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BIZTONSÁGI UTASÍTÁS 

 
Mindig kapcsolja be a biztonsági övet,  
és a lábai legyenek az eszközön. 

 
Ne használja az eszközt, ha alkoholt 
fogyasztott. 

 
Ne használjon vezetés közben walkmant,  
vagy mobiltelefont. 

 
Mindig győződjön meg róla, hogy tolatás 
közben semmilyen akadály nincs Ön mögött. 

 
Ne kanyarodjon élesen, vagy álljon meg  
hirtelen, ha vezet. 

 
Ne vezessen forgalomban. 
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Ne próbáljunk meg felhajtani magasabb 
emelkedőkön, mint amit az előírások 
mutatnak. 

 
Ne hagyja kint a kezeit és lábait  
mikor az eszközt vezeti. 

 
Ne vezesse az eszközt hóban,  
hogy elkerülhesse az esetleges baleseteket. 

 
Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül 
miközben az eszközt tölti.  

 

FIGYELMEZTETÉS! 

Kérem, ne használja az eszközt, míg végig nem olvasta és értelmezte a használati 

útmutatót! 

 Ne használja az eszközt kültéren és autóutakon.  Vegye figyelembe, hogy a forgalom 
nehezen láthatja, ha az eszközön ül. 

 Sérülések elkerülése végett mindig ellenőrizze, hogy ki legyen kapcsolva az eszköz 
le- és felszállásnál. 

 Mindig ellenőrizze elindulás előtt, hogy a hajtáslánc szabadonfutója ne legyen 
aktiválva ( vezetői mód). Ne kapcsolja ki az eszközt, ha az eszköz mozog.  Ez 
esetben az eszköz extrém hirtelen megáll. 

 Ne használja az eszközt, vagy az eszközhöz tartózó kiegészítőket, mielőtt végig nem 
olvasta a használati útmutatót. Ha nem érti a figyelmeztetéseket, utasításokat, vegye 
fel a kapcsolatot a forgalmazóval, szervizelést végző szakemberrel, mielőtt használni 
kezdené az eszközt, különben sérülések, balesetek fordulhatnak elő. 

 Vannak helyzetek, főleg különböző betegségeknél, mikor az eszköz használójának 
gyakorlásra van szüksége segítő, szakember felügyelete mellett. A segítő lehet 
családtag vagy egészségügyi dolgozó, aki jártas ilyen eszközök használatában. Így 
különböző napi rutinba átültethető helyzeteket tudnak rekonstruálni. Konzultáljon 
orvosával, ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolja a képességeit, személyi 
sérülések elkerülése végett. 
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 Ne végezzen az eszközön olyan átalakítást, amelyet a Heartway gyártó nem 
engedélyez. Ne használjon olyan kiegészítőket sem, amelyek nem a Heartway által 
elfogadott és letesztelt kiegészítők. 

 Figyeljen az eszköz képességeire. Ismerje meg azokat. A Heartway azt tanácsolja, 
mindig végezzen biztonsági ellenőrzéseket elindulás előtt, hogy megbizonyosodjon 
róla, hogy az eszköz biztonságos. 

 

Ellenőrzés használat előtt: 

 Ha az eszköz felfújható kerekekkel rendelkezik, kérem ellenőrizze, hogy megfelelő 
benne a nyomás. 

 Kérem, ellenőrizze az elektromos kapcsolókat és vezetékeket, hogy szorosak és nem 
korrodálódottak. 

 Kérem, ellenőrizze az összes hevedert és győződjön meg róla, hogy biztonságosak. 

 Kérem, ellenőrizze a fékeket. 

 

Súlykorlát 

 Kérjük, tekintse át az eszköz tulajdonságait a súlykorlátozás adataiért. Az eszköz 
maximális súlykorlátozással rendelkezik.   

 Maradjon a megadott súlykorláton belül. A maximális súlykorlát túllépése esetén 
érvénytelen a garancia. A Heartway nem vállal felelősséget az eszközért, a 
súlykorlátozás be nem tartásából fakadó károkért, és balesetekért.  

 Ne vigyen utast az eszközön. Utasok szállítása esetén borulás vagy elesés 
következhet be.  

Gumiabroncs 

 Ha az eszköz felfújható gumiabronccsal van felszerelve, ellenőrizni szükséges a 
gumiabroncs nyomást, legalább egy héten egyszeri alkalommal.  

 A megfelelő nyomású gumi, meghosszabbítja a gumiabroncsok életét és biztosítja 
azok működését vezetés közben.  

 Ne használja az eszközt lapos vagy túlfújt gumiabroncsokkal. Nagyon fontos, hogy 
30-25 PSI (2-2.4 bar) nyomás alatt tartsa mindig, a felfújható gumiabroncsokat. 

 Nem megfelelő levegőforrásból felfújt kerekek esetén túlfújhatja azokat, ezzel 
repedéseket, esetlegesen lyukadást okozhat. 

Hőmérséklet 

 Egyes alkatrészek az eszközön érzékenyek lehetnek a hőmérsékletváltozásokra. A 
vezérlő csak -25°C-50°C-ban működik.  

 Extrém hidegben az akkumulátorok megfagyhatnak, amelynek következtében az 
eszköz nem működhet. Extrém magas hőmérsékletben használja lassabb fokozatban 
az eszközt, hogy a vezérlő ne károsodhasson. Magasabb fokozatban a motor és az 
elektromos alkatrészek is károsodhatnak. 
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TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK 

 
 

P19 beltéri elektromos kerekesszék 
Műszaki adatok 

Méretek Teljes hosszúság: 
Teljes szélesség: 
Teljes magasság fejtámlával: 
Összecsukott állapot 

85 cm 
52 cm 
83 cm 
800*520*420 mm 

 Ülés szélesség:  41 cm 

Ülés mélység:  35 cm 

Ülés magasság:  33 cm 

Háttámla magasság: 36 cm 

Első kerekek 
Hátsó kerekek 

5” x 1-1/2” 
16”  

Terhelhetőség: 
Súly (akkumulátor nélkül) 
Akkumulátor súly (x 2 db) 

 115 kg  
28,7 kg 
3,3 kg 

Max. sebesség: 
Hatótávolság: 
Fordulási kör: 
Legnagyobb biztonságos lejtő:  
Max. küszöb magasság:  

6 km/h 
15 km  
68 cm  
8,5º (15%) 
5 cm  

Meghajtás 
Motor 

2 motoros meghajtás 
150W*2 

Akkumulátor 
Akkumulátortöltő berendezés 

24 V 11.5 AH Li-Polymer 
2,5 Amp, 110/240 Volt, Li-ION töltő  
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KIEGÉSZÍTÉS  

(ÖSSZECSUKÁS FOLYAMATA) 
Nagyon egyszerű a P19 elektromos eszközt összehajtogatni. Kérem kövesse a folyamatot, 

amelyet képekkel illusztráltunk Önnek alább. A P19 alumínium vázzal rendelkezik, és 

egyszerűen összecsukható, így autóval könnyen szállíthatóvá válik. Ezáltal a vezérlő és az 

állítható kormányrúd is egyszerűen változtatható. Kövesse a következő lépéseket az 

összecsukáshoz 

 
Húzza fel a piros kart. 

 
 
 
 
Hajtsa le a háttámlát. 

 
Tolja le az ülést, hogy az eszköz összecsukhatóvá 
váljon, mindaddig, amíg az ülés nem kattan. 

 
 
 
Távolítsa el a karfákat. 
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A VEZÉRLŐ PANEL MŰKÖDTETÉSE 

Az eszköz kezelése nagyon könnyű. Bár erősen ajánljuk, hogy körültekintéssel olvassa el az 

alábbi utasításokat, hogy jobban megismerhesse új eszközét. 

Figyelmeztetések:  

Mielőtt bekapcsolná, mindig mérje fel a környezetét, hogy kiválassza a megfelelő 

sebességet. Ha beltéren használja az eszközt, akkor a legkisebb sebességre állítsa azt. Ha 

kültéren használja, annak megfelelően válassza meg a sebességét, ahol még biztonságosan 

tudja kezelni az eszközt. A következő leírásban a Heartway P19 vezérlőjét mutatjuk be.  

 

 

(kép 19) 

 

Vezetés: 

Be/Kikapcsoló gomb 

 Nyomja meg a Be/ Kikapcsoló gombot az eszköz aktiválásához, amely gomb a 
kontroller elején helyezkedik el. Az akkumulátor mérést jelző lámpái mutatják milyen 
töltöttségi szinten áll az eszköz. A Be/Kikapcsoló gomb újbóli megnyomásával 
deaktiváljuk az eszközt. 

Sebesség szabályozó 

 A sebesség szabályozó gombok határozzák meg az eszköz sebességét. A sebesség 
fokozásával gyorsabb haladásra késztetjük, a sebesség levételével lassabb 
haladásra állíthatjuk az eszközt.  

 

Akkumulátor 

töltöttség jelző LED 

sor 

 

Duda 

 

Sebesség szabályozó 

 

Joystick 

 

Be/Kikapcsoló gomb 

 

Sebesség jelző 

 

Sebesség szabályozó 
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Joystick 

 A joystickkal (továbbiakban vezérlő) vezérelhetjük az eszköz irányítását és 
sebességét, amerre kimozdítjuk a vezérlőt (Center, alapállás) az eszköz abba az 
irányba fog elmozdulni. Minél előrébb nyomjuk a vezérlőt, annál gyorsabban fog az 
eszköz menni. Minél jobban balra/jobbra nyomjuk a vezérlő irányítóját, annál 
élesebben fog fordulni. Ha a vezérlő irányítóját visszaállítjuk az alapállásba, a 
sebesség mérséklődik és megáll az eszköz az automatikus elektromágneses 
fékeknek köszönhetően.  

Megjegyzés:  

 Miután megnyomjuk a Be/Kikapcsoló gombot, két másodpercnek kell eltelnie, hogy 
az eszköz irányítható legyen. Ez egy biztonsági beállítás, amely a hirtelen elindulás 
megelőzésére szolgál.  

 A finom kezelése a vezérlőnek egyszerűbb irányítást biztosít, míg a hirtelenebb 
mozdulatok drasztikus irány és sebesség változásokhoz vezet. 

 Mikor az eszköz töltés alatt áll, a töltő felülete némileg felmelegszik.  

 Vészhelyzet esetén, engedje el az irányító egységet és az eszköz magától megáll. 

 

Vezérlő egység gombjai, kijelzői 

 A vezérlő egység kijelzője egy multifunkcionális kijelző. Ez négy darab információval 
lát el minket.  

 Be/Kikapcsolási státusz. Mikor be van kapcsolva, a vezérlő LED lámpái kigyulladnak. 
Ha a LED lámpák nem égnek, az eszköz ki van kapcsolva.  

 Akkumulátor töltöttség jelző  

 Az akkumulátor töltöttség jelző tíz részre oszlik (három piros, négy sárga, három zöld 
lámpa). Ezzel tudja nyomon követni a töltöttséget. Az akkumulátor töltöttség jelző az 
aktuális töltöttségi szintet jeleníti meg.  

 Piros, sárga és zöld lámpák világítása esetén az akkumulátorok teljesen fel vannak 
töltve. 

 Piros és sárga lámpák világítása esetén, ha lehetséges töltse fel az akkumulátort. 

 Piros lámpa világítása esetén mihamarabbi töltése szükséges az akkumulátornak, 
mert alacsony töltöttségi szint esetén lehetséges, hogy az eszköz tétlenné válik. 

Megjegyzés:  

 Mikor az akkumulátorok közelítenek a lemerülési szinthez, az első piros Led lámpa 
lassan villogni fog, hogy figyelmeztesse a használót, hogy azonnal fel kell töltenie az 
eszközt. 

Elektromágneses fékek:  

 Az eszköz elektromágneses fékekkel van ellátva. Az elektromágneses fékek 
automatikusak és mikor az eszköz be van kapcsolva és alaphelyzetben van, vagy 
egy lejtőn, emelkedőn áll a fékek ezekben az esetekben is működnek. Ha az eszköz 
ki van kapcsolva még ebben az esetben is a fékek elvégzik a feladatukat, ha nincs 
szabadfutó pozícióba állítva az eszköz.  

Hővédelem: 

 Az eszköz vezérlőjében egy biztonsági rendszer található, amelynek a neve a 
thermoismétlődés. Egy beépített megfigyelő monitorral van ellátva, amelyek a vezérlő 
és monitorok hőmérsékletét vizsgálják. Ezáltal mérséklik, a felmelegedés elkerülése 
végett, a vezérlő és a motor teljesítményét. Így tudnak az elektromos alkatrészek 
lehűlni. Habár az eszközt továbbra is normális körülmények között tudja használni, de 
azt ajánljuk, hogy ilyenkor kapcsolja ki az eszközt és várjon öt percet, mielőtt 
újraindítja.  
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AKKUMULÁTOROK-ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐ 

AKKUMULÁTOR 

Javasoljuk, hogy vontató típusú, zárt rendszerű, karbantartásmentes akkumulátorokat 
használjon elektromos kerekesszékéhez. Mind az ólom-savas, mind a gél feltöltéses vontató 
típusú akkumulátorok teljesítménye hasonló mértékű. A vontató típusú, zárt rendszerű 
akkumulátorok jellemzője a nagy teljesítmény, a lassú lemerülés és ugyanakkor a 
viszonylagos gyors feltölthetőség. Az ólom-savas akkumulátorokat gyakrabban kell feltölteni.  

A javasolt akkumulátor műszaki jellemzői:  

 Típus:  

 

 Méret:  

 Feszültség: 

Vontató típusú, zárt rendszerű ólom-savas vagy  

gél feltöltéses cellákkal  

11,5 AH  

24V egyenként 

 

A használat, a terepviszonyok és a vezetési stílus függvényében az akkumulátorok 15 km 
megtételét teszik lehetővé. Akkor is javasoljuk az akkumulátorok rendszeres feltöltését, 
amennyiben az elektromos kerekesszéket huzamosabb ideig nem használják.   

Megjegyzés: Ne használjon gépjármű akkumulátorokat. Azok ugyanis nem a hosszú 
feltöltetlen állapotra lettek tervezve és biztonsági szempontokból sem felelnek meg az 
elektromos kerekesszékekben való használathoz. Az akkumulátorok élettartama igen 
gyakran attól is függ, milyen karbantartásban részesülnek.  

Az akkumulátorok karbantartása: 

 Hogy a telepek töltésenkénti üzemideje és teljes élettartama optimális legyen: 

 Mindig kapcsolja ki az eszközt, ha nem használja.  

 Ha a jármű bekapcsolva marad, a telepek túlságosan lemerülhetnek. Ha közvetlenül 
ezután a töltés nem kezdődik meg, a túlzott lemerülés csökkenti a telepek 
élettartamát.  

 Az akkumulátort sose hagyja lemerült állapotban. 

 Mindig teljes töltöttségig töltse az akkumulátort, nyugodtan hagyja az akkumulátort 
éjszakára töltőn, ha feltöltött az akkumulátortöltő, akkor átáll csepptöltésre.  A 
csepptöltés, nagyon jó az akkumulátornak. 

 Használat estén naponta (pl. minden éjjel) töltse fel az akkumulátorokat. A telepek 
túltöltése nem lehetséges.  

 A telepek használatát követően a lehető leghamarabb kezdje meg azok töltését. 

Amennyiben az eszköz huzamosabb ideig (pl.: téli leállás alatt) használaton kívül van, 
szükséges, hogy ez idő alatt is kapjon töltést. Ezért hetente, két hetente az 
akkumulátorokat hosszan (14-16 óra) töltsük fel!!! 

12 hónap garancia jár az akkumulátorokra, melynek feltétele a jótállási jegy megléte! 

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 

Az akkumulátortöltő a normál hálózati árammal működik (váltóáram) és azt alakítja át 

egyenárammá. Az akkumulátorok egyenáramot használnak az elektromos kerekesszékek 

meghajtására. Ha az akkumulátorok feszültsége alacsony, a feltöltő erősebben dolgozik az 

akkumulátorok feltöltése során. Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, a töltő 

áramerőssége gyakorlatilag nulla. Ezért van az, hogy a töltő a töltés folyamán soha 

nem tölti túl az akkumulátort.  
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ AUTOMATA 

AKKUMULÁTORTÖLTŐHÖZ 

 
Az akkumulátorok újratöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:  

 Elektromos kerekesszékét állítsa a lehető legközelebb egy normál fali 
csatlakozóaljzathoz.  

 Kapcsolja ki az irányító egységet. (Főkapcsoló kikapcsolt állapotban.) 

 Csatlakoztassa a töltőcsatlakozó kábelt (kerek végű) kerekesszékének irányító 
egységéhez.  

 Amennyiben a töltő bemenő feszültsége megválasztható, ellenőrizze, hogy az 
megfeleljen a hálózati feszültségnek. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség választó 
kapcsoló 230 V-os állásban legyen. 

 Csatlakoztassa a töltőcsatlakozó kábelt egy normál fali csatlakozóaljzathoz (230 V-os 
hálózat). Ha a hálózati csatlakozóaljzat kapcsolóval is el van látva, ellenőrizze annak 
bekapcsolt állapotát. Egy piros és egy sárga LED fog világítani (amennyiben az 
akkumulátor töltöttsége alacsony). 

 Kapcsolja be a töltőberendezést.  

 Amikor a töltés befejeződött, a sárga LED zölden fog világítani. 

 Kapcsolja ki a töltőberendezést, miután az akkumulátorok teljesen feltöltődtek 

 Húzza ki a töltőcsatlakozó kábelt a fali csatlakozóaljzatból.  

 Húzza ki a töltőcsatlakozó kábel másik végét az irányító egység töltőaljzatából. 

 

Fontos! 

 Mindig bizonyosodjon meg a mindenkori hálózati feszültségről (110 V vagy 220 V) és 
állítsa be kézzel az annak megfelelő értéket. 

Megjegyzés: 

 Mindig jól szellőző helységben töltse fel akummulátorait.  

 A töltőt kizárólag beltéri használatra készült. Óvja a nedvességtől, párától. 

 A maximális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy mindkét akkumulátort 
egyidejűleg cserélje ki, amennyiben azok már gyengék. 

 Amennyiben az elektromos kerekesszéket hosszabb ideig nem használja, 
gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorok teljes feltöltésre kerüljenek legalább 
havonta egyszer. 

 Az akkumulátor típusától és az akkumulátorok állapotától függően általában teljesen 
feltölthetőek 4-10 órán belül. Ezt jelzi az akkumulátor töltő oldalán lévő állapotjelző 
fény, amikor zöldre változik. Az akkumulátorok szükségesnél hosszabb töltése nem 
károsítja az akkumulátorokat. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat 8-10 órán 
keresztül töltse az a napi használatot követően. 24 óránál tovább ne töltse az 
akkumulátorokat.  
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FIGYELEM!  

 Kizárólag a kerekesszék tartozékaként kapott akkumulátortöltőt használja! Ne 

használjon gépjármű akkumulátor töltésére alkalmas akkumulátortöltőt! Nem 

megfelelő akkumulátortöltő károsíthatja az akkumulátorokat, a kerekesszék 

vezérlését vagy magát a töltőt, de akár tűzesetet is okozhat!  

 Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátortöltő kábelei épek és 
sérülésmentesek, valamint, hogy a csatlakozás a hálózathoz megfelelő! 

 A töltő kizárólag fixen felszerelt töltődugasszal használható. 

 Töltés közben soha ne csatlakoztassa le az akkumulátorokat, szakítsa meg vagy 
nyissa az akkumulátor áramköröket!  

 A töltő üzemelése során felmelegedhet. 

 Soha ne takarja le a töltőt. 

 A töltőt szabad területre, más tárgyaktól messze helyezze el. 

 Ellenőrizze, hogy a töltőre felülről nem csöpöghet, eshet rá semmi.  

 Ne csatlakoztasson hosszabbítót a töltőkábelhez!  

Ne használja a töltőt: 

 Ha a töltődugasz sérült, vagy töltés közben felforrósodik. 

 Bármelyik csatlakozódugasz a töltőn illetve a kerekesszéken, vagy a hálózati aljzat 
sérült, vagy elhasználódott.  

FIGYELEM!  
Nem tölthető telepet ne próbáljon újratölteni! Ezzel tüzet és robbanásveszélyt okozhat. 

Rendeltetésszerű használat mellett a töltő nedves ruhával történő külső tisztításon kívül nem 
igényel karbantartást. Tisztítás előtt csatlakoztassa le a hálózatról és a kerekesszékről 
egyaránt. 

FIGYELEM!  

 Védje a készüléket a közvetlen napsugárzástól! 

 Ne tegye a töltőt radiátor vagy más hőforrás mellé! 

 Óvja a töltőt a folyadékoktól, hótól és jégtől! 

 

Hibaelhárítás: 

 Tápfeszültség jelző LED nem világít:  
o Ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét 

 A töltés jelző LED nem világít:  
o Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a csatlakozás az irányítóegységhez.  
o Ha teljesen feltöltött akkumulátorhoz csatlakoztatja töltőt, akkor a töltést jelző 

LED nem fog világítani.  

 Ha a sárga fény nem vált át zöldre, akkor az akkumulátor nem tölthető. Ha gyorsan 
vált zöldre, akkor az akkumulátor vagy teljesen fel van töltve, vagy meghibásodott. 

 Egyéb hibák esetén lépjen kapcsolatba a REHA Magyarország Kft. szervizével. 
 

 

TARTOZÉKOK 

1 db Használati Útmutató 

1 db Automata akkumulátortöltő 
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HASZNÁLATBA VÉTEL 

Ön az elektromos kerekesszéket menetkész állapotban kapja kézhez.  

Használatba vételkor kövesse az alábbi utasításokat! 

Első használatba vételkor:  

Állítsa be az üléskomfortot, állítsa be a biztonsági övet az Ön méreteihez!  

 A ki- és beszállást a kerekesszékbe csak kikapcsolt főkapcsoló mellett, ill. a 

szabadonfutó kar bekapcsolt állása mellett végezze!  

 Kapcsolja be a biztonsági övet! 

 Az irányító egység főkapcsoló nyomógombját nyomja meg! A kerekesszék 

végsebességét a sebességállításnál leírtaknak megfelelően állítsa. A kerekesszék 

végsebessége 1-6 km/ó között változtatható. Az Ön számára legkedvezőbb értéket a 

kerekesszék rendszeres használata során szerzett tapasztalatok alapján lehet 

kiválasztani, ezért első használatba vételkor alacsony sebességi értéket válasszon! 

 Most a legfontosabb kezelőszerv, az irányítókar (joystick) használatával ismerkedjen 

meg! Amint az irányítókart a középállásból kibillentjük, a fékek automatikusan 

kioldódnak (egy-egy halk kattanás hallható). A kerekesszék elülső része mindig abba 

az irányba indul el, amerre a kart kitéríti. 

 Tehát az egyenesen előrebillentett kar egyenes haladást, a jobbra illetve balra előre 

billentett kar előremenetben történő jobbra illetve balra kanyarodást jelent. 

 A kar egyenesen hátra történő kitérítésekor a kerekesszék hátrafelé indul el. Ha a 

kart hátra, jobbra illetve balra téríti ki, a kerekesszék eleje jobbra, illetve balra mozdul 

el, ami viszont hátramenetben ellentétes irányú fordulást eredményez.  

 A kerekesszék sebessége arányos lesz az irányítókar kitérésével, azaz ha csak kissé 

téríti ki, akkor lassabban, ha jobban kitéríti, akkor gyorsabban fog haladni.  

 Az irányítókar elengedésekor automatikusan középállásba ugrik vissza és a 

kerekesszék megáll, az elektromos biztonsági fékek önműködően behúznak.  

 Az irányítókart ajánlatos először lassan előrenyomni. Ekkor a kerekesszék megindul 

előre. Egy könnyed változtatás jobbra és balra jelzi Önnek a kerekesszék 

manőverező képességét.  

 Ezután próbálja ki ugyanazt hátrafelé irányítva is.  

 Célszerű az ismerkedést egy tágasabb területen elvégezni. Az előre-hátraváltáskor 

számítani kell – a kiskerekek átfordítása miatt – a kerekesszék elejénél bizonyos 

mértékű oldalirányú kitéréssel.  

 Tapasztalni fogja, hogy a kerekesszék gyorsan és könnyedén mozgatható.  
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KARBANTARTÁS-ÉS JAVÍTÁS  

Az Ön elektromos kerekesszéke minimális javítást igényel. Ennek ellenére, mint bármilyen 
motoros jármű, rendszeres karbantartást igényel.  

Az Ön P19 típusú kerekesszékének zavarmentes használata érdekében javasoljuk, hogy 
tartsa be az alább felsorolt karbantartási ellenőrzési pontokat.  

 

Napi ellenőrzések 

 Kikapcsolt irányító egységgel végezzen egy joystick ellenőrzést. Bizonyosodjon meg 
arról, hogy nem hajolt-e meg, nem sérült-e és visszatér-e a középpontba, amikor 
elengedi. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a joystick lábazatát védő gumiharang 
sértetlen-e. Ne kísérelje meg az esetleges hibákat egyedül megjavítani.  

 Szemrevételezéssel ellenőrizze az irányító egység kábelezését. Győződjön meg 
arról, hogy a kábelek nem koptak-e ki, nem sérültek-e valahol, ill. nem csúsztak-e ki 
valahol a csatlakozókból.   

 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségjelző műszert az irányító egységen annak 
meghatározására, hogy szükséges-e az akkumulátorok feltöltése.  

 

 

Heti ellenőrzések 

 Ellenőrizze a csatlakozókat lekapcsolva az irányító egységet. Figyelje az esetleges 
korróziós jeleket. 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy az irányító egység valamennyi eleme biztonságosan 
rögzítve van az elektromos kerekesszékhez. Ne húzzon túl egyetlen csavart sem. 

 Ellenőrizze a megfelelő kerék guminyomást. Az Ön elektromos kerekesszékét 
hagyományos tömörgumis kerekekkel szállítjuk. Amennyiben az Ön elektromos 
kerekesszéke felfújható kerekekkel van szerelve, ügyeljen arra, hogy a kerekek 
nyomása mindig 200-250 kPa (2-2,5 bar) legyen. 

 Ellenőrizze a fékeket. Ezt az ellenőrzést mindig sík területen végezze úgy, hogy az 
elektromos kerekesszék környezetében legalább 1 méter szabad távolság legyen.  

 A fékek ellenőrzéséhez:  
(Az Ön elektromos kerekesszéke mozoghat kis mértékben, amikor ezt az ellenőrzést 
végzi): 

 → Kapcsolja be az irányító egységet és állítsa alacsony állásba a sebességválasztó 
gombot.  

 → Egy másodperc múlva ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségjelző változatlan 
állapotot mutat. 

 → Lassan nyomja előre a joystickot, amíg meg nem hallja, hogy a parkoló fék 
bekapcsol. Azonnal engedje el a joystickot. Hallania kell mindkét parkoló fék 
működését a joystick elengedését követő néhány másodpercben. 

 → Ismételje meg ezt a tesztet a joystick jobbra, balra, és hátra történő mozgatásával 
is.  

Időszakos ellenőrzések 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy az irányító egység tiszta állapotban van és védje az 
esőtől / víztől. Soha ne locsolja le az elektromos kerekesszékét, és ne állítsa olyan 
helyre, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön vízzel.  

 Tisztítsa meg a kerekeket kötszerektől, hajtól, homoktól és szőnyegszálaktól.  

 Szemrevételezéssel ellenőrizze a kerekek mintázatát. Amennyiben a profilmélység 
kevesebb, mint 2 mm, cseréltesse ki a REHA Magyarország Kft. szervizével.  
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 Az ülés tisztítható meleg vízzel és lágy szappannal. Alkalmanként ellenőrizze az ülés 
és a támla felületét, nincs-e megnyúlás, vágás vagy szakadás rajta. Cseréltesse ki, 
amennyiben szükséges. Ne tárolja az ülést párás, gőzös környezetben, mert ez a 
kárpitozott részek penészedéséhez és gyors elhasználódásához vezethet.  

 Minden mozgó rész számára hasznos az ellenőrzés és a rendszeres kenés. A 
kenéshez használjon valamilyen zsiradékot vagy könnyű gépolajat. Ne használjon túl 
sok olajat, mert ekkor a kicsöpögő olajcseppek károsíthatják a szőnyegeket és a 
bútorzatot. Minden ellenőrzéskor vizsgálja át valamennyi csavar és anyacsavar 
feszességét.  

Megjegyzés: 

Amennyiben bármilyen műszaki problémát tapasztal, javasoljuk, hogy mindenekelőtt 
konzultáljon a REHA Magyarország Kft. szervizével, mielőtt saját maga kísérelné meg a hiba 
elhárítását.  

Az alábbi tünetek megléte az elektromos kerekesszék komoly problémájára utalnak. 
Bármelyik alábbi hiba felmerülésekor azonnal lépjen kapcsolatba a REHA Magyarország Kft. 
szervizével: 

 Motor zörej  

 Kikopott kábelek  

 Repedezett vagy törött csatlakozók  

 Bármely gumiköpeny egyenetlen kopása  

 Szaggatott, egyenetlen mozgás  

 Húzás valamelyik oldalra  

 Meghajolt vagy törött keréktárcsa részek  

 Nem lehet bekapcsolni  

 Bekapcsolódik, de nem mozog.  
 

FIGYELEM!  

 Az akkumulátorok sérülésekor a kerekesszék használatát azonnal abba kell hagyni, 
mert az akkumulátorban lévő anyagok veszélyeztetik a felhasználó és az eszköz 
épségét! 

 Az akkumulátorok kiszerelés utáni eldobása TILOS, a szivárgás fokozott veszélye 
miatt!  

 Az elhasználódott akkumulátorok a cserét végző szerviz által, a csere alkalmával 
kerülnek elszállításra a veszélyeshulladék-tároló helyre.  

 
A hiányzó vagy sérült részek ellenőrzésének módja:  

 Az alkatrészek ellenőrzése szemrevételezéssel történik, az eszköz minden oldalról 
történő alapos megtekintésével. Ha bármely alkatrész alakja megváltozott, elindulás 
előtt ellenőrizze annak működőképességét. Ha a megváltozott alak és/vagy a hiány 
miatt balesetveszély áll fenn, ne használja az eszközt!  

 A joystick (irányító kar), az önműködő fék és a rögzítő fék működőképességét egy-
egy próbával ellenőrizze. A keréknyomás ellenőrzése szemrevételezéssel történik.  

 
Általános tisztítás:  
 
A műbőr elemeket és a műanyag bevonatú vázszerkezetet mosószeres vízbe mártott 
textíliával lehet áttörölni.   
A krómozott alkatrészek a kereskedelemben kapható krómtisztító szerekkel tisztíthatók. 
Elektronika és a motorok vízzel történő tisztítása TILOS!  
 

Oldószer használata TILOS!  
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SZERKEZETI RAJZ  
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KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS, 
SZAVATOSSÁG 

 
Hat hónapos szavatosság: műanyag, gumi alkatrészek, csapágyak és egyéb, a fentiekben 
meg nem nevezett alkatrészek.  
 
Ezeket a részegységeket ingyenesen megjavítjuk új vagy felújított alkatrészekkel a 
vásárlástól számított hat hónapon belül anyaghiba vagy gyártási hiba esetén.  
Garanciából kizárt részegységek: Gumiköpenyek és belsők, motor szénkefék, fékbetétek, 
akkumulátorok (az akkumulátorokra azok gyártói biztosítanak garanciát), motor irányváltó 
(commutator). 
 
Ez a garancia csak az eredeti vásárló számára érvényes, amennyiben a REHA 
Magyarország Kft-nél vásárolta a terméket. Bármilyen garanciális ügyintézéshez az eredeti 
számla, mint a vásárlás bizonyítéka szükséges.  
 
Ez a garancia csak az anyaghibából, vagy gyártási hibából származó meghibásodások 
esetén érvényes, amelyek a normál használat során merülnek fel. Nem vonatkozik olyan 
károkra, amelyek a szállítás során keletkeztek, a nem a gyártó cég által szállított termékekre, 
a balesetekből származó meghibásodásokra, a helytelen és téves használatból, 
átalakításból, változttásból, kereskedelmi használatból eredő károkra, különös tekintettel, ha 
az átalakítást vagy változtatást nem a REHA Magyarország Kft. hajtotta végre!  
 
Korlátozás és kivételek: Azok a termékek, amelyek hanyagságból, visszaélésből, helytelen 
vagy téves használatból, helytelen tárolásból vagy helytelen szállításból eredő okokból 
hibásodnak meg, nem esnek e garancia hatálya alá.  
A garancia nem vonatkozik azokra a problémákra, amelyek a normál használattól történő 
eltérésből és a kezelési utasítások be nem tartásából fakadnak.  
 
Nem vállalunk felelősséget az előre nem látható vagy szükségszerűen bekövetkező károkért, 
amelyek a termék használata során, vagy pedig ezen garanciális feltételek megszegéséből 
adódnak.  
 
Pótalkatrészlista, választékuk száma, beszerezhetőségük:  
 
A használathoz és üzemszerű működéshez szükséges kopó- és pótalkatrészek 
beszerezhetők a REHA Magyarország Kft szervizénél, ahol egyedi igényeinek megfelelő 
átalakításokat is elvégeznek. 
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JÓTÁLLÁS  
 
Jótállási feltételek: 
A jótállási jegy alapján a REHA Magyarország Kft. az átadás napjától számított 12 hónapig 
terjedő jótállást vállal az általa forgalmazott termékre. 
A jótállási jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, 
vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.  
A jótállási időn belüli garanciális javításokat szakembereink végzik el a REHA Magyarország 
Kft. szervizeiben. 
 
A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba:  

 a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt,  

 a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt, 

 a nem megfelelő tárolás miatt, 

 elemi kár, vagy egyéb, az átadás után keletkezett okból következett be.  
 
Nem tekinthető a jótállás szempontjából hibának a természetes használatból eredő kopások 
következtében szükségessé váló utánállítások, a gumik (köpeny és tömlő) valamint az izzók 
cseréje!  
 
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha  

 A terméken a jótállást vállalón kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, 
átalakítást végzett, az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre.  

 A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a 
sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.  

 A terméket váltott személyek használják vagy túllépik a kezelési útmutatóban 
feltüntetett terhelést.  

 Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl. a hiba észlelését 
követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik).  

 A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.  
 
A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.  
A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba 
bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra 
használhatóvá válik.  
 
A termék fődarabjainak cseréje esetén a kicserélt egység tekintetében a jótállás időtartama 
újra kezdődik.  
Ha a hiba jellegével kapcsolatban vita merülne fel, a gyártó vállalatot terheli a bizonyítási 
kötelezettség.  
A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése az alábbi 
elérhetőségeken lehetséges: 
 
Heartway Hungary Kft.  
Szervizbejelentés: 70/617-25-06 
Mail: szerviz@heartway.hu 
Levélcím: 1139 Budapest, Forgách utca 20. 
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Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni: 

 Az igény bejelentésének időpontját  

 Hibajelenséget  

 A javítás módját és idejét 

 A jótállás meghosszabbodott határidejét 

 A főszerelvények cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét. 

 A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a 
jótállás megszüntetését vonja maga után.  

 A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott 
szelvény bevonása ellenében végezhető.  

 A jótállási jegy javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző 
szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt a javítást végzőnek ki kell 
tölteni! 

 
 

A Használati Útmutatót a kihordás végéig meg kell őrizni! 
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 SZERVIZKÖNYV 
 
 
 
 
 ................................................................................... gyártási számú mopedhez 
 
Tulajdonos neve: ..................................................................................................  
 
Lakcíme: ...............................................................................................................  
 
Telefonszáma: ......................................................................................................  
 
TAJ száma: ...........................................................................................................  
 
Az eszközt gyártó cég:        Heartway Medical Products Co., Ltd. 
 
Az eszköz megnevezése: .....................................................................................  
 
Az eszköz típusa: 
 
Az eszköz EAN kódja: 
 
TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja: 
 
 .............................................................................................................................  
 
Jelen szervizkönyvet kiadta: .................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
A kiadás időpontja: ...............................................................................................  
 

Jelen szervizkönyv a kiadott eszköz Használati útmutatójához csatolandó 
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Javítás 
időpontja 

Aláírás 

Javítás nettó 
díjösszege 

Elvégzett munka 
meghatározása 

Hiba leírása 
Javítást végző 

aláírása 
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REHA Magyarország Kft. 
1139 Budapest, Forgách utca 20.  

JÓTÁLLÁSI JEGY 
P19 típusú 

Elektromos kerekesszékhez 
Eladószerv tölti ki! 
A vásárlás napja 20… ………………………..… hó …… nap                  ……………………..…………………………………. 

aláírás (P.H.) 

Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre Levágandó jótállási, javítási szelvények 

 

Bejelentés időpontja: ……………..………………………… 

Hiba megszüntetésének időpontja: …....………………….. 

Bejelentett hiba:    ……………………………………………….. 

Elhárított hiba leírása:   ………………………………………….. 

A jótállás új határideje:   …………………………………………. 

Munkalapszám:   …………………………………………………. 

Kelt: …………………………  20…. ………………..hó …… nap 

 

……………………… 

aláírás (P.H.) 

5  
Típus  P19       JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 
 
Gyártási szám:…………………………………………………….. 
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