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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Συγχαρητήρια που αποκτήσατε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Αυτό το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο αποτελεί 

τον απόλυτο συνδυασμό στυλ και άνεσης. Το μικρού μήκους μεταξόνιο κάνει πιο εύκολους τους 

ελιγμούς σε μικρότερους, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι πίσω τροχοί κίνησης και τα 

ηλεκτρομαγνητικά φρένα προσφέρουν ασφαλή και άνετη οδήγηση. 

 

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του ηλεκτροκίνητου 

αμαξιδίου. Παρακαλείστε να το διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο 

και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλες τις οδηγίες. 

 

Προειδοποίηση! Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωματική ικανότητα να χειριστείτε αυτή τη 

μονάδα. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο/ το γιατρό σας. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

888WA  

 

(1) Προσκέφαλο (προσαρμοζόμενο βάσει επιλεγμένου 

ύψους) 

(2) Στήριγμα πλάτης 

(3) Διάταξη ελέγχου χειριστηρίου 

(4) Θύρα φόρτισης 

(5) Πίσω τροχός κίνησης (10 ") 

(6) Εμπρός τροχίσκος (6 ") 

(7) Υποβραχιόνιο (ρυθμιζόμενο βάσει επιλεγμένου 

πλάτους, γωνίας και ύψους) 

(8) Σύστημα διευθυντικού καθίσματος 

(9) Ορθοστάτης υποστήριξης καθίσματος 

(10) Κάλυμμα σκελετού 

(11) Υποπόδιο 

(12) Προαιρετικά (ανατρέξτε στη σελίδα 4) 

 

Εικ.1 

  

Μεγεθυμένη 
προβολή θύρας 
φόρτισης 
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Είδος Τμήμα αξεσουάρ Παράδειγμα 

Προσαρμογέας 

υποπόδιου  

ρυθμιζόμενου 

ύψους 

  

Ανυψούμενη 

διάταξη στήριξης 

ποδιών (6 οπών 

ρυθμιζόμενο ως 

βασικό 

εξάρτημα. 10 

οπών 

ρυθμιζόμενο με 

επέκταση 60 

χιλιοστών 

προαιρετικό.)   

Στήριγμα 

σύνδεσης 

χειριστηρίου 

ώστε να 

μετακινείται πιο 

μακριά 

 

 

Παρατήρηση: Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα, εφόσον απαιτούνται, συμβουλευτείτε τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ EMI 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (EMI) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ 

 

Τα αμαξίδια της Medical Power (εφεξής «Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο») μπορεί να είναι ευαίσθητα σε 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI), ένα είδος παρεμβολής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (ΕΜ), η 

οποία εκπέμπεται από πηγές όπως ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί, πομποί ερασιτεχνικού 

ραδιοφώνου (HAM), αμφίδρομο ραδιόφωνο και κινητά τηλέφωνα. Οι παρεμβολές (από πηγές 

ραδιοκυμάτων) μπορούν να προκαλέσουν απελευθέρωση των φρένων του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, 

αυτόνομη μετακίνηση ή ακούσια κίνηση προς κάποια κατεύθυνση. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει 

μόνιμη βλάβη στο σύστημα ελέγχου του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. 

 

Οι πηγές ακτινοβολούμενων ΕΜΙ μπορούν να ταξινομηθούν γενικά σε τρεις τύπους: 

 

1.  Φορητοί πομποδέκτες (πομποί-δέκτες) χειρός με την κεραία τοποθετημένη απευθείας στη μονάδα 

μετάδοσης. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής: Ραδιοσυσκευή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 

πολιτών (CB), φορητό ραδιοτηλέφωνο, πομποδέκτες προστασίας, φωτιάς και αστυνομίας, κινητά 

τηλέφωνα και άλλες συσκευές προσωπικής επικοινωνίας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κάποια κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές μεταδίδουν σήματα όταν είναι 

ενεργοποιημένα, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

 

2.  Οι κινητοί πομποδέκτες μεσαίας εμβέλειας, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα αστυνομικά 

αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και τα ταξί. Σε αυτά τα οχήματα η κεραία 

συνήθως βρίσκεται στο εξωτερικό. 

 

3.  Πομποί και πομποδέκτες μεγάλης εμβέλειας, όπως οι εμπορικοί πομποί εκπομπής (πύργοι 

κεραιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης) και ερασιτεχνικά (HAM) ραδιόφωνα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Άλλοι τύποι φορητών συσκευών, όπως ασύρματα τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, 

ραδιόφωνα AM/FM, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής CD και κασετόφωνα, καθώς και 

μικρές συσκευές, όπως ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και πιστολάκια μαλλιών, βάσει αυτών 

που γνωρίζουμε, δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ EMI 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (EMI) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ 

 

Επειδή η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών γίνεται πιο έντονη καθώς μετακινούμαστε πιο 

κοντά στην κεραία εκπομπής (πηγή), τα πεδία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από ραδιοφωνικές 

πηγές χειρός (πομποδέκτες) προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε ακούσια 

υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας πολύ κοντά στο σύστημα ελέγχου του ηλεκτροκίνητου 

αμαξιδίου ενώ χρησιμοποιούμε συσκευές τέτοιου είδους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κίνησης και την 

πέδηση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Επομένως, συνιστάται η τήρηση των παρακάτω 

προειδοποιήσεων για να αποτραπεί η πιθανή παρεμβολή με το σύστημα ελέγχου του ηλεκτροκίνητου 

αμαξιδίου. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

1.  Μην χρησιμοποιείτε πομποδέκτες (πομπούς-δέκτες) χειρός, όπως ραδιοσυσκευές ζώνης 

ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB) και μην ενεργοποιείτε προσωπικές συσκευές επικοινωνίας, όπως 

κινητά τηλέφωνα, ενώ είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 

2.  Πρέπει να γνωρίζετε εάν υπάρχουν κοντά πομποί, όπως ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί, και 

να προσπαθείτε να αποφεύγετε την κοντινή επαφή. 

3.  Εάν συμβεί ακούσια κίνηση ή απελευθέρωση του φρένου, απενεργοποιήστε το ηλεκτροκίνητο 

αμαξίδιο μόλις αυτό είναι ασφαλές. 

4.  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσθήκη αξεσουάρ ή εξαρτημάτων, καθώς και η τροποποίηση του 

ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, μπορεί να το κάνει πιο επιρρεπές σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος αξιολόγησης της συνολικής ατρωσίας του 

ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. 

 

5.  Αναφέρετε όλα τα περιστατικά ακούσιας κίνησης ή πέδησης στον πάροχο του ηλεκτροκίνητου 

αμαξιδίου και σημειώστε εάν υπάρχουν πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε κοντινή 

απόσταση. 
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Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιό σας συχνά, ώστε να διευρύνει τους 

ορίζοντές σας. Όσο περισσότερη κινητικότητα σας χαρίζει το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιό σας, τόσο 

πιο ευτυχισμένοι θα είστε! Αλλά, όπως με όλα τα πράγματα, η τήρηση κάποιων κανόνων θα 

εξασφαλίσει την ασφάλεια των ελιγμών. Επομένως, παρακαλείστε να... 

 

(1) Μην οδηγείτε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο χωρίς να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. 

(2) Μην χρησιμοποιείτε το χειριστήριο με τυχαίο τρόπο, όταν κινείστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω 

σε επιφάνεια με κλίση. 

(3)  Μην μεταφέρετε επιβάτες ή υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος χρήστη (Πίνακας 2). 

(4)  Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ελέγχου χειριστηρίου μέσω του κουμπιού ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης όταν κινείστε με ταχύτητα. Αυτό θα ενεργοποιήσει αμέσως τα 

ηλεκτρομαγνητικά φρένα και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη διάταξη ελέγχου χειριστηρίου. 

(5)  Μην οδηγείτε επάνω σε ανώμαλο ή μαλακό έδαφος. 

(6)  Μην συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο εκτός εάν τα 

ηλεκτρομαγνητικά φρένα είναι ενεργοποιημένα και η διάταξη ελέγχου χειριστηρίου είναι 

απενεργοποιημένη. 

(7) Μην  χρησιμοποιείτε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο εάν η μονάδα είναι σε λειτουργία ελεύθερων 

τροχών. 

(8)  Μην χρησιμοποιείτε το δρόμο, εκτός εάν τον διασχίζετε για μετάβαση στο απέναντι πεζοδρόμιο. 

(9)  Μην κάθεστε στο αυτοκινούμενο αμαξίδιο ενώ βρίσκεστε σε κάποιο όχημα. Η μεταφορά του 

πρέπει να γίνεται στο κάθισμα του οχήματος. 

(10)  Μην υπερβαίνετε κανένα βαθμό κατά περισσότερο από 8 μοίρες (14%). 

(11)  Πάντα να σταματάτε εντελώς πριν την αλλαγή σε εμπρόσθια κατεύθυνση ή όπισθεν. 

(12)  Πάντα να κινήστε με αργή ταχύτητα όταν κατεβαίνετε κεκλιμένα επίπεδα (μετακινήστε το 

χειριστήριο αργά προς την κεντρική θέση για μείωση της ταχύτητας). 

(13)  Πάντα  να προσεγγίζετε και να ανεβαίνετε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου με χαμηλή ταχύτητα. 

(14)  Πάντα να χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας. 

(15)  Πάντα να έχετε τα πόδια σας στο υποπόδιο ενώ οδηγείτε. 

(16)  Πάντα να βεβαιώνεστε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες πριν ξεκινήσετε μια διαδρομή. 

(17)  Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι η βίδα Allen, οι εξάγωνες βίδες και τα παξιμάδια του προσαρμογέα 

καθίσματος και του ορθοστάτη καθίσματος είναι ασφαλισμένα σφιχτά πριν οδηγήσετε το 

ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 

(18)  Πάντα να φορτίζετε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

(19)  Κάθε φορά που χαλαρώνει κάποιος κεντρικός κοχλίας του συστήματος τροχών, παρακαλείστε να 

τον αντικαθιστάτε με έναν κατάλληλο νέο κοχλία από εξουσιοδοτημένους παρόχους και να τον 

στερεώνετε με ροπή 240 ± 5 κιλά-εκατοστά μαζί με κόλλα Loctite 271 (ή αντίστοιχο προϊόν). 

(20)  Όταν ανεβαίνετε σε έδαφος με κλίση, παρακαλείστε να μετακινείτε το κάθισμα στην μπροστινή 

θέση ή, εάν έχετε το πολυτελές κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στην (όρθια) θέση 90 μοιρών. 

(21)  Μην προσαρμόζετε τη μονάδα προγραμματισμού και μην τροποποιείτε τη διάταξη ελέγχου και τα 

καλώδια χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση 

μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή/και ζημιά στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ή σε παρακείμενα 

αντικείμενα. 

(22)  Μην τροποποιείτε κανένα τμήμα της μονάδας χωρίς την έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή, 

διαφορετικά η εγγύησή σας θα ακυρωθεί και θα είστε υπεύθυνοι για την τροποποίηση. 

(23)  Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από τη χρήση και φορτίζετε τις μπαταρίες καθημερινά μετά τη χρήση. 

(24)  Τα καλώδια της μπαταρίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένα επάνω στους πόλους της μπαταρίας 

από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πριν από τη χρήση της μονάδας. Οι μπαταρίες πρέπει 

να είναι στερεωμένες σωστά και με ασφάλεια. 

(25)  Να είστε προσεκτικοί και να μειώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε. 

(26)  Αποφύγετε τη χρήση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου σε υγρές συνθήκες. 

(27)  Το κάλυμμα του σκελετού πρέπει να προσαρμόζεται σωστά. Η ταινία τύπου «Velcro» στην κάτω 

πλευρά του καλύμματος θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ταινία τύπου «Velcro» που είναι 

προσαρτημένη στους βραχίονες στήριξης στη βάση της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 

κυκλώματος είναι σωστά ευθυγραμμισμένος με τη σχισμή του καλύμματος προς αποφυγή 

παρεμπόδισης της λειτουργίας και της χρήσης του διακόπτη κυκλώματος. 

(28)  Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ως κάθισμα σε κανένα όχημα. 

Θυμηθείτε! Να είστε προσεκτικοί με τους πεζούς όποτε χρησιμοποιείτε το ηλεκτροκίνητο 

αμαξίδιο. Είστε πεζοί αλλά κινείστε μηχανοκίνητα και πρέπει να τηρείτε όλους τους κανόνες και 

τους κανονισμούς των άλλων πεζών, όπου είναι δυνατόν. 
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ΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
 

Για διασφάλιση της ασφάλειάς σας και προστασία του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου από βλάβη, διαβάστε 

τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με τις ετικέτες που 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

Ετικέτες στο κάλυμμα του σκελετού του 888WA 

 

 
  

Διάγραμμα καλωδίωσης 
μπαταριών 

Λειτουργία  
οδήγησης 

Λειτουργία 
ελεύθερων  

τροχών 

Λειτουργία 
ελεύθερων  

τροχών 

Λειτουργία  
οδήγησης 

(Συνδεδεμένο) 
 
 

(Αποσυνδεδεμένο) 

(Συνδεδεμένο) 
 
 

(Αποσυνδεδεμένο) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ 
300 Λίβρες (136 κιλά) 

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ 

N1-4-A3 

30A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

UL 50A 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

UL 50A 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

Προσοχή: Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι οι μοχλοί φρένων είναι 
σε θέση εμπλοκής (στη λειτουργία κίνησης) 

Εικ. 2 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο έχει πολλά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα να προσφέρουν στους χρήστες 

μέγιστη άνεση. Ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν στα ακόλουθα μέρη του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου: 

 

(1) Είναι δυνατή η ρύθμιση της γωνίας του υποπόδιου από 8°~22°. 

(2) Είναι δυνατή η ρύθμιση των υποβραχιονίων σε διαφορετικές γωνίες. 

(3) Είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους των βραχιόνων. 

(4) Είναι δυνατή η ρύθμιση του πλάτους των βραχιόνων. 

(5) Η διάταξη ελέγχου χειριστηρίου μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση είτε με το δεξί ή με το αριστερό 

χέρι (δεν απαιτούνται εργαλεία). 

(6) Το ύψος του ορθοστάτη υποστήριξης καθίσματος με βίδα Allen & παξιμάδι Nyloc μπορεί να 

ρυθμιστεί. 

(7) Η γωνία του στηρίγματος πλάτης μπορεί να προσαρμοστεί ελαφρώς από 90°~102°. 

 

Οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από τον πάροχο/ συνοδό, ενώ ο χρήστης κάθεται στο 

ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, με το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο απενεργοποιημένο (η ρύθμιση του ύψους του 

καθίσματος γίνεται ενώ ο χρήστης δεν βρίσκεται στο κάθισμα). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν από την πρώτη χρήση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες 

έχουν συνδεθεί. Φορτίστε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο για τουλάχιστον 6-8 ώρες πριν από την 

πρώτη χρήση. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο 888WA διαθέτει προγραμματιζόμενη διάταξη ελέγχου. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους προγραμματισμού για την προγραμματιζόμενη διάταξη 

ελέγχου του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Εικ.3)  

 

ΓΩΝΙΑ 

Τραβήξτε προς τα πάνω στα άκρα των υποβραχιονίων 

και θα αναστραφούν προς τα πίσω, επιτρέποντας την 

εύκολη μεταφορά μέσα και έξω από το κάθισμα. Κάτω 

από το υποβραχιόνιο, υπάρχει ένας κοχλίας και ένα 

περικόχλιο ασφαλείας (1) που μπορεί να προσαρμοστεί 

προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τη γωνία 

του υποβραχιονίου. 

 

ΜΗΚΟΣ (Προσαρμοζόμενο στήριγμα διάταξης ελέγχου) 

Κάτω από το στήριγμα διάταξης ελέγχου υποβραχιονίου υπάρχει μια χειρολαβή (2). Γυρίζοντας 

αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε, το στήριγμα διάταξης ελέγχου μπορεί να επεκταθεί και να 

επανατοποθετηθεί στη θέση του σφίγγοντας ξανά τη χειρολαβή. 

 

ΥΨΟΣ 

Ο κάθετος τετράγωνος σωλήνας που συνδέεται με το υποβραχιόνιο μπορεί να επανέλθει στην 

επιθυμητή θέση μέσω εκ νέου σύσφιξης της χειρολαβής (3) για ρύθμιση του ύψους του υποβραχιονίου. 

 

ΠΛΑΤΟΣ 

Κάτω από το πίσω μέρος του καθίσματος υπάρχουν δύο χειρολαβές, μία σε κάθε πλευρά. 

Απελευθερώστε τη χειρολαβή και σπρώξτε προς τα έξω κάθε διάταξη βραχίονα. Σφίξτε ξανά τη 

χειρολαβή όταν βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. 

 

  

Εικ.3 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (από δεξιά στα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά) 

 

Χαλαρώστε τη χειρολαβή [Εικ.3 (3)] και αφαιρέστε ολόκληρη τη διάταξη του υποβραχιονίου με το 

χειριστήριο προσαρτημένο. Τοποθετήστε τη διάταξη του υποβραχιονίου στην επιθυμητή πλευρά. 

Επαναφέρετε στη θέση του μέσω εκ νέου σύσφιξης των χειρολαβών για να ολοκληρωθεί η μετατροπή 

του χειριστηρίου. 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (Εικ.4) 

 

Ο ορθοστάτης υποστήριξης καθίσματος κάτω από το κάθισμα έχει τρεις οπές ρύθμισης ύψους. Το ύψος 

του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σφίγγοντας τη βίδα Allen και το παξιμάδι Nyloc σε οποιαδήποτε 

από τις τρεις οπές. Αυτό ασφαλίζει επίσης τον ορθοστάτη υποστήριξης καθίσματος στη μηχανοκίνητη 

βάση. Το κάθισμα ασφαλίζεται σφίγγοντας τις δύο εξάγωνες βίδες και παξιμάδια στον ορθοστάτη 

υποστήριξης καθίσματος, τα οποία θα πρέπει να είναι επίσης ασφαλισμένα στη μηχανοκίνητη βάση, 

σφίγγοντας τη μία εξάγωνη βίδα και παξιμάδι. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιγμένες πριν το 

χειρισμό του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Ο ροπή σύσφιξης για κάθε μία από τις 3 εξάγωνες βίδες θα 

πρέπει να ρυθμίζεται και να ελέγχεται με ροπή κλειδιού προκαθορισμένη στα 130 ~ 150 kg-cm. 

 

 

Η μέθοδος εγκατάστασης ή ρύθμισης περιγράφεται στην Εικ.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.4. 

 

  

Βίδα Allen 

εξάγωνο παξιμάδι 
παξιμάδι Nyloc 

ορθοστάτης υποστήριξης καθίσματος 

εξάγωνη βίδα 

εξάγωνο παξιμάδι εξάγωνο παξιμάδι 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (SHARK 40) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (1) 

Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη διάταξη ελέγχου 

χειριστηρίου (εφεξής χειριστήριο SHARK 40). Μην χρησιμοποιείτε 

αυτό το κουμπί για να σταματήσετε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, 

εκτός από περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Κουμπί μείωσης ταχύτητας (2) 

Αυτό το κουμπί μειώνει τη μέγιστη ταχύτητα. 

 

Κουμπί αύξησης ταχύτητας (3) 

Αυτό το κουμπί αυξάνει την ταχύτητα. 

 

Κουμπί κόρνας (4) 

Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί την κόρνα του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. 

 

Μετρητής μπαταρίας (5) 

Πρόκειται για μια οθόνη 8 τμημάτων, η οποία δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένο το χειριστήριο SHARK 

40 και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. 

 

Ένδειξη μέγιστης ταχύτητας (6) 

Πρόκειται για μια οθόνη 5 τμημάτων, η οποία δείχνει την 

επιλεγμένη ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας. 

 

Ενδεικτική λυχνία LED ελέγχου συνοδού (7) 

Όταν είναι ενεργοποιημένο το τηλεχειριστήριο συνοδού, ανάβει η ενδεικτική λυχνία ACU LED και 

παραμένει αναμμένη μέχρι να γίνει αλλαγή σε λειτουργία χρήστη από το συνοδό. 

 

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας (8) 

Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προβολή των 

φωτεινών κωδικών του χειριστηρίου. Για τον κατάλογο των φωτεινών κωδικών σφαλμάτων και τα 

σφάλματα που υποδεικνύουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στον Πίνακα 1. 

 

Χειριστήριο (9) 

Ελέγχει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Πιέστε το χειριστήριο προς την 

κατεύθυνση που θέλετε να πάτε. Όσο περισσότερο το πιέζετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα. Η 

απελευθέρωση του χειριστηρίου θα ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα και το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο θα 

σταματήσει. 

 

  

Μέγιστη 
ταχύτητα 2 

Μέγιστη 
ταχύτητα 1 

Μέγιστη 
ταχύτητα 5 

Μέγιστη 
ταχύτητα 4 

Μέγιστη 
ταχύτητα 3 

Εικ. 5 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Θύρα φόρτισης (10) για φόρτιση εκτός της μονάδας 

Σε αυτή τη θύρα πρέπει να συνδέετε μόνο πιστοποιημένους φορτιστές Shoprider. Αυτή η θύρα δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται ως τροφοδοτικό για οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Η μη τήρηση 

αυτού θα ακυρώσει την εγγύηση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ 

ΒΗΜΑ 1  Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί το 

χειριστήριο αφού ο μετρητής μπαταρίας αναβοσβήσει για περίπου ένα δευτερόλεπτο.  

ΒΗΜΑ 2  Πατήστε το κουμπί αύξησης / μείωσης της ταχύτητας για να ρυθμίσετε το κατάλληλο 

επίπεδο, ώστε να μπορείτε να ελίσσεστε εύκολα με το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο δεν θα μετακινηθεί και ο μετρητής μπαταρίας θα 

αναβοσβήσει εάν πιέσετε το χειριστήριο πριν ή αμέσως μετά την ενεργοποίηση του 

χειριστηρίου. Για να επαναφέρετε την κανονική κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να 

απελευθερώσετε το χειριστήριο αμέσως ώστε να επανέλθει στην κεντρική θέση του. Εάν δεν 

απελευθερώσετε το χειριστήριο εντός πέντε δευτερολέπτων, ο μετρητής μπαταρίας θα 

αναβοσβήσει γρήγορα. Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο πρέπει να απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια 

να ενεργοποιηθεί ξανά. 

 

ΒΗΜΑ 3 Πιέστε το χειριστήριο για να ελέγξετε την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ηλεκτροκίνητου 

αμαξιδίου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Επιλέξτε μια περιοχή με πολύ χώρο για να οδηγήσετε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 

Επιλέξτε το χαμηλό επίπεδο ρύθμισης μέγιστης ταχύτητας μέχρι να εξοικειωθείτε με τις διατάξεις 

ελέγχου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε τον πλήρη έλεγχο και στη συνέχεια μπορείτε να 

αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα. 

 

ΒΗΜΑ 4 Απελευθερώνετε τη χειριστήριο κάθε φορά που θέλετε να σταματήσετε το ηλεκτροκίνητο 

αμαξίδιο.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

Σε περίπτωση βλάβης ή αποτυχίας της μπαταρίας, τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα μπορεί να 

αποσυνδεθούν, επιτρέποντας την ώθηση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Οι μοχλοί πρέπει να 

βρίσκονται στη θέση ελεύθερων τροχών σύμφωνα με τις ετικέτες ένδειξης της Εικ.2 για να ρυθμίσετε το 

ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σε λειτουργία Σύνδεσης / Αποσύνδεσης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ή κάθεστε στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενώ έχει αποσυνδεθεί 

κάποιο από τα φρένα, διαφορετικά το χειριστήριο SHARK 40 δεν θα λειτουργεί κανονικά. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 
Εικ. 6 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 888WA 

 

(1) Σύστημα διευθυντικού καθίσματος με διάταξη βραχίονα. 

(2) Κάλυμμα σκελετού. 

(3) Διάταξη σκελετού. 

(4) Μπαταρίες. 

(5) Φορτιστής (εκτός μονάδας) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Συνιστάται να είστε προσεκτικοί όταν αποσυναρμολογείτε και ανυψώνετε 

αντικείμενα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άτομο που πραγματοποιεί αυτές τις ενέργειες μπορεί 

να αντέξει το βάρος.  

ΒΗΜΑ 1  Βεβαιωθείτε ότι το σημείο όπου θα αποσυναρμολογηθεί το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο είναι 

ευρύχωρο.  

ΒΗΜΑ 2  Αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου του χειριστηρίου SHARK 40.  

ΒΗΜΑ 3  Η διάταξη βραχίονα μπορεί να αφαιρεθεί για να γίνει πιο ελαφριά η διάταξη προς ανύψωση. 

Κάτω από το πίσω μέρος της διάταξης καθίσματος υπάρχουν δύο χειρολαβές. 

Απελευθερώστε τις μέσω περιστροφής προς τα αριστερά και τραβήξτε προς τα έξω τη 

διάταξη βραχίονα από κάθε πλευρά.  

ΒΗΜΑ 4  Η διάταξη καθίσματος πρέπει να αναδιπλώνεται για ευκολότερη ανύψωση.  

ΒΗΜΑ 5  Χαλαρώστε τα παξιμάδια και στη συνέχεια τις εξάγωνες βίδες στον προσαρμογέα του 

ορθοστάτη καθίσματος.  

ΒΗΜΑ 6  Ανασηκώστε τη διάταξη καθίσματος χωρίς να εφάπτεται με τη διάταξη σκελετού.  

ΒΗΜΑ 7  Χαλαρώστε και αφαιρέστε τη βίδα Allen και το παξιμάδι Nyloc από τον ορθοστάτη 

υποστήριξης καθίσματος. Αφαιρέστε το κάλυμμα, απλά ανασηκώνοντάς το.  

ΒΗΜΑ 8  Αποσυνδέστε το σφιγκτήρα καλωδίων που είναι συνδεδεμένος επάνω στην υποδοχή του 

ορθοστάτη καθίσματος του σκελετού και στη συνέχεια χαλαρώστε τον ιμάντα στερέωσης των 

μπαταριών. Ξεκουμπώστε τα βύσματα της μπαταρίας (κόκκινο και μαύρο). Τώρα είναι 

δυνατή η αφαίρεση των μπαταριών από το σκελετό, με τη βοήθεια των παρεχόμενων 

ιμάντων μεταφοράς.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να προσέχετε ώστε να τραβάτε το βύσμα μέσω του καλύμματος του 

σκελετού. Για την επανασυναρμολόγηση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, αντιστρέψτε τις 

διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. 

 

Βύσμα 
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο παρέχεται με 2 σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος 12 Volt U-1 που 

δεν χρειάζονται συντήρηση. Βρίσκονται κάτω από το κάθισμα στο κέντρο του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. 

Για εύκολο χειρισμό, μπορεί να παρέχονται ταινίες τύπου «Velcro» ή πλαστικοί ιμάντες μεταφοράς για 

να σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση ή την αφαίρεση των μπαταριών. Η διάρκεια των μπαταριών 

μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία, το έδαφος και το βάρος του χρήστη. Ο μετρητής μπαταρίας 

είναι ένας οδηγός για την υπολειπόμενη φόρτιση των μπαταριών. 

 

Ένας ενεργός χρήστης θα πρέπει να φορτίζει τις μπαταρίες μετά από χρήση που υπερβαίνει το 30% 

περίπου της χωρητικότητας των μπαταριών. Ως ανενεργός χρήστης, όταν το χρησιμοποιείτε μόνο από 

μία φορά την εβδομάδα έως κάθε δεύτερη μέρα, το σημείο επαναφόρτισης είναι στο 50% της 

αποφόρτισης. 

 

Ο μετρητής μπαταρίας χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει την 

ενεργοποίηση και παρέχει μια εκτίμηση της υπολειπόμενης 

φόρτισης της μπαταρίας. 

Όταν είναι αναμμένες οι πράσινες λυχνίες LED υποδεικνύουν 

ότι οι μπαταρίες είναι καλά φορτισμένες. Εάν είναι αναμμένες 

μόνο πορτοκαλί και κόκκινες λυχνίες LED, οι μπαταρίες είναι 

μέτρια φορτισμένες. Επαναφορτίστε πριν ξεκινήσετε ένα μακρύ 

ταξίδι. 

Εάν είναι αναμμένες μόνο οι κόκκινες λυχνίες LED, οι μπαταρίες 

αποφορτίζονται. Επαναφορτίστε το συντομότερο δυνατό 

Οι μπαταρίες θα πρέπει να διατηρούνται πλήρως φορτισμένες συνεχώς. Δεν πρέπει να παραμένουν 

αποφορτισμένες εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες πρέπει 

να ελέγχονται μια φορά το μήνα και να επαναφορτίζονται, όπως απαιτείται. 

Προειδοποίηση! 

 Οι μπαταρίες περιέχουν οξύ και μπορεί να εκραγούν. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά όταν 

εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες. 

 Διατηρείτε πάντα τους πόλους της μπαταρίας και τους σφιγκτήρες καθαρούς και χωρίς διάβρωση. 

 Μην τροποποιείτε ποτέ την καλωδίωση της μπαταρίας ή το κουτί της μπαταρίας. 

 Μην αφήνετε ποτέ εργαλεία να έρχονται σε επαφή με τους πόλους. 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες ή σφιγκτήρες με άκρα τύπου πεταλούδας ή σφιγκτήρες που 

υπερβαίνουν το ύψος της θέσης των πόλων. 

 Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακάλυπτες φλόγες όταν το καπάκι του κουτιού της μπαταρίας 

είναι ανοιχτό. 

 Σε αυτή τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης, με 

σφραγισμένη κατασκευή θήκης. 
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αυτό που θα εμφανίζει ο μετρητής για κάθε δεδομένη κατάσταση. 

Προβολή Περιγραφή Αυτό σημαίνει Σημειώσεις 

 

Όλες οι λυχνίες LED 

απενεργοποιημένες 

Η τροφοδοσία είναι 

απενεργοποιημένη 

 

 

Όλες οι λυχνίες LED 

ενεργοποιημένες  

σταθερή 

Η τροφοδοσία είναι 

ενεργοποιημένη 

Όταν οι λυχνίες LED 

είναι λιγότερο φωτεινές 

υποδεικνύουν μειωμένη 

φόρτιση μπαταρίας. 

 

Η αριστερή ΚΟΚΚΙΝΗ 

λυχνία LED 

αναβοσβήνει 

Η φόρτιση της 

μπαταρίας είναι χαμηλή 

Πρέπει να γίνει φόρτιση 

των μπαταριών το 

συντομότερο δυνατό 

 
ανάβει σταδιακά 

Δεξιά προς αριστερά  

«ανάβει σταδιακά» 

Το χειριστήριο SHARK 

βγαίνει από τη 

λειτουργία Ασφάλισης 

Για να ξεκλειδώσετε το 

χειριστήριο SHARK, 

πατήστε το πλήκτρο της 

κόρνας δύο φορές εντός 

10 δευτερολέπτων. 

 
Ανάβει σταδιακά - 

παραμένει σταθερό 

Αριστερά προς δεξιά  

«ανάβει σταδιακά»  

εναλλάσσεται με τη 

σταθερή προβολή 

Το χειριστήριο SHARK 

βρίσκεται σε λειτουργία 

προγραμματισμού, 

αναστολής ή/και 

φόρτισης 

Οι σταθερές λυχνίες 

LED υποδεικνύουν την 

τρέχουσα κατάσταση 

φόρτισης της 

μπαταρίας. 

 

Όλες οι λυχνίες LED  

αναβοσβήνουν αργά 

Το χειριστήριο SHARK 

εντόπισε κατάσταση 

Εκτός της νεκράς κατά 

την ενεργοποίηση 

(OONAPU) 

Απελευθερώστε το 

χειριστήριο για να 

επιστρέψει στη νεκρά. 

 

2 πορτοκαλί λυχνίες 

LED που αναβοσβήνουν 

Υπάρχει σφάλμα 

επικοινωνίας μεταξύ της 

μονάδας τροφοδοσίας 

και του τηλεχειριστηρίου 

Ελέγξτε εάν υπάρχει 

σφάλμα στη μονάδα 

τροφοδοσίας, εάν το 

καλώδιο έχει υποστεί 

βλάβη και εάν η 

μπαταρία είναι επαρκώς 

φορτισμένη. 
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ) 

 

Εξοικειωθείτε με τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας πριν από τη χρήση του φορτιστή μπαταρίας. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1.  Διαβάστε τις οδηγίες του φορτιστή μπαταρίας σε αυτό το εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο που 

παρέχεται με το φορτιστή πριν από τη φόρτιση των μπαταριών. 

2.  Μην αφαιρείτε την ακίδα γείωσης από το βύσμα. Η αφαίρεση της ακίδας γείωσης θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

3.  Ο φορτιστής πρέπει να συνδέεται μόνο σε 3 πρίζες τριών ακίδων ή σε εγκεκριμένο 

προσαρμογέα βύσματος 3 ακίδων για χρήση με πρίζες με 2 ακίδες. 

4.  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείται δεν είναι ελεγχόμενη μέσω επιτοίχιου διακόπτη 

που μπορεί να απενεργοποιηθεί εύκολα. 

5.  Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης για να συνδέσετε το φορτιστή. 

6.  Μην αφήνετε το φορτιστή συνδεδεμένο στη θύρα φορτιστής όταν ο φορτιστής δεν 

χρησιμοποιείται για φόρτιση της μονάδας. 

7.  Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξωτερικό φορτιστή που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην 

χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή μπαταριών αυτοκινήτου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας 

εάν απαιτείται αντικατάσταση του εξωτερικού φορτιστή. 

8.  Ελέγξτε εάν υπάρχει βλάβη στο φορτιστή μπαταρίας, την καλωδίωση και τις συνδέσεις πριν από 

κάθε χρήση. 

9.  Μην ανοίγετε τη θήκη του φορτιστή μπαταρίας. 

10.  Ο φορτιστής μπαταρίας παρέχεται με σχισμές ψύξης. Μην εισάγετε αντικείμενα στις σχισμές. 

11.  Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά. 

12.  Αυτός ο εξωτερικός φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

13.  Μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικά αέρια ενώ φορτίζετε τις μπαταρίες. Το ηλεκτροκίνητο 

αμαξίδιο και ο φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραμένουν μακριά από πηγές ανάφλεξης, 

όπως φλόγες ή σπινθήρες, και να παρέχεται επαρκής εξαερισμός κατά τη φόρτιση των 

μπαταριών. 

14.  Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, ενώ φορτίζουν οι 

μπαταρίες. Επίσης συνιστάται να μην γίνεται φόρτιση των μπαταριών ενώ κάποιος βρίσκεται 

στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 

1.  Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα φόρτισης στο μπροστινό μέρος του χειριστηρίου SHARK 40 

(στοιχείο 8 στην Εικ. 5) 

2.  Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα. 

3.  Η διαδικασία φόρτισης θα ξεκινήσει αυτόματα. 

 

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 

 

Κόκκινο αναμμένο ή αναβοσβήνει: Σφάλμα αναστροφής της πολικότητας της μπαταρίας ή τάσης της 

μπαταρίας (> 30V) Κίτρινο αναμμένο: Ενώ πραγματοποιείται φόρτιση 

Κίτρινο που αναβοσβήνει: Δεν υπάρχει συνδυασμένη μπαταρία ή ανίχνευση χαμηλής τάσης (<15V) από 

τη σύνδεση των μπαταριών 

Πράσινο αναμμένο: Πλήρης φόρτιση (Μπαταρίες έτοιμες προς χρήση) 

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην παραπάνω περιγραφή των ενδεικτικών λυχνιών LED σύμφωνα με 

την κατάσταση φόρτισης στο φορτιστή σας. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 

1.  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες με ακριβώς ίδια χημικά χαρακτηριστικά, ώρες 

σε αμπέρ και χωρητικότητα. 

2.  Φορτίστε πλήρως τις νέες μπαταρίες πριν από την αρχική χρήση. 

3.  Συνιστάται φόρτιση των μπαταριών για 8 έως 14 ώρες μετά από καθημερινή χρήση. 

4.  Εάν το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο δεν χρησιμοποιείται τακτικά (μία φορά την εβδομάδα ή 

λιγότερο) οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται μία φορά την εβδομάδα για 12 έως 14 ώρες. 

5.  Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερες από 24 ώρες σε έναν κύκλο φόρτισης. 

6.  Όταν η φόρτιση των μπαταριών μειώνεται κάτω από μια ελάχιστη τάση λόγω του ότι δεν έχει 

γίνει φόρτιση, δεν θα είναι δυνατή η εκ νέου φόρτιση. 

7.  Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιό σας για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες και κατόπιν να 

αποσυνδέσετε την καλωδίωση της μπαταρίας πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύστε το 

ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σε ζεστό και ξηρό περιβάλλον. Μην αποθηκεύετε ποτέ τις μπαταρίες 

σε μέρος όπου μπορεί να δημιουργηθούν ακραίες θερμοκρασίες. Μην προσπαθείτε ποτέ να 

φορτίσετε μια παγωμένη μπαταρία. Μια κρύα ή παγωμένη μπαταρία θα πρέπει να θερμαίνεται 

για αρκετές ημέρες πριν από τη φόρτιση. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Ο πρακτικός βοηθητικός οδηγός (Πίνακας 1) προορίζεται να σας βοηθήσει στον 

εντοπισμό ενός σφάλματος που ενδέχεται να προκύψει σε κάποιο μέρος του 

ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Οι κωδικοί που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν τη φύση μιας 

μη φυσιολογικής κατάστασης απευθείας από την ένδειξη πληροφοριών του χειριστηρίου SHARK. 

Μπορεί να γίνει απλή διάγνωση της κατάστασης χωρίς τη χρήση κανενός εργαλείου επισκευής. 

Εάν μετά τον έλεγχο του σφάλματος μέσω του παρακάτω πίνακα το σφάλμα συνεχίζει να 

εμφανίζεται, μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Απενεργοποιήστε την 

τροφοδοσία και συμβουλευτείτε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας. 

 

Πίνακας 1 

Κωδικός 

που 

αναβοσβήνει 

Περιγραφή 

 

1 Σφάλμα χρήστη 

Πιθανή λήξη χρονικού ορίου ή σφάλμα χρήστη. 

Απελευθερώστε το χειριστήριο στη νεκρά και 

προσπαθήστε ξανά. 

2 

 Ελέγξτε τις μπαταρίες και την καλωδίωση. 

Βλάβη μπαταρίας Δοκιμάστε να φορτίσετε τις μπαταρίες. 

 Ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση των μπαταριών. 

3 Βλάβη στον δεξιό κινητήρα 
Ελέγξτε τις συνδέσεις και την καλωδίωση του δεξιού 

κινητήρα. 

4 
Βλάβη στον αριστερό 

κινητήρα 

Ελέγξτε τις συνδέσεις και την καλωδίωση του αριστερού 

κινητήρα. 

5 Βλάβη στοδεξί χειρόφρενο 
Ελέγξτε τις συνδέσεις και την καλωδίωση του 

χειρόφρενου. 

6 
Βλάβη στοαριστερό 

χειρόφρενο 

Ελέγξτε τις συνδέσεις και την καλωδίωση του 

χειρόφρενου. 

7 
Βλάβη τηλεχειριστηρίου 

SHARK 

Ελέγξτε το καλώδιο επικοινωνίας του SHARK. 

Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο. 

8 

Μονάδα τροφοδοσίας 

SHARK 

Ελέγξτε τις συνδέσεις και την καλωδίωση του χειριστηρίου 

SHARK. 

Σφάλμα Αντικαταστήστε τη μονάδα τροφοδοσίας. 

9 

 Ελέγξτε για πιθανή χαμηλή φόρτιση μπαταρίας. 

SHARK 
Ελέγξτε τις συνδέσεις και την καλωδίωση του χειριστηρίου 

SHARK. 

Σφάλμα επικοινωνιών Ελέγξτε για φθαρμένα καρβουνάκια κινητήρα. 

 Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο. 

10 Άγνωστη βλάβη 
Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και την καλωδίωση. 

Συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο επισκευής. 

11 
Μη συμβατό 

τηλεχειριστήριο 
Σύνδεση λανθασμένου τύπου τηλεχειριστηρίου. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:  Το χειριστήριο SHARK 40 μπορεί να ασφαλιστεί για αποτροπή μη 

εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η μέθοδος ασφάλισης επιτυγχάνεται μέσω 

της πίεσης ορισμένων πλήκτρων και της πραγματοποίησης ορισμένων 

κινήσεων στο χειριστήριο και περιγράφεται παρακάτω. 

 

Για ασφάλιση της διάταξης ελέγχου του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου: 

 Ενώ η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, πιέστε κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 

4 δευτερόλεπτα. 

 Αυτή η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αμέσως. 

 Μετά από 4 δευτερόλεπτα όλες οι λυχνίες LED θα αναβοσβήσουν για λίγο και η κόρνα θα κάνει 

ένα σύντομο ήχο. 

 Στη συνέχεια, το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο θα απενεργοποιηθεί. 

 

Για απασφάλιση της διάταξης ελέγχου του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου: 

 Ενώ το χειριστήριο SHARK είναι ασφαλισμένο, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να 

ενεργοποιήσετε το χειριστήριο SHARK. 

 Όλες οι λυχνίες LED θα αναβοσβήσουν σύντομα. Στη συνέχεια, οι λυχνίες LED του μετρητή 

μπαταρίας θα ανάψουν σταδιακά από δεξιά προς αριστερά. 

 Πατήστε το κουμπί της κόρνας δύο φορές πριν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση (περίπου 10 

δευτερόλεπτα). 

 Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης και το χειριστήριο SHARK μπορεί 

να λειτουργήσει κανονικά. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς 

κίνηση του χειριστηρίου, το χειριστήριο θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η κατάσταση αναστολής 

λειτουργίας δεν γίνεται να ενεργοποιηθεί κατά τον 

προγραμματισμό. Όταν το στιλ επαναφοράς 

λειτουργίας έχει οριστεί σε «Χειριστήριο και Κουμπί», 

ΜΟΝΟ η πίεση ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ κουμπιού θα 

τερματίσει την αναστολή λειτουργίας. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

Πίνακας 2 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 888WA 

Συνολικό μήκος1 Εκατοστά (Ίντσες) 96,5 εκ. (38") 

Συνολικό πλάτος Εκατοστά (Ίντσες) 66 εκ. (26") 

Συνολικό ύψος Εκατοστά (Ίντσες) 101,7 εκ (40") 

Χωρητικότητα μπαταρίας _V_Ah x τεμάχια 12V 32Ah x 2 

Βάρος μπαταρίας 
Κιλά (λίβρες) * 

τεμάχια 
9,5 κιλά (21 λίβρες) * 2 

Συνολικό βάρος (με μπαταρίες) Κιλά (λίβρες) 164 

Ασφαλής γωνία αναρρίχησης °(%) 8(14) 

Προτεινόμενο βάρος χρήστη (σε επίπεδη 

επιφάνεια) 
Κιλά (λίβρες) Μέγ. 113,4 κιλά (300 λίβρες) 

Μέγιστη ταχύτητα3 χ.α.ω. (mph) 8,1 (5) 

Εμβέλεια4 

(Ανά φόρτιση με την τυπική μπαταρία) 
Μίλια 14,2 ~ 16,1 (8,8 ~ 10) 

Τύπος φορτιστή 
Εντός / εκτός 

μονάδας 
Εκτός μονάδας 24V, 5A 

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η SHOPRIDER® / PIHSIANG® διατηρεί το 

δικαίωμα οποιονδήποτε αλλαγών στη μονάδα. 

1. Περιλαμβάνει τον τροχό αποφυγής ανατροπής. 

2. Η πραγματική εμβέλεια οδήγησης ποικίλει ανάλογα με τους παράγοντες που παρουσιάζονται παρακάτω. 

(1) το βάρος του επιβάτη 

(2) την επιφάνεια του εδάφους 

(3) τη χωρητικότητα μπαταρίας και τις συνθήκες 

(4) τον τύπο της μπαταρίας 

(5) τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(6) τις μεθόδους οδήγησης 

(7) Εάν η μπαταρία και τα μηχανικά κινούμενα μέρη είναι εντελώς σπασμένα. 

  



GMP 

 

ISO9001 

ISO14001 

ISO13485 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 
 

Συγχαρητήρια που αποκτήσατε το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. 

 

Αυτό το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικούς περιορισμούς 

που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον ασφαλή χειρισμό του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου από το 

χρήστη. Η SHOPRIDER® αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές, 

οι οποίες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης ή μη ασφαλούς χρήσης των 

προϊόντων της. Οι μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες θα αντιμετωπίζονται βάσει της ενδεχόμενης 

υποχρέωσης. 

 

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα SHOPRIDER®. Όλες οι 

τροποποιήσεις στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες και εξουσιοδοτημένες από τη 

SHOPRIDER® θα ακυρώσουν αυτόματα τις εγγυήσεις. Η βασική εγγύηση δεν επεκτείνεται σε 

αναλώσιμα είδη και σε άτομα εκτός του αρχικού χρήστη. 

 

Οι προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν να σας βοηθήσουν στην ασφαλή λειτουργία 

αυτού του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη 

σωστή λειτουργία του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον 

εξουσιοδοτημένο πάροχο του SHOPRIDER®. 

 

Σφραγίδα παρόχου 

 

 

 

 

 

Σειριακός αρ.: 
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