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Ovladač

Tlačítko loketní 
opěrky

Opěrka nohou

Seznam balení
Vozík H3PS 1 ks Nabíječka 1 ks
Manuál 1 ks Příslušenství 1 ks
Opěrka nohou 1 ks

Batoh (volitelné)

Zádová opěrka

Baterie

Spojka

Motor  

Zadní opěrná 
noha (volitelně)
Zadní kolo

Područky

Rám

Přední kolo

POPIS
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Návod na rozbalení
1.Vyjmutí vozíku a kontrola příslušenství

Otevřete krabici a vyjměte invalidní vozík a opatrně jej položte na 
zem, vyjměte krabici s příslušenstvím. Krabice s příslušenstvím 
by měla obsahovat nabíječku, ovladač, návod, stahovací pásky, 
nářadí atd.

2. Instalace joysticku
Joystick lze instalovat na levou nebo pravou loketní opěrku v závislosti na zvyku
uživatele.

① Upevněte slot joysticku šroubem a utáhněte šroub (obrázek
2-1).

② Vložte joystick do slotu a utáhněte šroub (obrázek 2-2).
③ Připojte kabely a upevněte je pomocí koleček (obrázek 2-3). 

1-2

Režim 
baterie

páka spojky
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Rozložení invalidního vozíku
Když se rozsvítí kontrolky na ovládacím panelu a uslyšíte pípnutí, uvolněte tlačítko a počkejte, až se invalidní vozík 
automaticky rozloží. Jakmile je zcela rozložen, stiskněte tlačítko ③ pro ukončení rozkládání a skládání. Zapněte hlavní 
vypínač ④ a začněte jej používat.

Poznámka: 
Pokud dojde k jakémukoli problému kvůli špatným elektrickým 
součástem a invalidní vozík se nemůže rozložit a složit, musíte 
použít nástroje v krabici, odstranit šrouby v částech Obrázek 4-2 
(umístěné v zadní části vozíku) a poté můžete ručně rozložit a 
složit invalidní vozík.

Instalace a použití
1. Pokyny pro vyjmutí baterie
Před vyjmutím bateriového boxu se ujistěte, že je hlavní vypínač
vypnutý. Odpojte konektor sběrnice baterie (jak je znázorněno na
obrázku 1-1), stiskněte pružinovou svorku a vyjměte schránku
baterie (obrázek 1-2). Když je baterie nainstalována, zasuňte
bateriový box, dokud pružina nezapadne do bateriového boxu, a
poté vložte zástrčku bateriové sběrnice do vstupu bateriové
sběrnice. Poznámka:
1. Věnujte pozornost přední a zadní části bateriového boxu a
umístěte jej tak, aby strana s nálepkou směřovala nahoru.
2. Při zapojování a odpojování sběrnice baterie zarovnejte slot pro
kartu s výstupkem (jak je znázorněno na obrázku 1-3).
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Varování

Vybité baterie prosím nevyhazujte, abyste neznečistili životní prostředí. Odpadní lithiová baterie produktu je určena 
k recyklaci společností nebo prodejcem a vládou určenými prodejnami. 

Před nabíjením nejprve připojte nabíječku baterií k vozíku a poté 
připojte ke zdroji střídavého proudu; Při nabíjení by měl být slot 
konektoru nabíječky (obrázek 3-1) zarovnán s vyčnívajícími částmi na 
nabíjecím portu (obrázek 3-2), zasuňte jej a poté utáhněte upevňovací 
kryt. Při demontáži nejprve uvolněte kryt a poté odpojte nabíječku. 

Přepínání levého a pravého joysticku
Odpojte kabel od joysticku (obrázek 4-1) a uvolněním šroubu sejměte joystick (obrázek 4-2). Odstraňte zářez na jedné straně joysticku 
(obrázek 4-3), otočte jej o 180 stupňů do druhé polohy na loketní opěrce, utáhněte šroub zajišťující joystick (obrázek 4-4) a poté vložte 
joystick do zářezu . Upevněte šroub (obrázek 4-5), znovu připojte kabeláž joysticku a nakonec upevněte kabel joysticku pomocí 
stahovacích pásků (obrázek 4-6). 

3. Nedotýkejte se hlavních kabelů nebo nabíjecího portu kovovými předměty, když je hlavní vypínač baterie zapnutý, aby 
nedošlo k poškození příslušenství a nebezpečí.
2. Vypínač
Když indikátor svítí, H3PS je zapnutý, a když nesvítí, H3PS je vypnutý. Tip: Vypněte prosím napájení, abyste zabránili 
přílišnému vybití baterie, pokud ji uživatel nepoužívá.
3. Pokyny pro nabíjení baterie 

3-1 3-2

vyčníva
jící 
část 

4-3 4-4  4-5  4-64-1 4-2

Slot pro 
joystick

Montáž 
joysticku

Šroub

drážka
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Technické specifikace
Hlavní technické parametry

Rozměry 955 x 605 x 855 mm Hmotnost ~19.5kg (bez baterie)

Složená velikost
950 x 605 x 640 mm (velikost 

ovladače není součástí dodávky) Nosnost 120 kg 

Poloměr otáčení 1 m Rám 6061 hliníková slitina
Standardní 
maximální rychlost 6 km/h Schopnost lezení cca 6°

Brzdný výkon ≤1.5 m Kapacita svahu cca 9°
Doba nabíjení cca  5 h Malá a velká baterie 158,8 Wh a 524 Wh
Redukční převodovka Šnekový převodový převod 

1:32 Použitelná teplota -15℃ ~50℃

Schopnost projít přes 
překážky <25 mm 

Schopnost projet 
příkopem 100 mm 

Přední kolo 7 palců Zadní kolo 10palcová nafukovací 
pneumatika

Hmotnost baterie 1,5 kg

Motor 
Kartáčový motor s pohonem 4 kol se spínačem spojky. Výkon: 200 W; napětí: 24 V; 
rychlost otáčení: 4000 ot./min 

Funkce automatického 
skládání lze automaticky složit a rozložit stisknutím tlačítka
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Ovládací páka řízení

• • Tlačítko klaksonu
Na ovladači stiskněte toto tlačítko a spustí se bzučák; 
uvolněte jej a bzučák přestane znít.

• Převodový stupeň - zpomalení / složení

Návod k ovladači

Zapnutí / vypnutí 
Přední světlo
Ukazatel rychlosti 
Zrychlení / rozložení 

5stupňové LED světlo pro 
zobrazení objemu nabití

Tlačítko klaksonu

Zpomalení / složení 
Zastavení skládání / odvíjení 

• Zapnuto / vypnuto

Ujistěte se, že je zapnuté tlačítko napájení bateriového boxu a 
že je invalidní vozík rozložený, poté stiskněte vypínač na 
ovladači, abyste byl připraven k jízdě nebo k dálkovému 
ovládání. Dalším stisknutím vypnete režim připravený k jízdě. 
Poznámka: Vypínač ovladače nelze zapnout, když je invalidní 
vozík zcela složený. Nejprve zapněte bateriový box, rozložte 
invalidní vozík a zapněte vypínač na ovladači, abyste se 
připravili k jízdě. Zapnuto / vypnuto 

• Spínač předních světel

Ujistěte se, že napájení bateriového boxu i ovladač jsou 
zapnuté, poté stisknutím spínače světel zapněte přední 
světlo a dalším stisknutím jej vypněte. 

Při testu vypnutí stiskněte tlačítko na 2 sekundy, vozík 
přejde do režimu rozložení / složení. Chcete-li se 
přihlásit, uvolněte jej. V režimu prodloužení / smlouvy 
klikněte na tlačítko pro zastavení smlouvy, pokud se 
hroutí. Když je rozšíření zastaveno, kliknutím jej 
sbalíte. V režimu připravenosti, režimu dálkového 
ovládání a jízdního režimu kliknutím na tlačítko 
převodovky podřadíte. 
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• Stav vypnutí: zapojení obvodu je dokončeno, vypínač napájení baterie je zapnutý.
• Není však stisknuto tlačítko zapnutí / vypnutí na ovládací skříňce a kontrolka nesvítí. Pohotovostní stav:

stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí na ovládací skříni, kontrolka se rozsvítí, ale bez jakékoli umělé činnosti.
• Stav jízdy: Stiskněte tlačítko on/off na ovládací skříni, rozsvítí se kontrolka a použijte ovládací páku k pohybu.

Spustit + / Prodloužit
Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko na 2 sekundy, vozík 
přejde do režimu rozložení / složení. Pro prodloužení jej 
uvolněte. V režimu prodloužení / smlouvy kliknutím na 
tlačítko zastavíte prodloužení, pokud se prodlužuje. Když 
se najímání zastaví, kliknutím prodloužit. V režimu 
připravenosti, režimu dálkového ovládání a jízdního režimu 
kliknutím na tlačítko ozubeného kola zvýšíte rychlost. 

životnost baterie. Pokud svítí pouze jeden segment, 
baterie je v pohotovosti a nepřetržité používání je 
zakázáno a další používání může způsobit 
nadměrné vybití baterie, což zkrátí životnost 
baterie. Přesnost vzorkování 5 segmentů se časem 
používání baterie sníží. 

5stupňové LED světlo pro indikátor baterie
Používá se k zobrazení procenta zbývající kapacity baterie 
AH, každý segment představuje 20 % kapacity baterie, a 
když se segment nerozsvítí, znamená to, že bylo využito 20 
% kapacity baterie; a když se dva segmenty nerozsvítí, 
znamená to, že je využito 40 % kapacity baterie atd.; Když 
se nerozsvítí 2-3 segmenty, možná budete muset nabít vozidlo, 
jelikož to prodlouží

Ukončete režim prodlužování/stahování
V režimu prodloužení / složení  kliknutím na tlačítko 
zastavíte prodloužení nebo složení. Vstoupí do 
stavu uzavření. 

Ukazatel rychlosti
V režimu připravenosti k jízdě stiskněte tlačítko 
plynu, LED indikátory rychlosti se rozsvítí jedna po 
druhé, stiskněte tlačítko nižší rychlosti, LED 
indikátory rychlosti jedna po druhé zhasnou. 
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Jak používat ovladač

Ovladač se používá k ovládání vozíku a pohybu vpřed, vzad, otáčení vlevo a vpravo, zrychlování, zpomalování a 
zastavení. Po otevření hlavního vypínače zatlačte ovládací páku svisle dopředu a křeslo se posune dopředu. Když jej 
zatlačíte dále, rychlost je vyšší. Když uvolníte ovládací páku, vozidlo se zpomalí, když ji zcela uvolníte a ovládací páka je 
resetována, H3PS se zastaví a je ve stavu brzdění. Když zatáhnete ovládací páku zpět, vozík se posune dozadu. Když 
jej zatáhnete dále, rychlost zpětného chodu je vyšší. Když uvolníte ovládací páku, vozidlo se zpomalí a po úplném 
uvolnění se ovládací páka resetuje, zastaví a je ve stavu brzdění.
Podobně, když zatlačíte ovládací páku doleva nebo doprava, vozík se posune doleva nebo doprava. Když jej zatlačíte 
dále, má vyšší rychlost. Po uvolnění ovládací páky vozík zpomalí. Když ji zcela uvolníte a ovládací páka je resetována, 
vozidlo se zastaví a je ve stavu brzdění. 
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Manipulace s páčkou spojky

Páčku spojky zatáhněte do otevřené polohy, aby brzda vozíku H3PS nefungovala a vozík bylo možné tlačit lidmi (je 
jedno, jestli je zapnuté nebo vypnuté, dá se tlačit), když páčku spojky přitáhnete k zavřené poloze, nikdo nebude moci 
tlačit H3PS. 

Páčka mechanické spojky musí být v elektrickém režimu, což znamená, že vozík je zabrzděn a 
uživatel může řídit. Je zakázáno používat tuto funkci, naklánění nahoru a dozadu pro zajištění 
bezpečnosti uživatele a vozíku. 

Ruční režim

Režim baterie

Ruční režim

Páka spojky

Ruční režim, 
zatažením proti 
směru hodinových 
ručiček jej zpomalíte,
Režim baterie, 
zatažením ve směru 
hodinových ručiček 
jej zpomalíte. 

páka spojky

Ruční režim, zatažením 
ve směru hodinových 
ručiček jej zpomalíte,
Režim baterie, 
zatažením proti směru 
hodinových ručiček jej 
zpomalíte. 

Režim baterie
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Bezpečnost

Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a během prohlídky dodržujte požadavky na řízení. Prosím, nepoužívejte 
jej, dokud si uživatel pečlivě nepřečte uživatelskou příručku a dokud se dobře nenaučí ovládání. Prosím, nepůjčujte ji těm, 
kteří tento vozík nezvládají.
Důležitá poznámka:
Pochopení dovednosti před bezpečnou manipulací vyžaduje hodně cviku. Pokud nejste odborník nebo se nebudete řídit 
návodem k použití tohoto produktu, může to způsobit zranění nebo ztrátu majetku uživateli nebo jiným osobám. Naše 
společnost přebírá odpovědnost pouze za vady nebo poškození produktu a NEODPOVÍDÁME za zranění osob nebo ztrátu 
majetku související s používáním produktu.

Požadavky před použitím produktu: 
1. Musíte znát a dodržovat místní dopravní předpisy.
2. H3PS patří mezi nemotorové vozidlo a je speciálně navrženo pro seniory a osoby s pohybovými problémy. Řidičský
průkaz není podle dopravního zákona vyžadován, ale řidič H3PS musí dodržovat stejná dopravní pravidla, která platí pro
chodce. Jezděte s ním v pruhu pro chodce nebo v pruhu pro cyklisty

① Musíte znát dopravní signály pro chodce.

② Při jízdě po silnici náhle neotáčejte.

3. Procvičte si provoz. Před prvním uvedením vozidla do provozu byste měli porozumět různým funkcím vozidla. Operace
pohybu vpřed, zrychlení, zpomalení, zastavení, couvání, jízda do kopce, z kopce, zatáčení atd. byste měli nacvičovat na
bezpečných místech s dobrými půdními podmínkami a s malým počtem lidí a poté, co všechny operace dobře zvládnete,
může to řídit na cestách.
4. Při první cestě na silnici, je-li to možné, buďte v doprovodu osoby obeznámené s tímto vozidlem, aby byla zajištěna
bezpečnost.
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5. Lidé pod vlivem alkoholu, nadměrné únavy nebo s omezeným chováním či reaktivitou by toto elektrické křeslo neměli 
řídit, aby byla zaručena bezpečnost.

6. Ujistěte se prosím, že uživatel netrpí žádnou duševní nemocí nebo jinými nemocemi, které se mohou náhle objevit 
během jízdy, a uživatel by neměl mít pokud možno žádný stav ke ztrátě provozní schopnosti používat tuto autosedačku.

7. Pokud užíváte léky, poraďte se se svým lékařem, zda léky neovlivní vaše bezpečné užívání vozíku H3PS.

8. Měli byste zkontrolovat, zda je stav vozidla dobrý, například zda jsou brzdy a různé vlastnosti v pořádku, zda je vozík 
pevný, zda je baterie v dobrém stavu.

9. Toto vozidlo nesmíte upravovat bez povolení naší společnosti. 

Nikdy nevystavujte elektrický systém tohoto vozidla vlhkému prostředí (jako je déšť, sníh nebo mlha), nemyjte 
toto vozidlo vodou, která poškodí elektrický systém.Pokud je vozík mokrý, lze jej používat až po vysušení a 
potvrzeno pro dobrý stav.
Nejezděte s vozíkem za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je déšť, sníh, mlha, silný vítr, teplota nižší 
než -20 °C nebo vyšší než 40 °C. Elektrický systém může být za těchto podmínek poškozen a způsobit selhání 
ovládání.

Nejezděte s invalidním vozíkem po poušti, na pláži, na bahnité cestě, na silnici s kalužemi, na zledovatělé silnici, 
na hladké silnici nebo na slané a alkalické půdě, abyste ochránili jízdní vlastnosti tohoto vozidla. 
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Pozor během jízdy:
1. Tento vozík H3PS je určen pouze pro jednoho uživatele, neměl by vozit další cestující.
2. Tento produkt nelze použít jako zařízení pro přepravu nebo nakládání nákladu.
3. Uživatel by měl sedět na vozíku a ovládat ovládací páku rukou.
4. Neprovádějte hadovitou jízdu, vysokou rychlost a ostré zatáčky, nenaklánějte tělo, aby nedošlo k převrácení vozidla.
5. Na nerovném nebo nestabilním terénu (jako je tráva), rušných ulicích, parcích nákupních center dbejte zvýšené
pozornosti, měli byste zpomalit a jet nízkou rychlostí.
6. Při řízení nesmíte používat mobilní telefony ani jiná bezdrátová komunikační zařízení. Tato zařízení lze použít pouze
tehdy, když zastavíte křeslo na bezpečném místě a přerušíte přívod proudu. Při pohybu vzad dávejte pozor na provoz,
davy kolem a musíte se pohybovat nízkou rychlostí.
7. Když opouštíte dveře, výtah, jeďte s ním pomalu, s tímto výrobkem je zakázáno používat eskalátor.
8. Při jízdě z kopce nebo do kopce věnujte zvýšenou pozornost, mějte zapnutý bezpečnostní pás a nízkou lineární
rychlostí a nemůžete stoupat do svahu, který přesahuje limit sklonu výrobku.
9. Nejezděte vysokou rychlostí přes svahy se sklonem větším než 5 stupňů.
10. Nepokoušejte se překonat překážky nebo schody delší než 4 cm, může to způsobit, že se vozidlo nebude moci
pohnout směrem dopředu a v tomto stavu byste měli okamžitě uvolnit ovládací páku.
11. Nepřejíždějte šířku příkopu větší než 10 cm, pokud je šířka příkopu menší než 10 cm, musíte dodržet vertikální směr.
12. Když projíždíte křižovatkou, musíte dodržovat dopravní předpisy, nepřejíždět ji na červenou, když přejíždíte vlakovou
trať, musíte zastavit a sledovat okolní podmínky, pak ji pomalu přejíždět vpravo - úhel s kolejnicí vlaku, aby se zabránilo
pádu do příkopové koleje.
13. Záměrně často nezapínat a vypínat hlavní vypínač a často nespouštět ani nezastavovat H3PS.
14. Nepůjčujte vozík osobě, která toto vozidlo nikdy nepoužívala nebo s ním není obeznámena; nedovolte dětem hrát si s
vypínačem a ovládací pákou.
15. Nepoužívejte toto vozidlo s příliš velkým zatížením (více než 130 kg).
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Za provozu, když uvolníte ovládací páku a páka se vrátí do střední polohy, pokud vozík stále nemůže 
zastavit pohyb, měli byste okamžitě vypnout hlavní vypínač a kontaktujte nejbližšího prodejce. 

Péče po jízdě:
1. Pokud nebudete vozík nepřetržitě používat déle než 48 hodin, musíte vypnout hlavní vypínač.
2. Při přemísťování tohoto produktu do jiných vozidel se ujistěte, že je baterie zajištěna.

Baterie:
1. Nabijte přídavnou baterii: pokud tento produkt opustí továrnu na krátkou dobu, může jej uživatel použít přímo, pokud 
opustil továrnu na dlouhou dobu (2 měsíce nebo déle), baterie se během skladování ztrácí a při přepravě je nutné baterii 
před použitím doplnit nabitou. Metodou nabíjení je připojení originální zástrčky nabíječky produktu k portu nabíjení 
baterie a poté připojení k napájení AC100-240V po dobu 5 hodin, dokud indikátor nabíječky neukáže plnou kapacitu.
2. Normální nabíjení baterie: provoz elektrického křesla vybíjí baterie a po provozu produktu byste ji měli okamžitě nabít.
Vypněte prosím napájení, když neřídíte.
3. Konektory bateriového boxu by měly být pevně upevněny podle požadavků (před expedicí z továrny je spojovací 
vedení bateriového boxu spolehlivě připojeno). Uvolněné nebo nesprávné připojení způsobí, že související části budou 
abnormální a povedou k vážnému poškození.
4. Lithiová baterie se nesmí přiblížit k vysokoteplotnímu zdroji tepla nebo ohni, baterie nelze házet do vody, je zakázáno 
vystavovat baterii vysoké teplotě na slunci.
5. Lithiová baterie je uvnitř řádně uzavřena, nerozebírejte ji ani nerozkládejte.
6. Odpadní baterie odevzdejte recyklační firmě nebo prodejci elektromobilů, nevyhazujte je, abyste předešli kontaminaci.
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Použití nabíječek:
1. Pečlivě zkontrolujte, zda souhlasí jmenovité vstupní napětí nabíječky (AC100-240V) a síťové napětí.
2. Když je potřeba vozidlo nabít, musíte nejprve připojit nabíječku k baterii, poté připojit zásuvku pro nabíjení baterie
pomocí střídavého proudu, a když indikátor nabíjení svítí červeně, což znamená, že se baterie nabíjí. když se kontrolka
rozsvítí zeleně, potřebuje 15 minut k plnému nabití. Doba nabíjení je přibližně 2-4 hodiny (v závislosti na zbývající energii
baterie).
Poznámky k nabíjení:
1. Během nabíjení ji umístěte na místo, kde se děti nemohou dotýkat.
2. Nedoporučuje se používat, když není plně nabitá.
3. Nepoužívejte nabíječku jiné značky, jiné typy baterií by tuto nabíječku neměly používat.
4. Nabíječka má uvnitř vysokonapěťový obvod, nerozebírejte ji.
5. Zabraňte pronikání kovu nebo kapaliny do nabíječky během používání a skladování a chraňte ji před pádem a nárazem,
aby nedošlo k poškození.
6. Během nabíjení na nabíječku nic nepokládejte.
7. Před uskladněním vyžaduje plné nabití a vypnutí napájení. Nabijte jej každé tři měsíce.
Jak řídit tento vozík H3PS:
1. Zapněte hlavní vypínač.
2. Řidič by si měl po usednutí na sedadlo zapnout bezpečnostní pás.
3. Zapněte spínač ovladače a počkejte 1 sekundu, LED displej se rozsvítí.
4. Zatlačte kolébku pomalu dopředu, dokud neuslyšíte zvuk elektromagnetické brzdy. V tomto okamžiku by se měl vozík
pohybovat dopředu. Podobně zatlačte nebo zatáhněte za kolébku dozadu / doleva / doprava, invalidní vozík se bude
pohybovat dozadu / doleva / doprava.
5. Nastavte tlačítko rychlostní stupnice pro regulativní rychlost jízdy podle stavu vozovky, okolních podmínek a osobních
preferencí.
6. Když zastavíte, uvolněte funkční kolébku a ta se otočí do střední polohy. Brzy pak uslyšíte elektromagnetický zvuk, to
znamená, že vozík neustále brzdí.
7. Při pohybu vzad věnujte pozornost okolním podmínkám. Pomalu zatáhněte za kolébku dozadu a invalidní vozík se
posune dozadu.
Airwheel si vyhrazuje právo konečného výkladu všech termínů a podmínek této uživatelské příručky.
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Pokyny k loketní opěrce
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Bluetooth dálkové ovládání (pokud máte tuto možnost)

Spárování dálkového ovladače Bluetooth
1. Vložte AAA baterii do rukojeti, zapněte, zelená kontrolka blikne jednou za okamžik
2. Dálkový ovladač ponechte v blízkosti vozíku do jednoho metru, krátce stiskněte „tlačítko napájení“, zelené světlo svítí 
vždy, poté rychle stiskněte tlačítko „@“, zelené světlo začne pomalu dýchat a vstoupíte do párování (nehýbejte s 
joystickem během procesu párování)
3. Jakmile je párování úspěšné, zelené světlo bude rychle blikat. Po několika sekundách zapněte křeslo a přejděte do 
režimu dálkového ovládání. Nyní dálkové ovládání přestane blikat a na 0,5 sekundy se rozsvítí a poté zhasne.
 

Joystick 

@ (spárování)

C (rychlostní stupeň vysoký) 

B (skládání - smršťování) 

D (rychlostní stupeň nízký)

indikátor světla

tlačítko napájení

A (rozložení - prodloužení)
① horní boční velké
tlačítko (klakson)
② spodní boční
velké tlačítko (světla)
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1. Krátce nebo dlouze stiskněte tlačítko „Power“ a uvolněte jej, invalidní vozík se zapne, dlouze stiskněte tlačítko „B“,
po několika sekundách červené světlo jednou blikne, opustí režim dálkového ovládání a přejde do režimu spánku ,
krátce stiskněte „tlačítko napájení“, dálkové ovládání se aktivuje, zelené světlo bude rychle blikat, dálkové ovládání
po několika sekundách automaticky připojí invalidní vozík a vozík se automaticky zapne.
2. Po zapnutí stiskněte joystick dálkového ovladače Bluetooth a uvolněte jej, od této chvíle asi po 2 minutách
dálkové ovládání automaticky přejde do režimu spánku a jednou blikne červená kontrolka.
3. Když je napětí suchého článku lepší než 2,1 V, dálkové ovládání Bluetooth bude ve stavu vybité baterie a - 123 -
červená kontrolka bude nadále blikat.

Indikátor dálkového ovládání Bluetooth

Jak používat dálkové ovládání Bluetooth
1. Stiskněte joystick, můžete ovládat invalidní vozík tak, aby běžel, zastavil a otočil se normálně a kontrolka
dálkového ovládání zhasne, krátce stiskněte „velké tlačítko na horní straně“, zazní houkačka, krátce stiskněte
„velké tlačítko na spodní strana", světla se rozsvítí; zelené světlo blikne každých 5 sekund v režimu dálkového
ovládání.
2. Krátce stiskněte tlačítko „C“, vozík přejde na nejvyšší rychlost (5) a stiskněte tlačítko „D“, vozík přejde na
nejnižší rychlost (2).
3. Krátce nebo dlouze stiskněte „tlačítko napájení“ a uvolněte, kontrolka joysticku invalidního vozíku se vypne a
rozsvítí, poté krátce nebo dlouze stiskněte „tlačítko napájení“ a uvolněte jej, kola vozíku se automaticky zapnou za
3-5 sekund.
4. Podle výše uvedených kroků krátce stiskněte nebo podržte „tlačítko napájení“ a uvolněte jej, vozík se vypne. 
Nyní podržte tlačítko "B", vozík automaticky přejde do režimu skládání a začne se skládat, poté tlačítko uvolněte a 
krátce stiskněte tlačítko "B", skládání se pozastaví a poté krátce stiskněte "A", vozík se rozloží. Po jeho úplném 
roztažení krátce stiskněte tlačítko „@“, vozík opustí režim skládání, joystick se vypne a světlo zhasne.
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