را شارژ نکنید. شارژ کردن باتری یخ زده باتری ها را از یخ
 د یا آسیب به ویلچر می شود.موجب صدمه به فر

 مصرف دارو/محدودیت های فیزیکی

 .اگر دارویی مصرف می کنید که ممکن است کار با ویلچر را مختل کند با پزشک خود مشورت کنید 

 الکل

 ه از داز ویلچر زمانی که تحت تأثیر اثرات الکل یا دارو هستید، استفاده نکنید. اگر مطمئن به استفا
 ابتدا با پزشک خود صحبت کنید. دارو نیستیدویلچر یا مصرف 

 وزن

 خود روی زیرپایی خودداری کنید. این کار ممکن است باعث واژگون شدن  ۀ وزناز قرار دادن هم
 ویلچر و آسیب به شما شود.



 .ویلچر برقی کامفورت تنها برای استفاده یک نفر طراحی شده است 

 موانع/ سطح شیب دار

 حرکت کنیدمواجه می شوید، آرام  وقتی با شیب یا دست انداز. 
  میلی متر دارد، باال نروید. 011میلی متر یا عرض  57از مانعی که ارتفاعی بیش از 
  درجه است باال یا پایین نروید. 01/01از شیبی که بیشتر از 
  ،به آرامی شتاب بگیرید. اگر هنگام باال رفتن باید توقف کنید 
 یزید.از باال رفتن های طوالنی مدت بپره 
  جلو  بگذارید و فقط به سمت حدپایین ترین هنگام پایین رفتن از سراشیبی، سرعت ویلچر را روی

 برانید.
  وقتی روی آن نشسته اید  ،چرخ آزاددر هنگام عبور از هر گونه سراشیبی هرگز ویلچر را روی حالت

 کنار ویلچر ایستاده اید، قرار ندهید.  یا
 روی پله، جدول پیاده رو یا موانع دیگر حرکت کنید. با ویلچر برقی خود از عقب سعی نکنید  

 چرخیدن نکات

 باعث واژگونی  استممکن  ی کهچرخش با سرعت بیش از حد موجب واژگون شدن می شود. عوامل
شود شامل: با سرعت چرخیدن، با زاویه راندن )شدت پیچیدن(، سطوح ناهموار جاده، شیب سطوح 

از محلی با کشش سطحی کم به محلی با کشش سطحی زیاد رفتن )مانند گذر از سطح چمن جاده، 
یه نمی ت باال توصعچرخیدن با سربه سنگفرش، خصوصا با سرعت زیاد( و تغییر ناگهانی مسیر. 

اگر حس کردید ویلچر در حال واژگونی است، از سرعت و زاویه خود بکاهید تا از واژگونی  .شود
 جلوگیری شود.

 هشدار!
 عت خود را کم کنید. این کار به خوبی احتمال افتادن یا زمانی که با شدت می پیچید سر

همیشه به طور عادی بپیچید تا مانع از صدمه به خود یا آسیب واژگونی را کاهش می دهد. 
 به ویلچر شوید.

 یت های عقب نیز به تابعو چرخ های جلو به صورت باز بپیچیدهای تند با چرخبرای زاویه
 ها باز خواهند پیچید. از آن

 



 بیرون از منزلسطوح رانندگی در 

 یا آسفالتی( بتونیخشک، وح سطویلچر برقی شما طراحی شده است تا تحت شرایط مطلوب رانندگی )
انواع سطوح دیگر نیز مواجه شوید.  با . با این حال، کامفورت می داند ممکن استتعادل بهینه ای ارائه دهد

خاک، چمن و سنگریزه عملکردی قابل به همین خاطر، ویلچر برقی شما طوری طراحی شده است تا روی 
 تحسین ارائه دهد. با آسودگی از ویلچر خود در چمن زار و پارک ها استفاده کنید.

 .از سرعت خود هنگام عبور از زمین ناهموار و/یا سطوح نرم بکاهید 
  د.نبپیچ هاها بروند و دور آنترمز داخلد نمی توان زیرااز چمن های بلند دوری کنید 
  دوری کنید.از شن و ماسه خیلی سست 
 .اگر از عبور از سطحی مطمئن نیستید، از آن نگذرید 

 وهوای نامساعدهای آباحتیاط

  ین پاشیده نرانید. اکامفورت توصیه می کند ویلچر خود را در شرایط یخی و لغزنده یا سطوح نمک
 کار ممکن است باعث حادثه، صدمه شخص یا آسیب به عملکرد و ایمنی ویلچر شود. 

  کامفورت توصیه می کند ویلچر خود را در معرض هر نوع رطوبت قرار ندهید )باران، برف، مه یا
شستشو(. چنین کاری باعث خراب شدن ویلچر می شود. هرگز ویلچر خود را در صورتی که در 

 نیندازید تا کامال خشک شود. به کارمعرض رطوبت بوده است 

 راه پله ها

 نید. بین طبقات جا به جا ک پله از طریق آن رااست ر کسی نشسته سعی نکنید زمانی که روی ویلچ
 انتقال دهید. شخص را پیاده کنید و ویلچر را مستقالً این کار، جهت

  .این کار ممکن است باعث صدمه به فرد یا سعی نکنید ویلچر را با قطعات جدا شونده بلند کنید
 آسیب به ویلچر شود.

 جایی ویلچر بین طبقات زمانی که آسانسور در دسترس نیست استفاده کنید:از دستورالعمل زیر برای جا به 

 کنید. پیادهفرد را از صندلی  .0
 باتری ها را از ویلچر جدا کنید. به راهنمای نصب و جدا سازی باتری ها رجوع شود.  .1
 زانوها را خم کنید و کمر خود را صاف نگه دارید. .3
 کنید و آن را به پایین یا باالی پله ها ببرید.ویلچر را از قسمت های جدا نشدنی بلند  .4



 ویلچر را تا زمانی که پله آخر را هم طی نکرده اید و از پله ها فاصله نگرفته اید، زمین نگذارید.  .7



 جزئیات راهنما

 (EB103-LY) نمای روبه رویی ویلچر
 دستگیره .0
 سوییچ پشتی تاشو .1
 پشتی صندلی .3
 کمربند تثبیت .4
 ورودی شارژر باتری .7
 کنترل کننده .6
 نشیمنگاه .5
 دستۀ صندلی عقب رونده .8
 باتری .9

 زیرپایی .01
 حلقه پاشنه .00
 چرخ زیر صندلی .01
 موتور .03
 ندگیچرخ ران .04

  تصاویر تنها برای ارجاع هستند. های مختلفی دارد.هر صندلی برخی قسمت

  



 ویژگی ها

 LY-EB103 LY-EB103-N LY-EB103-S LY-EB103-A مدل
 "A: 18" ;  J: 16 عرض نشیمنگاه
 " 17 عمق نشیمنگاه

 " 18 " 17 پشتی ارتفاع
کثر:  ارتفاع پایۀ پشتی کثر:  "21حدا  "20حدا

    عرض
     ارتفاع
    طول

   خروجی موتور
   باتری

   هاوزن باتری
   شارژر

N.W.(w/o battery) 43 کیلوگرم 31 کیلوگرم 37 کیلوگرم 
 ترمزهای الکترومغناطیس ها ترمز

کثر بار  کیلوگرم 011 حدا
 درجه 01 درجه 01 بندی شیبدرجه

   *دامنه
   های جلوچرخ
    های عقبچرخ

کثر سرعت کیلومتر بر  8.1 حدا
 ساعت

کیلومتر بر  9.1
 ساعت

 کیلومتر بر ساعت 8.7

 

 کیلوگرم بار روی جاده هموار 57شرط: *

  



 کنترل پنل و راه اندازی

 VSI (LY-EB103-N, LY-EB103 )کنترل 

 
 

 مصرف سنج باتری .0
 هشدار سرعت زیاد .1
 کلید خاموش/روشن .3
 بوق .4
 نمایه/کلید کاهش سرعت .7
 نمایه/کلید افزایش سرعت .6
 جوی استیک .5

 مصرف سنج باتری
 است و وضعیت باتری وسیستم الکتریکی ویلچر را نشان می دهد.   VSI این قسمت نمایانگر روشن بودن

  :وضعیت باتری ها شارژ هستند؛نور قرمز، زرد و سبز VSI .و سیستم الکتریکی خوب است 
  :وضعیت در صورت امکان شارژ کنید؛ را باتری هانور قرمز و زرد VSI  و سیستم الکتریکی خوب

 است.



  وضعیت به سرعت باتری ها را شارژ کنید؛ چشمک می زند:فقط نور قرمز روشن است یا آرام 
VSI .و سیستم الکتریکی خوب است 

 :نشان دهنده مشکل در  چشمک زیاد نورهاVSI  "یا سیستم الکتریکی است. به "کدهای نقص
 مراجعه شود.

  :در وضعیت خنثی نبوده است. در جوی استیک شده  وقتی کنترل روشنحرکت موج دار نورها
را  و سپس دوباره کنترل برگردداین شرایط، کنترل را خاموش کنید، اجازه دهید به وضعیت خنثی 

 روشن کنید.

 !احتیاط
 وقتی زمان شارژ کردن باتری ها نزدیک شود، اولین چراغ قرمز به آرامی چشمک می زند تا یادآوری کند

 . باتری ها را شارژ کنید فوراً که

 



 VSI گرکنترل

 نمایهکلیدهای سرعت/

چگونه برنامه ریزی  VSI. بستگی دارد کندرا کنترل می نمایهسرعت یا  دو کلید وجود دارد که
غییر کند. ت نمایهرا فشار دهید تا سرعت افزایش یابد یا  نمایهشده باشد. کلید افزایش سرعت/

داده می شود. اگر ویلچر با  ثر سرعت/نمایه نمایشکتنظیمات سرعت/نمایه روی نشانگر حدا
اس مرانندگی برنامه ریزی شده است برای اطالعات بیشتر با متخصص کامفورت ت ۀنمای

 بگیرید.

 !احتیاط
ندلی با ص توصیه می شود در دفعات اول استفاده از ویلچر، سرعت را در کمترین حد قرار دهید تا کامالً

 برقی خود آشنایی پیدا کنید.

 

 کلید بوق

 .کندفعال میکلید بوق، بوق را 

  VSIقفل 

 VSLثانیه  0روشن است کلید روشن و خاموش را بفشارید و نگه دارید. بعد از  VSLزمانی که  .0
  بزند. کوتاهی باید بوق

 کلید روشن/خاموش را رها کنید. .1
  بزند. کوتاهی بوق VSLبه سمت جلو ببرید تا  جوی استیک را کامالً .3
  بزند. کوتاهی بوق VSLبه سمت عقب ببرید تا  جوی استیک را کامالً .4
 را رها کنید. بوق ممتد باید بزند. جوی استیک .7
 قفل شده است. VSLحاال  .6

  VSLبازکردن قفل 



به سمت  نمایه/ نشانگر بیشترین سرعتروشن شود.  VSLکلید روشن/خاموش را فشار دهید تا  .0
 راست و چپ چشمک می زند.

 بزند.  کوتاهی بوق VSLبه سمت جلو ببرید تا  جوی استیک را کامالً .1
 بزند.  کوتاهی بوق VSLبه سمت عقب ببرید تا  جوی استیک را کامالً .3
 جوی استیک را رها کنید. بوق ممتد باید بزند. .4
 باز شده است. VSLحاال قفل  .7

 !احتیاط
 اگر قفل کردن یا باز کردن طبق دستورات باال ممکن نشد با متخصص کامفورت تماس بگیرید.

 

  سوکت برنامه ریزی/off board شارژر

 01نباید بیشتر از  off boardجریان شارژر شارژ می شود.  VSIصندلی با پریز سه تایی واقع در جلوی 
 آمپر شود.

 کارکرد حرارتی

که تقریبا به  را بررسی می کند رگبا جریان حرارتی تجهیز شده است. این جریان دمای کنترل VSIکنترل 
هایت( شدت درجه فارن 041)بیش از  بیش از حد داغ شود VSIزمانی که کنترل دمای موتور باز می گردد. 

 آمپر 77، جریان موتور درجه فارنهایت 041هر درجه باالی  به ازایجریان برق جاری کاهش می یابد. 
که در این زمان، جریان خروجی به صفر کاهش  درجه فارنهایت برسد 078به  VSIکاهش می یابد تا کنترل 

د تا اجزای الکتریکی و موتور نچنین کاهش های برق همچنین سرعت ویلچر را کاهش می ده یابد. می
 خنک شود. زمانی که دما به سطح ایمن بازگشت ویلچر به عملکرد عادی خود بازمی گردد.

   کدهای نقص

را  القوهبر می تواند مشکالت گبا اولویت قرار دادن ایمنی کاربر طراحی شده است. این کنترل VSIر گکنترل
ر یا در صندلی یافت ممکن است بنا به شدت آن مشکل صندلی را گجستجو کند و اگر مشکلی در کنترل

جدول زیر ایمنی کاربر را به حداکثر برساند.  ،طراحی شده است تا در شرایط عادی VSLخاموش کند. 
گر با . اکنددا مینمایش پیسریع  فلشر است. کدهای نقص به صورت گشامل کدهای نقص از خود کنترل

 متخصص فنی صندلی تماس بگیرید. ایکی از مشکالت زیر مواجه شدید ب



 

 

 
 راه حل کد نقص

0 
رسی کنید. راند. اتصاالت باتری را بها به شارژ نیاز دارند یا به درستی متصل نشدهباتری

 ها را شارژ کنید.د، باتریاگر اتصاالت درست بو

 موتور سمت چپ اتصال درستی ندارد. اتصال موتور چپ را بررسی کنید.  1

 موتور سمت چپ با باتری اتصال کوتاه پیدا کرده است. با متخصص تماس بگیرید. 3

 موتور سمت راست اتصال درستی ندارد. اتصال موتور راست را بررسی کنید.  4

 د.است. با متخصص تماس بگیریموتور سمت راست با باتری اتصال کوتاه پیدا کرده  7

 آورید. کند. شارژر را درشارژر باتری از کار ویلچر جلوگیری می 6

5 
. مطمئن شوید جوی استیک در حالت خنثی )وسط( وجود دارد در جوی استیکخطایی 

 قرار دارد و سپس کنترلگر را دوباره روشن کنید. 

 خطایی در کنترلگر وجود دارد. مطمئن شوید تمام اتصاالت درست هستند.  8

9 
اتصاالت ترمزهای دستی مشکل دارند. اتصاالت ترمز دستی و موتور را چک کنید. مطمئن 

 شوید اتصاالت سیستم کنترلگر ایمن است. 

01 
الت اتصا ولتاژ بیش از اندازه به کنترلگر وارد شده است. این مشکل معموالً به خاطر

 نادرست باتری است. اتصاالت را بررسی کنید. 
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   2-کنترل سیستم شارک

 
 DK-REMDواحدهای کنترل 

 

 .خاموش/روشن1

 .کاهش سرعت1

 .افزایش سرعت3

 .بوق4

 .درجه باتری7

 .سرعت سنج6

  LEC.کنترل همراه 5

 سرویس LED. نشانگر 8

 . جوی استیک9

 عملکرد نشیمنگاه.دکمه 01

 .چراغ00

 .نشانگر نور راست01

 .نشانگر نور چپ03

 .چراغ خطر04
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  حالت خوابخاموش و روشن کردن شارک و 

 روشن کردن

 

 دکمه خاموش/روشن را فشار دهید.

 تمام درجه های باتری به مدت کوتاهی روشن می شوند. 

 یا نمایه قفل نشان داده می شود. درجه باتری کنونی سپس

 

نشان داده می شود.  OONAPU خطایاگر شارک روشن باشد در حالی که جوی استیک خنثی نیست، 
 ناپدید می شود.  خطانشانگر ، جوی استیک را به حالت خنثی بازگردانید

 
OONAPU ت که از کارکردن شارک جلوگیری می یعنی خنثی نبودن حین روشن بودن، ویژگی ای اس

 .کند
 این ویژگی از حرکت ناگهانی و ناخواسته ویلچر جلوگیری می کند.

 

 خاموش کردن

 صندلی را بفشارید. دکمه پاور

 خاموش خواهند شد. LEDهمه چراغ های 

 

 دکمه پاور شارک را خاموش کنید.  در صورت لزوم، می توانید با
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 حالت خواب

بل )قا اگر از جوی استیک به مدت معینیتا  برنامه ریزی شده اند برخی شارک ها با تنظیمات کارخانه
 خاموش شود. به صورت خودکار برنامه ریزی( استفاده نشود شارک 

 

 

 
 

نیز به حالت خواب رود که این موضوع در شارژ  شارک ممکن است در زمان شارژ شدن
 شدن شارک تأثیر ندارد.

 

  

روش خاموش و روشن شدن حالت خواب قابل برنامه ریزی است و 
همچنین بعد از چه مدت زمانی به حالت خواب برود نیز قابل تغییر 

 است. 

خودکار خود را خاموش می  استفاده باشد، شارک به صورت بیبعد از مدت معینی که جوی استیک 
 ستیک وجوی ا»وقتی حالت بیدار روی در زمان برنامه ریزی وارد شود.   نمی تواند کند. حالت خواب

فشار هر دکمه ای یا کار با جوی استیک شارک را از حالت خواب در می  تنظیم شده باشد، «دکمه ها
م را از سیست تنظیم شده باشد، فقط فشردن دکمه روشن/خاموش «فقط دکمه»اگر حالت بیدار روی آورد.

 .حالت خواب درمی آورد
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 قفل شدن شارک

شدن شارک با تنظیمات کارخانه غیرفعال است. این ویژگی قابل برنامه ریزی می تواند فعال عملکرد قفل 
 استفاده کنند.افراد غیرمجاز نتوانند از شارک  شود تا

 

 قفل کردن شارک

 ثانیه نگه دارید.  4را فشار دهید و  انی که شارک روشن است، دکمه پاورزم
 نمایشگر بالفاصله خاموش می شود. 

 د و بوق کوتاهی به صدا در می آید. نبه مدت کوتاهی چشمک می زن هاچراغ تمام ثانیه 4بعد از 
 سپس ویلچر خاموش می شود.

 

 قفل شارک باز کردن 

 کلید پاور را فشار دهید تا روشن شود.زمانی که شارک قفل است، 
د. سپس نور صفحه درجه باتری به سمت راست و چپ نبه طور مختصر روشن می شو هاچراغ تمام

 حرکت می کند. 
 ثانیه( 01 ار فشار دهید. )تقریباًکلید بوق را قبل از اینکه ثانیه شمار تمام شود دوب

 

اموش خاگر تا پایان ثانیه شمار دوبار کلید بوق فشار داده نشود، بوق کوتاهی به صدا در می آید و شارک 
  شود.می
 

 مل شود تا شارک دوباره کار کند. توالی باز کردن قفل باید با موفقیت کا
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 تنظیم سرعت رانندگی

سرعت را مناسب با اجرا و محیط خود تنظیم کند. اوج سرعت کنونی روی کاربر می تواند اوج 
و  )الک پشت( «کاهش سرعت»می شود و می تواند با دکمه های  سرعت سنج نمایش داده

 تنظیم شود.  )خرگوش( «افزایش سرعت»

 %011و  %51، %61، %41، %11، %1بیانگر  بزرگ روی سرعت سنج معموالً LEDهر 
 حداکثر سرعت اوج صندلی است. 

REMD 5»سرعت اوج،  دو حالت تنظیم speed»  و«VSP»  .را پشتیبانی می کند 

سرعت باالی  7بین یکی از  های کاهش و افزایش سرعت، فشردن دکمه«speed 5»در حالت 
 کند. تغییر می 011۲تا  11۲

روی دکمه های کاهش و افزایش سرعت همچنین بین            سریع یفشار «VSP»در حالت 
دکمه های  فشار و نگه داشتنبا این حال،  .تغییر می کند %011به  %11سرعت موجود از 7

دهد عماًل برد و اجازه میسرعت را در مراحل خوب باال و پایین میکاهش و افزایش سرعت، 
تواند برای هماهنگی سرعت صندلی با سرعت هر سرعت باالیی انتخاب شود. این ویژگی می

 راه رفتن عابر پیاده به کار رود. 

VSP با  تهای ثابسرعت بین سرعت فوری اجازۀ تغییریار قدرتمند است که ویژگی ای بس
تواند می VSPآورد. ویژگی فشاری طوالنی فراهم می با کنترل دستی با یا های سریعفشردن

یا   « VSP»توانند در حالی که صندلی روشن است میان فعال و غیرفعال شود. کاربران می
«5 speed »ثانیه تغییر وضعیت دهند.  7های افزایش و کاهش به مدت تقریباً با فشردن دکمه

 زند. می کوتاهی تغییر وضعیت بوق بخش کنترل در زمان
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 سنج استفاده از سرعت

 

 

 

 
 

 

 

 

پارامتر سرعت قابل برنامه ریزی، قابل فعال و غیر فعال سازی است. اگر غیر فعال شود، سرعت سنج 
دهد و سرعت فعلی صندلی را در رابطه با سرعت اوج فقط اوج سرعت انتخاب شده را نمایش می

 صندلی مراجعه کنید.تنظیمات  4.1دهد. به بخش نمایش نمی

 

  

نیاز  تواند به نسبترانندگی ویلچر برقی )سرعت، شتاب و غیره ( می عملکرد
 و ترجیح هر کاربر تغییر کند. 

 حداکثر سرعتها در مقایسه با گیری سرعت چرخسنج برای اندازهسرعت
 رود. چراغ سمت راست نشانگر حداکثر سرعت فعلیممکن به کار می

تواند با دکمه افزایش )کاهش( سرعت تنظیم شود. برای می باشد کهمی
مراجعه کنید. از جوی استیک برای افزایش  1.3جزئیات بیشتر به بخش 

امل کد، نها زمانی که به حداکثر سرعت برسسرعت استفاده کنید. چراغ
 پر خواهند شد.

سبزترین چراغ در حال چشمک است، شارک در حالت  ،چپ اگر دکمه
سرعت محدود قرار دارد که سرعت رانندگی را به مقدار قبل از برنامه 

کند. معموالً وقتی که نشیمنگاه بلند یا کج شده است ریزی محدود می
ش خرانندگی با سرعت زیاد خطرناک است. برای جزئیات بیشتر به ب

 راهنمای نصب ماژول قدرت مراجعه کنید.
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 نمایشگر درجه باتری

 

 
 

 

 دهد. دهد، درجه باتری برای هر موقعیت چه چیزی را نشان میجدول زیر نشان می

 نکته به معنی... توضیحات نمایشگر

 
LED صندلی خاموش است های خاموش.  

 
ا به صورت هLEDتمام 
 روشن  مداوم

 .صندلی روشن است
تر به های کمچراغ

کاهش شارژ باتری اشاره 
 د. دار

 
LED  قرمز سمت چپ

باتری ها باید در اسرع  .باتری ضعیف است .روشن باشد
 .وقت شارژ شوند

 
از راست دنباله چراغ ها 

 به چپ
قفل شارک دارد باز می 

 .شود

برای باز کردن قفل 
شارک، دکمه بوق را 

ثانیه  31 به مدتدوبار 
 فشار دهید.

 
ست با دنباله چپ به را
 نمایش متناوب

شارک در حالت 
 .ریزی، بازداری و برنامه

 یا شارژ شدن است. 

م هایی که مداچراغ
روشن است بیانگر 

ها وضعیت فعلی باتری
 هستند.

 
ها به آرامی LEDتمام 

 چشمک می زنند.
شارک با حالت خنثی 

 .روشن نشده است 
جوی استیک را در 

 .حالت خنثی قرار دهید

نمایشگر درجه باتری برای نشان دادن روشن بودن صندلی است و ظرفیت باقی مانده 
 باتری را تخمین می زند. 

 نور سبز بیانگر باتری های شارژ شده هستند. 

اگر فقط نور قرمز و کهربایی روشن باشد بیانگر شارژ کم باتری ها است و باید قبل 
 از رانندگی طوالنی شارژ شود. 

 اگر فقط نور قرمز روشن بود باتری ها را باید به سرعت شارژ کنید. 
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 نمایشگر کنترل همراه

 
 

 REMDچراغ نمایشگر سرویس 

  
 

 استفاده از جوی استیک

 
 

رجوع  1.1شود. )به در اولین روشن شدن شارک نادیده گرفته می به دالیل ایمنی حرکت جوی استیک
 فلش می زند. شود( به همین منظور نمایشگر درجۀ باتری  به کندی

 به آسانی جوی استیک را به سمت عقب و به حالت خنثی ببرید تا این مشکل رفع شود. 

 

روشن می  ACUوقتی واحد کنترل همراه فعال می شود، چراغ 
 ماند. شود و تا وقتی که همراه کنترل را رها کند روشن می

چراغ کهربایی رنگ نشانگر سرویس مختص نمایش کدهای فلش 
گاهی از لیست کدهای فلش و معانی آن ها به شارک است. برای آ

 رجوع کنید.  7.3بخش 

حرکت جوی استیک ویلچر را به همان سمت می راند. میزان حرکت 
کند را جوی استیک سرعتی که ویلچر در آن سمت حرکت می

 کند. مشخص می
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 (REMD21و  REMD11)فقط های عملکرد نشیمنگاه استفاده از دکمه

 
 

 

 (REMD31 وREMD21استفاده از چراغ ها )فقط 

 چراغ جلو

 

نگاه نشیم دو عملکرد نشیمنگاه برای تنظیمات  شخص مهیا شده که با دکمه عملکرد
(Seat Function Button .قابل دسترسی است ) 

دکمه را یک بار فشار دهید تا کنترل را از حالت رانندگی به حالت صندلی تغییر دهید. 
 ذکر شد فعال خواهد شد. « 0»همانطور که در رنگ کهربایی چراغ  0عملکرد صندلی 

جوی استیک را به سمت جلو و معکوس حرکت « 0»به منظور تنظیم عملکرد صندلی 
 دهید. 

، یا دوباره دکمه آن را فشار دهید یا جوی استیک «1»برای دسترسی به عملکرد صندلی 
روشن خواهد شد. از جوی « 1»را به سمت راست حرکت دهید. رنگ کهربایی چراغ 

معکوس استفاده کنید. زمانی /به سمت جلو 1استیک برای تنظیمات عملکرد صندلی 
که در حالت عملکرد صندلی هستید حرکت جوی استیک به سمت راست و چپ بین 

 تغییر می کند.  1و 0عملکردهای صندلی 

چرخه کامل است( وضعیت را یک فشار  3دکمه عملکرد صندلی را دوباره فشار دهید )
ای کنترل سرعت و مسیر به صورت گرداند. از جوی استیک بربه حالت رانندگی برمی
 عادی استفاده کنید.  

  

 

را فشار دهید.  Headlightهای جلو دکمه برای روشن کردن چراغ
وش کردن مچراغ سبز در زیر صفحه کلید روشن خواهد شد. برای خا

 بفشارید.های جلو این دکمه را دوباره چراغ
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 راست و چپ های راهنمایچراغ

 
 چراغ خطر

 
 شارژ کردن شارک 

 
  

های راهنمای برای نشان دادن چرخش به چپ یا راست از چراغ
چپ و راست استفاده کنید. چراغ سبز در زیر دکمه چراغ راهنما 
روشن خواهد شد. با دوباره فشردن چراغ راهنما خاموش خواهد 

 شد. 

را فشار دهید. دو  Hazardبرای روشن کردن چراغ خطر، دکمه 
چراغ سبز زیر دکمه های راهنمای چپ و راست روشن خواهد شد و 

زنند. برای خاموش کردن آن، دکمه را دوباره هر دو همزمان فلش می
 فشار دهید. 

 .شارک واقع است بزنیدشارژر باتری را در سوکتی که جلوی کنترل 

 OBC( دارد به راحتی کابل OBCاگر ویلچر شارژر باتری آن بورد )
 برق را به پریز مناسب آن بزنید. 

نشانگر درجه باتری شارک با دنباله نورها از چپ به راست نشان 
خواهد داد سیستم در حال شارژ شدن است و همچنین وضعیت کنونی 

  دهد.شارژ باتری ها را نشان می

 رانندگی در زمان شارژ شدن سیستم  ممنوع شده است.

تواند جدا " را نمایش داد شارژر می Fullزمانی که نشانگر باتری "
 شود.

 



 یابد.اگر شارک خاموش شود یا به حالت خواب برود، شارژ شدن ادامه می
اید دهد، شارژر باتری باگر چه نشانگر اطالعات شارک سطح تقریبی باتری را حین شارژ شدن نشان می

 به عنوان تشخیص کامل شدن باتری استفاده شود.  
 

 کدهای فالش

 

 
 

 توضیحات معنا شماره

 رنقص کارب 0
 وقفۀ صندلی اشتباه کاربر یا

 جوی استیک را به حالت خنثی بازگردانید.
 ها را شارژ کنید.باتری

 نقص باتری 1
 ها باشد.ممکن است نیاز به تعویض باتری

 چک کنید. کشی راها و سیمباتری
 کشی موتور چپ را چک کنید.اتصاالت و سیم نقص موتور چپ 3
 کشی موتور راست را چک کنید.اتصاالت و سیم نقص موتور راست 4
 کشی ترمز چپ را چک کنید.اتصاالت و سیم چپنقص ترمز  7
 کشی ترمز راست را چک کنید.اتصاالت و سیم راستنقص ترمز  6

 نقص کنترلگر شارک 5
 کشی مسیر ارتباطی شارک را چک کنید.اتصاالت و سیم

 کنترلگر شارک را تعویض کنید.

 نقص برق ماژول شارک 8
 کشی شارک را چک کنید.اتصاالت و سیم

 ماژول برق را تعویض کنید.

 نقص ارتباطی شارک 9

 ولت باشد. 05چک کنید ولتاژ باتری بیشتر از 
 مسیر کابل شارک را چک کنید.

 شارک را تعویض کنید. ماژول برق
 کنترلگر شارک را تعویض کنید.

 کشی را چک کنید.تمام اتصاالت و سیم نقص ناشناس 01
 تماس بگیرید.خدمات با نمایندگی 

 کنترلگر با ماژول برق هماهنگی ندارد. واحد کنترل ناسازگار 00
 از یکسان بودن برند ماژول برق و کنترلگر اطمینان حاصل کنید.

 دهد.را نشان می ای فالش مستقیماً از نشانگر اطالعات شارژ وضعیت غیرمعمولکده
 شود. بدون نیاز به ابزارآالت خاص وضعیت ویلچر تشخیص داده می



راحتیتنظیمات   

 

 به عقب دسته صندلی قابلیت وارونه شدن 

 صندلی را به صورت افقی برگردانید و آن را باال بکشید. دستۀ

   
  

 پیشنهاد!
 توانید دستۀ صندلی را قبل از سوار یا پیاده شدن از ویلچر به عقب برگردانید.می           

 

 هشدار!
  حالت اولیه بازگردانید.قبل از رانندگی دسته صندلی را به 
  .در حین رانندگی دسته را به عقب برنگردانید 

 

 

 

 

 

 



 

 پشتی جداشونده

 صندلی را پایین بکشید. ابتدا سوییچ و سپس پشت 

 
 

 هشدار!
 قبل از راندن، پشتی را به حالت اولیه بازگردانید.           

 

 باز کردن زیرپایی جداشونده

 زیرپایی را بکشیدسوییچ را فشار دهید و 

 
 

 هشدار!
 قبل از راندن، زیرپایی را به حالت اولیه بازگردانید.              

 



 

 تنظیم کنترلگر

 شید. تری داشته باتوانید از نمایندگی خدمات بخواهید محل کنترلگر را تنظیم کند تا رانندگی راحتمی

 
 

 زیرپاییتنظیم زاویۀ 

 اشید. تری داشته بتوانید از نمایندگی خدمات بخواهید زاویۀ زیرپایی را تنظیم کنند تا موقعیت راحتمی

 
 

 A-EB103-LYفقط برای 

 

 

 



 

 جداسازی

 LY-EB103-A) و  LY-EB103-Sبرای )

 . نشیمنگاه را بلند کنید.1. زیرپایی را جدا کنید. 0

 بفشارید. شت را گاه پ.تکیه4نوار تسمه را جدا کنید. . 3

 

 . پشتی را تا کنید. 6های نشیمنگاه را بلند کنید. .تیوپ7

 .پایان 5

 پیشنهاد!
 ها را هنگام حمل بردارید. توانید باتریمی 
  .اگر اتصاالت را فراموش کردید، با شارژ باتری چک کنید 



 

EB103N-LY EB103,-LY 

 عادی راندن

 
 ها هستد.چرخهای چرخ آزاد، موازی با اهرم 

 چرخ آزاد حالت

  
 ها هستند.های چرخ آزاد، عمود بر چرخاهرم

A-EB103-EB103S , LY-LY  

 سمت چپ موتور

 
های ساعت بچرخانید اهرم کالچ را در جهت عقربه
 تا به حالت چرخ آزاد برود.

 سمت راست موتور

 
های ساعت عقربهاهرم کالچ را در خالف جهت 

رخانید تا به حالت چرخ آزاد برودبچ

 هشدار!
  ید.همراه به حالت چرخ آزاد در نیاورصندلی برقی خود را بدون حضور یک 
 روید به حالت چرخ آزاد درنیاورید.زمانی که از شیب پایین می 
 اید، شخصاً اقدام به گذاشتن آن به حالت چرخ آزاد نکنید. زمانی که روی صندلی نشسته 
 ،صندلی را در حالت چرخ آزاد نگذارید. زمانی که در شیب هستید 



 

 دارسوار شدن و پیاده شدن از صندلی چرخ

 کارکرد

است. لطفاً به نکات ایمنی زیر هنگام سوار شدن  خوب تعادل پیاده شدن از صندلی مستلزم سوار شدن و 
 یا پیاده شدن از ویلچر دقت کنید.

 قبل از سوار ویلچر شدن

 ها را کامالً شارژ کنید.باتری 
 ید.چرخ آزاد به حالت رانندگی درآور از حالت دستی 

 های قبل از سوار شدنتنظیمات و بررسی

  ست؟، حیوانات و موانع اافرادآیا مسیرتان خالی از 
  ها باشد؟ اید که زمینش تا جایی که امکان دارد خالی از ناهمواریانتخاب کردهآیا مسیری 
 آیا در جایتان راحت هستید؟ 
 است؟ آیا نشیمنگاه ایمن در جایش قفل شده 
 آیا تنظیمات سرعت در کمترین حد خود است؟ 
 کند؟آیا بوق صندلی به درستی کار می 

 

 هشدار!
 توانید خود را در نشیمنگاه صندلی جای دهید تا از واژگونی و آسیب سعی کنید تا جایی که می

 جلوگیری کنید. 
 های صندلی برای تحمل وزن خودداری کنید. چنین کاری ممکن است باعث سرنگونی از دسته

 صندلی و صدمه به شما شود.
 ن کاری ممکن است باعث سرنگونی از انداختن تمام وزن خود روی زیرپایی خودداری کنید. چنی

 صندلی و صدمه به شما شود. 



  .ممکن است هرگز سعی نکنید بدون خاموش کردن صندلی روی آن سوار یا از آن پیاده شوید 
، خاموش کردن صندلی از هرگونه حرکت ناخواسته ه باشیدتصادفاً با کنترل سرعت تماس داشت

 کند. جلوگیری می

 



 ( LY-EB103 , LY-EB103Nبرای  5A)شارژر 

 مشخصات:  .1

  :محافظ ولتاژ پایین باتری 
شود در زمان ولتاژ باالی شارژ متوقف می -

 غیرمعمول
  :محافظ شارژ بیش از حد 

 شود.شارژ متوقف می -

 :محافظ دمای زیاد 
درجه برسد  011دمای اجزا به بیش از  -

شارژ تا رسیدن به دمای عادی متوقف 
 شود.می

  :محافظ اتصال کوتاه 
 شود.شارژ متوقف می -

 :محافظ حداکثر زمان شارژ 
حداکثر زمان شارژ بستگی به ظرفیت  -

 باتری دارد.
 .ساعت است 4حداکثر زما شارژ  -

 :محافظ عدم خروجی 
 بدون اتصال باتری -

 :محافظ قطب معکوس 
بدون شارژ شدن در حالت آماده به کار  -

 ماند.می
  :محافظ تأخیر شارژ 

 3ها به شارژر با بعد از اتصال باتریشارژ  -
 شود.ثانیه تأخیر انجام می

 افزار:سخت

 :مدل SC1150A-30 
 MCU: PIC16F690  
  :انتقال قدرتAC/DC  تعویض منبع تغذیه

 سوئیچینگ 
  :2۴۱~1۱۱ولتاژ ورودی VAC  ۰۱٫۰۱ 

HZ 
  :5)حداکثر( جریان خروجیA 
  :ولت  29.2ولتاژ خروجی 
  سیمdc جک: سری میکروفن 
  :درجه سانتیگراد 85~20-دمای نگهداری 
 80~%20: رطوبت کارکرد% RH  
 :درجه سانتیگراد 40~0 دمای کارکرد 
  :با فن در حالت  انتشار گرماCC/CV 
  :مترمیلی 081×97×70ابعاد 
 :گرم 0111 وزن 
  :گواهیUL ` TUV 

 راهنمای کنترل شارژر:

  :سبک شارژ شدن 
- CC، CV  مرحله جابجایی شارژ  3و 

  :نشانگر وضعیت 
 NGآماده کار، در حال شارژ، پایان،  -

 :محافظ ولتاژ باالی باتری 
شود در زمان ولتاژ باالی شارژ متوقف می -

     غیرمعمول

 

 نمودار شارژ

  



 راهنمای کارکرد .2

 
 

 است. AC ولت 141ولت تا  011بین مطمئن شوید ولتاژ ورودی  (0)
 (.زنندهای سبز چشمک می(باشد. )چراغStand-byروی حالت آماده به کار ) نشانگرمطمئن شوید صفحه  (1)
 ( استاندارد است یا طبق اظهارات تهیه کننده است.36AHولت ) 01اسید -مطمئن شوید دو عدد باتری سرب (3)
 ها باید مانند شکل قرار بگیرند و از قرار گیری با انحراف زاویه تند یا وارونه پرهیز کنید. باتری (4)
 ها متصل است.مطمئن شوید پریز خروجی شارژر کامالً به باتری (7)

 

 گر: انشن . توضیحات صفحۀ3

کثر  توضیح وضعیت نارنجی سبز  حدودحدا

  
 باتری به شارژروقتی تا  مدل آماده به کار

 .وصل باشد

  

 در زمان شارژ شدن
 

 در زمان محافظ دمای باال

کثر زمان شارژ بست ی گحدا
 به ظرفیت باتری دارد.

 تا دما به حالت عادی باز
 گردد.

  
باتری از شارژر قطع وقتی تا  شارژ کامل

 شود.

  
باتری از شارژر قطع  وقتی تا ممانعت از شارژ

 شود.

 ثانیه( 0چشمک زن ): چراغ   : چراغ خاموش



 

 یابی:. عیب۴

 دهد: )سبز( نشان می چراغ  اگر در آماده به کار نیست( 0)

  مطمئن شوید منبع تغذیهAC  .عادی است و به شارژر متصل است 

 دهد:)نارنجی( نشان میچراغ شود اگر شارژ نمی( 1)

 های باتری به درستی قرار دارند و اتصال به پریز محکم است. بررسی کنید قطب 

 : زندی )نارنجی( چشمکچراغ شود. ( اگر از شارژ خودداری می3)

 ها آسیب دیده باشند یا معیوب شده باشند.ممکن است باتری 

 

 . احتیاط: ۰

 با ظرفیت و برند متفاوت را با هم استفاده نکنید.  یها( هرگز باتری0)

 47ها در دمای بیشتر از منفذ خودداری کنید. باتری( از شارژ کردن باتری ها در دمای زیاد یا محیط بی1)
 بینند. گراد آسیب میدرجه سانتی

 ها استفاده نکنید. )تعویض یا تخلیه کنید(رکی در محل باتری وجود دارد لطفاً از آناگر تَ( 3)

ها برابر باشد. در غیر این صورت منجر به انفجار تاژ ورودی باتریمطئن شوید ولتاژ خروجی شارژر با ول( 4)
 شود. و آسیب به افراد می

 ( شارژر را در معرض آب، رطوبت، محیطی با گردوغبار یا چیزهای قابل اشتعال قرار ندهید.  7)

  



 شارژر

  HP8204B-5Aمدل: 
 مقدمه

ا باتری ای که باین شارژر یک شارژر الکترونیکی هوشمند قابل تعویض است که برای خودروی الکتریکی
 کند طراحی شده است. کار می اسید-سرب

 نمای جلویی

 

 نمای پشت

 

 )لطفا مراحل را دنبال کنید( راهنمای استفاده

 .ویلچر خود را نزدیک یک پریز دیواری استاندارد قرار دهید. 0

 .ویلچر را خاموش کنید.1

 .مطمئن شوید اهرم چرخ آزاد روی وضعیت رانندگی باشد.3

 دوشاخۀ دیگر در پریز دیواری بزنید. ای ودایره دوشاخۀ پوشش ورودی شارژرِ صندلی را باز کنید و در.4

 ولت قرار دهید. 007.131سوییچ را در ولتاژ  .ولتاژ ورودی را بررسی کنید و7

 باشد. اسید-سربهای باالی باتری 12V/12AHها .بررسی کنید باتری6

 " قرار دهید.Oپاور را روی " AC.لطفاً 5

 .بررسی کنید اتصاالت تماس خوبی داشته باشند.8



رژ عادی شروع شد، فن روشن " قرار دهید. اگر فرآیند شاIرا روی " AC.بعد از تکمیل مراحل باال، پاور 9
داشت، لطفاً صندلی  دو چراغ نشانگر قرمز و زرد را نشان خواهد داد. اگر سیگنال نامنظم وجو خواهد شد

 را تکرار کنید، سپس دوباره شروع کنید.  8-3را فوراً خاموش کنید و مراحل 

 شود. سبز می ،ها کامالً شارژ شده باشند، نشانگرِ زرد.زمانی که باتری01

 ساعت زمان نیاز دارد. )در زمستان زمان بیشتری الزم است.( 6تا  7.شارژ استاندارد 00

 

 هشدار!
  سانتی متر از تهویۀ شارژر دور نگه دارید.  7اشیا را حداقل 
 .شارژر را روی باتری قرار ندهید 
  بررسی کنید خروجی ولتاژDC اشتباه  نوع ولتاژِ ها و ولتاژ باشد. باتری ومطابق نوع باتری

 رساند.ها را منفجر می کند و به کاربر آسیب میباتری
 ها در حال شارژ هستند، از دود یا شعله دوری کنید تا از احتراق و انفجار جلوگیری زمانی که باتری

 شود. 
 خوب  انجام دهید. شارژ را در مکان با تهویۀ 
 گرفتگی، پاور را با دست خیس لمس نکنید. برای جلوگیری از برق 

 

 احتیاط!
 روی " ،هاشارژر را قبل از اتصال جریان شارژر و باتریO .قرار دهید " 
 .از قرار دادن شارژر در معرض باران، آب یا رطوبت خودداری کنید 
 .از تبدیل کردن یا باز کردن شارژر خودداری کنید 
 40تا   0ر دمای لطفاً شارژ را د˚C شود یا باعث انجام دهید. در محدودۀ بیشتر شارژ انجام نمی

 شوند.ها میآسیب به باتری
  .شارژ را تا رسیدن چراغ نشانگر به سبز متوقف نکنید 
  اگر چراغ نشانگر درخشان نبود، دوشاخه را برای ده دقیقه درآورید سپس دوباره وارد کنید. اگر

 کامفورت تماس بگیرید. عمل نکرد با نمایندگی
  ساعت هنوز زرد باقی ماند با نمایندگی کامفورت  01در صورتی که چراغ شارژ بعد از بیشتر از

 تماس بگیرید. 



 

 خرابی و عیب یابی

 .بدون نشانگر ولتاژ در زمان روشن بودن ویلچر0

 .سیم اتصاالت ورودی را بررسی کنید 
 .پریز اتصاالت ورودی را بررسی کنید 
  را بررسی کنید.فیوز 

 ماند.، فن در زمان روشن بودن ویلچر خاموش میشودزرد نمایان می.چراغ قرمز.1

  .بررسی کوتاه خط خروجی اتصال کوتاه نشده باشد 

 .چراغ قرمز روشن، چراغ سبز چشمک زن، بدون سیگنال شارژ در زمان روشن بودن ویلچر.3

 .فیوز خروجی را چک کنید 
 را بررسی کنید.ها اتصاالت خروجی باتری 
 های باتری ها را بررسی کنید.قطب 
 ها را چک کنید. قرارگیری درست باتری 

  



 (LY-EB103-S , LY-EB103-Aهای برای مدل 2A)شارژر 
HP-1202B 2A 

 اسید-راهنمای شارژر باتری سرب
 
 هاویژگی .1

 
 ویژگی بخش
 HP1202B مدل

 1Adc+7۲ جریان بیرونی
 14.1Vdc+1۲ ولتاژ خروجی
 A 0.1 جریان ورودی
 vac 171-97 ولتاژ ورودی

  Ac-dc  81۲ بازده
 به روش سوئیچینگ اجرا

 ولتاژ پایدار ، جریان پایدار روش شارژ
اسید با حداکثر -سربولت  14های باتری کاربرد باتری

 AH 77ظرفیت 

 تشخیص خروجی
 .تشخیص اتصال کوتاه0
 محدود خروجیجریان ..ولتاژ1
 .محافظ برق معکوس3

 درجه سانتی گراد 41~1 دمای عملکرد
 87۲~11۲ رطوبت عملکرد
 311~1 ارتفاع عملکرد

 میلی متر 017×65×041 اندازه گیری
 گرم 367 وزن
 مشکی رنگ

 

  



 راهنمای استفاده .2
 کنید. باتری را از افزار اورجینال جدا (0)
در وضعیت خوبی  های باتریترمینال کابل باتری وید ولتاژ خروجی شارژ، اطمینان حاصل کن (1)

 هستند. 
 مطمئن شوید ولتاژ خروجی شارژ با اتصاالت باتری یکسان است. (3)
 پریز شارژ باتری را به سوکت باتری بزنید. (4)
ت است و در کابل برق متصل است. عموماً زمانی که جریان عبور درس ACمطمئن شوید ولتاژ  (7)

 کند چراغ )برق( روشن خواهد شد. می
 در حین شارژ چراغ نشانگر نارنجی خواهد بود و زمانی که سبز شود یعنی به خوبی شارژ شده است.  (6)

 

 چراغ نشانگر .3

 قرمز : صندلی روشن-چراغ)برق(

 نارنجی: در حال شارژ-چراغ)شارژ(

 سبز: شارژ کامل                  

 عیب یابی .۴
 چراغ)برق( خاموش است. (0)

( باید توسط تولیدکننده یا نماینده خدمات آن یا یک فرد مطلع تعویض F1اگر فیوز شکسته است، فیوز )
 شود.

 اصالح کنید. لطفاً شارژر باتری را 

 چراغ)شارژ( خاموش است. (1)

 گیرۀ اتصاالت را بررسی کنید.درست بودن 

 چراغ قرمز شارژر خاموش خواهد شد.  اگر باتری کامالً شارژ شده است،

 ها معیوب شده باشند.ممکن است باتریاگر همچنان خاموش ماند،



 شود.چراغ نارنجی، سبز نمی (3)

 شوند. لطفاً بررسی و اصالحش کنید.ها شارژ نمیباتری

 شود.چراغ نارنجی بالفاصله سبز می (4)

 ها پر نیستند، معیوب شده است. لطفاً اصالحشان کنید.بررسی کنید. اگر باتریها را شارژ کامل باتری

 !احتیاط .۰
 برای استفاده در محیط داخلی یا از قرار دادن آن در باران خودداری کنید. (0)
 جدا کنید.باتری  تاتصاال وصل یا قطع منبع را قبل از (1)
 های غیرقابل شارژ را شارژ نکنید. است. هرگز باتری 77AHحداکثر ظرفیت شارژ باتری  (3)
 این باتری در زمان شارژ باید در مکانی با تهویۀ خوب قرار بگیرد. (4)
 متصل شود. شارژر باتری باید در سوکت خروجی زمینی (7)
 به منظور افزایش عمر شارژر، خروجی کوتاه را برای مدت زیاد متصل نکنید. (6)
های کم شارژ استفاده شود، برای تواند برای باتریکند و میارژ میاگرچه شارژر به صورت خودکار ش (5)

 های کامال خالی، عمر کوتاه و معیوب از آن استفاده نکنید. باتری
 ولت استفاده کنید.  14 اسیدِ-سربهای شارژر را تنها برای باتری (8)

  



 هاباتری
-های سرب. باتریماندباقی میمساعد مهر شده و کنیم که را توصیه می یهای سیکل عمیقباتری .0

 کنید. استفاده ن تر سلولِاز باتری هر دو از لحاظ اجرا در ویلچر شما مشابه هستند.  و سلول ژلاسید 
 دهد.کند و مصافت رانندگی را کاهش میهای زیر انرژی بیشتری صرف میوضعیت .1
 میدهخ 
 زمستان 
 اضافه وزن 

 شوند.یها م. قواعد زیر باعث کارایی بیشتر باتری3

  ساعت که باتری کامالً شارژ شد از پریز بکشید. 41دوشاخه را بعد از 
 شارژ نگه دارید کامالًاستفاده نادرست یا پراکنده ها را بعد از هر سه روز شارژ کنید تا باتری . 

 

 هشدار!
 ها اضافه شود.تواند به این باتریهای مهرشده جدا نکنید. آب نمیکالهک را از باتری 
  های بدون هوا خودداری کنید.ها در مکاناستفاده باتریاز 
 ها ممکن است باعث کوری یا سوختگی شود. اگر باتری اسید با چشم، پوست، لباس، اسید باتری

یا اشیا تماس پیدا کرد، به سرعت با آب آن را شستشو دهید. اگر اسید باتری خورده شد، آب 
 بروید.  های پزشکیفراوان بنوشید و به دنبال کمک

 تان آسیب نرسد. ویلچرهای دیگر استفاده نکنید تا به صندلی از باتری 
 ها ایمن باشند.در زمان حمل و نقل ویلچر مطمئن شوید صندلی برقی و باتری 

 

 پیشنهاد!
 یابد. شوند و گاهی مسافت رانندگی بعد از استفاده عادی کاهش میها فاسد میباتری 
  عوض کنید. ها راتوانید باتریمی از شارژ کامل نصف شد،اگر مسافت رانندگی بعد 
  .دو باتری را در یک زمان تعویض کنید تا تأثیر بیشتری داشته باشد 

 



 )لطفاً این مراحل را دنبال کنید(

N-EB103-LY, EB103-LY 

 
 بست باتری را شل کنید. .0
 کنید.  قرمز، زرد و مشکی  را قطعهای کابل .1
 های جدید تعویض کنید.با باتریهای قدیمی را باتری .3
 های قرمز، زرد و مشکی را متصل کنید. کابل .4

A-EB103-LY S,-EB103-LY 

 ها جدا کنید. ها را از باتریدو شاخه .0
 بست باتری را شل کنید. .1
 .(به باال بگذارید )گریپ را رو های جدید تعویض کنید.های قدیمی را با باتریباتری .3
 ها را وصل کنید. دوشاخه .4

 احتیاط!
 شود.زند و ویلچر روشن نمیها آسیب میاتصال اشتباه به باتری 
 شارژشان نکنید.  های صندلی یخ زد،اگر باتری 
 زده قبل از شارژ مجدد باید اجازه دهید چند روز گرم شوند. های سرد یا یخباتری 

 

 پیشنهاد!
 خدمات تماس بگیرید. شوند با نمایندگی ها چگونه تعویض میاگر مطمئن نیستید باتری



 مراقبت روزانه

 .لطفاً صندلی را بعد از استفاده طوالنی مدت شارژ کنید 
 پوششی ضد آب روی آن بیندازید تا از ورود رطوبت در دارید یا ویلچر خود را در جای خشک نگه

 کنید جلوگیری شود.زمانی که از آن استفاده نمی
  و پاکیزه تمیز کنید. استفاده از آب به قطعات الکترونیکی لطفاً هر چند بار ویلچر را با پارچه خشک

 زند.آن صدمه می
 کنند. از بنزین، گازوئیل و غیره استفاده نکنید. این مواد ویلچر را بد شکل می 

 ماهانه مراقبت

 .لطفاً تمام اتصاالت را چک کنید 
 اند.شدهها و دیفرانسیل محکم بسته های کنترلگر، باتریمطمئن شوید پیچ 
 ها را حداقل هر سه ماه شارژ کنید تا در بازده باال باقی بمانند.باتری 

 ماهه ۰مراقبت 

 های جلو و عقب را بررسی کنید تا صدای غیرعادی در محورها نباشد.یاتاقان چرخ 

 مراقبت ساالنه

  ًبخواهید کامفورت خدمات ارائه دهندۀمراقبت ساالنه را از چگونگی لطفا. 

 .دشومیدر حین رانندگی خاموش  ویلچرناگهان 

 .بررسی کنید فیوز باد نکرده باشد و اهرم کالچ در وضعیت درستی باشد 
 .تمام اتصاالت الکتریکی را چک کنید 
  شود.ها متوقف میولت باشد برای محافظت از باتری 05ویلچر در زمانی که ولتاژ زیر 
 کند.نمی ها در حال شارژ هستند ویلچر کارزمانی که باتری 
  دار شکن مباال رفتن از شیب خیلی تند ممکن است باعث توقف ناگهانی صندلی شود. این به دلیل

 دقیقه منتظر بمانید و دکمه ریست را بزنید.  1است. لطفاً 

 

 



 یک مدار شکن و شارک دو مدار شکن دارد.  VSIپالستیک شفاف روی باتری، مدار شکن است. 

 

 احتیاط!
  ها را دفعات بیشتری شارژ کنید. همینطور باید با باید باتری ،شودغالباً قطع میمدار شکن اگر

 ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. 
 و اتصاالت دیگر ایمن باشند. هاامساعد است، مطمئن شوید باتریاگر سطح جاده ناهموار و ن 
 تماس بگیرید.  کرد با ارائه دهنده خدماتها کار نمیاگر همچنان ویلچر بعد از بررسی 

 

 


