
Przewodnik bezpieczeństwa dla kon-
sumenta

Niniejszy Przewodnik bezpieczeństwa dla konsumenta oferuje podstawowe 
informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wózków 
z napędem elektrycznym. Przed pierwszym użyciem wózka z napędem 
elektrycznym użytkownik powinien przeczytać wszystkie pozostałe 
informacje dostarczone wraz z wózkiem, w tym między innymi instrukcję 
użytkownika produktu, instrukcję obsługi sterownika, instrukcję obsługi 
podnóżka oraz wszelkie pozostałe informacje uzupełniające.

Przewodnik bezpieczeństwa 
dla konsumenta



Copyright © 2021
INFMANU5300/Wyd. A/Październik 2021

Bezpieczeństwo produktu
Opisane poniżej hasła ostrzegawcze i symbole bezpieczeństwa stosowane są na wózku z napędem 
elektrycznym oraz we wszystkich dokumentach dostarczonych wraz z wózkiem w celu zwracania 
uwagę na ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest, aby przed użyciem wózka 
użytkownik (i osoba towarzysząca, jeśli dotyczy) odczytał ich znaczenie i całkowicie je zrozumiał.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ: Symbol identyfikujący zagrożenie występuje na wszystkich 
oznakowaniach dotyczących bezpieczeństwa i ma formę czarnego symbolu w żółtym trójkącie z 
czarną obwódką. Wskazuje on potencjalnie niebezpieczne warunki/sytuacje, które mogą doprowadzić 
do obrażeń ciała, uszkodzenia podzespołów lub nieprawidłowego działania. Należy stosować się do 
wszystkich zaleceń dotyczących czynności obowiązkowych i zakazanych, aby uniknąć potencjalnie 
niebezpiecznych warunków/sytuacji lub im zapobiec.

CZYNNOŚCI OBOWIĄZKOWE: Symbol wskazujący na czynności obowiązkowe występuje na 
wszystkich oznakowaniach dotyczących bezpieczeństwa i ma formę białego symbolu w niebieskim 
kole z białą obwódką. Zwraca on uwagę na czynności obowiązkowe, które należy wykonać 
zgodnie z instrukcją, aby uniknąć niebezpiecznych warunków/sytuacji. Należy stosować się do 
wszystkich zaleceń dotyczących czynności obowiązkowych i zakazanych, aby uniknąć potencjalnie 
niebezpiecznych warunków/sytuacji lub im zapobiec.

CZYNNOŚĆ ZAKAZANA! Symbol wskazujący na czynności zakazane występuje na wszystkich 
oznakowaniach dotyczących bezpieczeństwa i ma formę czarnego symbolu w czerwonym kole z 
czerwonym przekreśleniem. Zwraca on uwagę na czynności zakazane, których pod żadnym pozorem 
nie wolno wykonywać — w żadnym momencie i w żadnych okolicznościach. Należy stosować się do 
wszystkich zaleceń dotyczących czynności obowiązkowych i zakazanych, aby uniknąć potencjalnie 
niebezpiecznych warunków/sytuacji lub im zapobiec.

OSTRZEŻENIE W RAMACH CALIFORNIA PROPOSITION 65! Produkt może zawierać substancje, które 
zgodnie z wiedzą dostępną w stanie Kalifornia mogą powodować raka i wady wrodzone lub działać 
niekorzystnie na układ rozrodczy. Więcej informacji znajduje się na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

HASŁO OSTRZE-
GAWCZE

DEFINICJA

NIEBEZPIECZEŃ-
STWO

Wskazuje na nieuchronnie niebezpieczną sytuację, która doprowadzi do śmierci lub poważ-
nych obrażeń ciała, jeśli nie zostanie uniknięta. Może również dojść do uszkodzenia mienia.

OSTRZEŻENIE Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub 
poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostanie uniknięta. Może również dojść do uszkodzenia 
mienia.

PRZESTROGA Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do umiarkowanych 
lub nieznacznych obrażeń ciała, jeśli nie zostanie uniknięta. To hasło ostrzegawcze może 
również służyć do ostrzegania przed niebezpiecznymi praktykami. Jeśli temu hasłu nie 
towarzyszy symbol ostrzegawczy, wskazuje ono na potencjalnie niebezpieczną sytuację, 
która może doprowadzić do uszkodzenia mienia, jeśli nie zostanie uniknięta.
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OŚWIADCZENIE DORADCZE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH KOMPONENTÓW WBUDOWANYCH 
PRZEZ PRODUCENTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO GOTOWYCH WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH: W 
przypadku gdy elektryczne bazy jezdne, systemy siedzisk lub inne elementy wyprodukowane lub 
zmontowane przez jakąkolwiek stronę trzecią, są wbudowywane w gotowy wózek elektryczny, 
ta strona trzecia jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i 
zgodności z prawem gotowego wózka elektrycznego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo, funkcjonalność lub zgodność z prawem gotowego wózka elektrycznego lub 
jego elementów wyprodukowanych przez stronę trzecią. Chociaż dokładamy wszelkich starań, 
aby nasze produkty i części były dystrybuowane w sposób odpowiedzialny, producentom, 
dystrybutorom i konsumentom przypominamy, że gotowe wózki elektryczne muszą być zgodne 
z różnymi normami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Jeśli wykonywana jest fizyczna modyfikacja wózka elektrycznego, w tym dodanie innych części/
akcesoriów strony trzeciej (innego producenta), konieczne jest wykonanie ponownej oceny 
ryzyka dla wózka elektrycznego zgodnie z normą ISO 14971, jak określono w ISO_DIS_7176-19 
(wstępne wydanie).

Zmiany w wózkach elektrycznych, które mogą mieć wpływ na zgodność i ocenę ryzyka, 
obejmują między innymi: przesuwanie wsporników punktów mocowania; obniżenie wysokości 
oparcia pleców; skrócenie długości siedziska; dodanie dodatkowych wsparć tułowia, które nie 
są mocno przymocowane do wózka elektrycznego; dodawanie komponentów, które mają ostre 
krawędzie (tj. krawędzie o promieniu mniejszym niż 0,08 cala [2 mm]); lub wszelkie zmiany, 
które naruszają integralność strukturalną ramy wózka elektrycznego.
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Symbole dot. bezpieczeństwa na produkcie
Poniższe symbole znajdują się na wózku z napędem elektrycznym i wskazują na ostrzeżenia, czynności 
obowiązkowe i czynności zakazane. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub 
poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostanie uniknięta. Może również dojść do uszkodzenia 
mienia.

Oznacza zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

EMI-RFI — Produkt przeszedł pomyślnie testy odporności na poziomie 20 V/m.

Wskazuje na istnienie ryzyka wybuchu.

Akumulatory zawierają żrące substancje chemiczne.

Wskazuje na istnienie punktów zakleszczenia/zmiażdżenia.

Nie wolno włączać tryb wolnego biegu na zjeździe.

Nie wolno włączać tryb wolnego biegu na podjeździe.

Wskazuje na gorącą powierzchnię. Unikać kontaktu.

Zwraca uwagę na czynność obowiązkową, którą należy wykonać zgodnie z instrukcją, aby 
uniknąć niebezpiecznych warunków/sytuacji. Niewykonanie czynności obowiązkowych może 
spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia.

Należy przeczytać instrukcję użytkownika i jej przestrzegać.
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Wskazuje na prawidłową orientację złącza. Kropkowaną wtyczkę należy podłączyć do 
kropkowanego złącza.

Słupki, klemy i powiązane akcesoria akumulatorów zawierają ołów i związki ołowiu. Podczas 
wykonywania czynności przy akumulatorach należy nosić okulary i rękawice ochronne, a po 
ich zakończeniu umyć ręce.

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami 
ustawowymi. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub 
autoryzowanym dostawcą w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji opakowania, 
metalowych elementów ramy, elementów z tworzywa sztucznego, układów elektronicznych, 
akumulatorów, a także materiałów neoprenowych, silikonowych i poliuretanowych.

Informacje dotyczące prawidłowego recyklingu elementów produktu można uzyskać w 
lokalnym zakładzie recyklingu odpadów lub u autoryzowanego dostawcy.

Wskazuje na maksymalne dopuszczalne obciążenie. Nie wolno przekraczać określonego 
dopuszczalnego obciążenia produktu.

Należy używać wyłącznie akumulatorów AGM lub żelowych, aby zmniejszyć ryzyko wycieku 
lub wybuchu.

Zawiera zaplombowane, zabezpieczone przed wyciekiem akumulatory, które spełniają 
wymagania przepisu DOT CFR 173.159 (d), instrukcji pakowania IATA 872 oraz postanowienia 
IATA A67 w zakresie bezpiecznego transportu.

Akumulator został przetestowany, uzyskał certyfikat i jest zgodny z normą UN38.3 w ramach 
regulacji ONZ dot. transportu.  Przed podróżą należy skonsultować się z linią lotniczą.

Chronić przed źródłami ciepła.

Wskazuje, że element jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
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Narzędzia i inne metalowe przedmioty należy trzymać z dala od klem akumulatorów. Kontakt z 
narzędziami może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której dzieci bawią się bez nadzoru w pobliżu wózka z 
napędem elektrycznym podczas ładowania akumulatorów.

Usunięcie bolca uziemiającego może stwarzać zagrożenie elektryczne. W razie konieczności 
należy zainstalować zatwierdzony 3-bolcowy adapter do gniazdka elektrycznego 
zapewniającego dostęp dla wtyczek 2-bolcowych.

Wskazuje na czynność zakazaną, której pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać — w 
żadnym momencie i w żadnych okolicznościach. Wykonanie czynności zakazanej może 
spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno używać akumulatorów o innej pojemności (Ah). Nie wolno łączyć starych 
akumulatorów z nowymi. Należy zawsze wymieniać oba akumulatory jednocześnie.

Nie wolno łączyć akumulatorów AGM i żelowych. Należy zawsze używać akumulatorów tego 
samego typu i o tym samym składzie chemicznym.

N = Neutral (hamulce nieaktywne; urządzenie w trybie wolnego biegu)

D = Drive (hamulce aktywne; urządzenie w trybie jazdy)

Podczas zmiany z trybu jazdy na tryb wolnego biegu lub z trybu wolnego biegu na tryb jazdy 
należy ustawić wózek na równym podłożu i stanąć po jednej jego stronie.

Regularnie czyścić.

Chronić przed wilgocią.
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Do przetwornika AC/DC ani ładowarki akumulatorów nie wolno podłączać przedłużacza.

Podczas jazdy nie wolno używać telefonu komórkowego, krótkofalówki, laptopa ani innego 
nadajnika radiowego.

Nie narażać na źródła ciepła, takie jak otwarty płomień lub iskry. Akumulatorów nie wolno 
transportować z przedmiotami łatwopalnymi lub palnymi.

Nie wolno ingerować w urządzenie zwiększające mobilność, modyfikować go ani próbować 
go naprawiać. W sprawie serwisu lub naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym 
dostawcą.

Należy w miarę możliwości zapobiegać narażeniu urządzenia na deszcz, śnieg, lód, sól lub 
stojącą wodę. Wózek należy utrzymywać w czystym i suchym stanie.

NIE SPEŁNIA norm ISO 7176-19 w zakresie transportu w pojazdach 
mechanicznych, podczas gdy na wózku znajduje się osoba.

Nie wolno usuwać kółek zapobiegających przechyleniu się wózka.

Podczas jazdy ręce, ubrania i wszystkie inne przedmioty należy trzymać z dala od opon. Żadne 
rzeczy osobiste ani inne przedmioty nie mogą ciągnąć się za wózkiem z napędem elektrycznym 
podczas jazdy. Należy mieć świadomość, że luźne ubrania i inne przedmioty mogą zostać 
wciągnięte przez oponę koła napędowego i/lub mogą zaplątać się w układ napędowy.

To nie jest hamulec.

Nie wchodzić!

Nie wolno regulować układu zawieszenia.
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Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Wózek z napędem elektrycznym to najnowszej generacji urządzenie poprawiające jakość życia, opracowane 
w celu podnoszenia mobilności. Zapewniamy szeroki asortyment produktów dopasowanych do indywidualnych 
potrzeb użytkowników wózków z napędem elektrycznym. Należy mieć na uwadze, że odpowiedzialność za 
ostateczny wybór i decyzję zakupową dotyczącą rodzaju wózka z napędem elektrycznym ponoszą użytkownik 
wózka z napędem elektrycznym, który jest zdolny do podejmowania takiej decyzji, oraz jego lekarz/fizjoterapeuta. 
Przy sporządzaniu niniejszej instrukcji założono, że specjalista ds. urządzeń zwiększających mobilność 
odpowiednio dostosował wózek z napędem elektrycznym do użytkownika i pomógł lekarzowi/fizjoterapeucie 
zalecającemu urządzenie i/lub autoryzowanemu dostawcy w procesie instruktażowym w zakresie użytkowania 
produktu.

OSTRZEŻENIE! Jeśli użytkownik zauważy jakąkolwiek zmianę i/lub pogorszenie zdrowia lub 
kondycji fizycznej, co może ograniczać lub uniemożliwiać bezpieczną obsługę wózka z napędem 
elektrycznym, musi wówczas skonsultować się z odpowiednim pracownikiem opieki zdrowotnej 
(tj. lekarzem, fizjoterapeutą itp.).

Poniżej opisano środki ostrożności, wskazówki i inne kwestie bezpieczeństwa, które pomogą opanować 
bezpieczną obsługę wózka z napędem elektrycznym. Zdajemy sobie sprawę, że użytkownicy wózka z napędem 
elektrycznym często nabywają umiejętności radzenia sobie z codziennymi czynnościami, które mogą różnić 
się od tych przedstawionych w niniejszym przewodniku, należy jednak bezwzględnie przestrzegać wszystkich 
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa opisanych w niniejszym dokumencie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownika. Nieprzestrzeganie uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie oraz 
innych instrukcjach dostarczonych przez producenta, a także tych znajdujących się na wózku z napędem 
elektrycznym może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie wózka z napędem elektrycznym oraz 
unieważnienie gwarancji produktu.

Modyfikacje
Wózek z napędem elektrycznym został zaprojektowany i wykonany w celu zapewnienia maksymalnej mobilności 
i użyteczności. Autoryzowany dostawca zapewnia szeroką gamę akcesoriów, które pozwalają na personalizację 
wózka z napędem elektrycznym, aby jeszcze lepiej spełniał potrzeby i/lub preferencje użytkownika. Jednakże 
pod żadnym pozorem nie wolno modyfikować, dodawać, usuwać ani dezaktywować żadnych cech, części ani 
funkcji wózka z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno modyfikować wózka z napędem elektrycznym w żaden sposób 
niezatwierdzony przez dostawcę. Nie wolno używać akcesoriów, jeśli nie przeszły testu lub nie 
zostały zatwierdzone w zakresie stosowania z wózkiem z napędem elektrycznym. Zatwierdzone 
akcesoria powinny być instalowane przez autoryzowanego dostawcę lub wykwalifikowanego 
technika serwisowego.

OSTRZEŻENIE! Dodanie akcesoriów do wózka z napędem elektrycznym może zmienić ogólną 
masę, rozmiar i/lub środek ciężkości wózka z napędem elektrycznym. Należy zwrócić uwagę na 
te zmiany, aby zapobiec uszkodzeniom wózka z napędem elektrycznym i wszelkich przedmiotów 
znajdujących się w jego otoczeniu.
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OSTRZEŻENIE! Jeśli sterownik jest zaprogramowany nieprawidłowo lub w sposób wykraczający 
poza bezpieczne limity określone przez pracownika opieki zdrowotnej, może stwarzać 
niebezpieczną sytuację. Zaprogramować sterownik może wyłącznie producent wózka z napędem 
elektrycznym, upoważniony przedstawiciel producenta lub przeszkolony technik serwisowy.

OSTRZEŻENIE! Należy upewnić się, że ustawienia sterownika wózka z napędem elektrycznym są 
oceniane przez autoryzowanego dostawcę co 6–12 miesięcy w celu zmniejszenia ryzyka kolizji lub 
przewrócenia się wózka. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w zdolności do kontroli 
joysticka lub urządzenia wejściowego, utrzymywania ciała w pozycji wyprostowanej lub unikania 
kolizji należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą.

OSTRZEŻENIE! Należy chronić wiązkę kablową sterownika przed uszkodzeniami! Należy unikać 
prowadzenia wiązki kablowej sterownika na zewnątrz poduszki podłokietnika. Wiązkę kablową 
należy prowadzić pod podłokietnikiem lub do wewnątrz poduszki podłokietnika. Należy używać 
prawidłowych punktów mocowania wiązki kablowej sterownika, aby wiązka kablowa nie haczyła 
o opony kół napędowych, nie została zmiażdżona przez ramę siedziska ani nie uszkodziła się 
podczas przechodzenia przez drzwi. Wszelkie uszkodzone elementy należy niezwłocznie wymienić 
u autoryzowanego dostawcy.

OSTRZEŻENIE! Kabel sterownika należy regularnie sprawdzać pod kątem wytarć, rozcięć lub 
odsłoniętych przewodników, które mogłyby potencjalnie spowodować dymienie, pożar lub 
uszkodzenie sprzętu. W przypadku zauważenia uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania 
urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym dostawcą w celu natychmiastowego 
przeprowadzenia serwisu. Nie wolno próbować samemu naprawiać problemów elektrycznych. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane niezastosowaniem 
się do tego ostrzeżenia.

Środek ciężkości systemu siedziska został fabrycznie ustawiony w pozycji, która spełnia potrzeby demograficznej 
większości użytkowników. Autoryzowany dostawca ma obowiązek ocenić system siedziska i dokonać wszelkich 
koniecznych zmian w celu dopasowania go do szczególnych wymagań użytkownika, aby zapobiec przechyleniu 
się wózka do przodu, do tyłu lub w bok. 

OSTRZEŻENIE! Nie wolno zmieniać konfiguracji siedziska bez uprzedniego skontaktowania się 
z autoryzowanym dostawcą. Tylko autoryzowany dostawca lub przeszkolony technik serwisowy 
może dokonywać zmian w systemie siedziska.

OSTRZEŻENIE! Na wózku z napędem elektrycznym nie wolno używać systemów siedziska, które 
nie przeszły testu lub nie zostały zatwierdzone w zakresie stosowania z wózkiem z napędem 
elektrycznym. Użycie niezatwierdzonych systemów siedziska może wpłynąć na środek ciężkości 
wózka z napędem elektrycznym, powodując przechylenie się wózka lub upadek.

Sterowniki są fabrycznie zaprogramowane w sposób dopasowany do potrzeb demograficznej większości 
użytkowników. Program sterownika może wpływać na prędkość, przyspieszenie, zwalnianie, stabilność 
dynamiczną i hamowanie. Autoryzowany dostawca ma obowiązek ocenić szczególne wymagania użytkownika i 
dokonać koniecznych zmian w programie sterownika.
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OSTRZEŻENIE! W wózku z napędem elektrycznym nie wolno przewozić pasażerów. Przewożenie 
pasażerów na wózku z napędem elektrycznym może wpływać na środek ciężkości, powodując jego 
przechylenie się lub upadek. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia ciała ani uszkodzenia 
mienia wynikające z przewożenia pasażerów na wózku z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Wózka z napędem elektrycznym nie wolno używać do ciągnięcia, przesuwania 
ani holowania innych pojazdów, w tym kosiarek, urządzeń rolniczych lub innych urządzeń 
zwiększających mobilność. Wózek z napędem elektrycznym nie został zaprojektowany z myślą 
o takim zastosowaniu i producent wózka nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub 
obrażenia ciała spowodowane takim zastosowaniem.

Wózek z napędem elektrycznym pracuje na układzie elektrycznym 24 V. Wózek z napędem elektrycznym jest 
skonfigurowany w sposób zapewniający kilka opcji do wyboru w zakresie sterowników, siedzisk i zasilania, które 
współpracują z tym układem. Nie wolno modyfikować układu elektrycznego w żaden sposób niezatwierdzony 
przez producenta wózka z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno podłączać żadnych nieoryginalnych ani pomocniczych urządzeń 
do układu elektrycznego wózka z napędem elektrycznym ani używać akumulatorów wózka do 
zasilania żadnych nieoryginalnych lub pomocniczych urządzeń, chyba że zastosowano adapter, 
który został przetestowany i zatwierdzony przez producenta wózka. Nie wolno przecinać ani 
łączyć oryginalnych przewodów, kabli lub wiązek kablowych w celu podłączenia nieoryginalnych 
lub pomocniczych urządzeń do wózka z napędem elektrycznym, gdyż może to doprowadzić do 
uszkodzenia układu elektrycznego i akumulatorów.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za przewody elektryczne w celu odłączenia ich 
od wózka z napędem elektrycznym. Podczas odłączania przewodu należy zawsze chwytać za 
samo złącze, aby nie uszkodzić przewodu.

OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem złączy do gniazda ładowarki zewnętrznej lub gniazdka 
elektrycznego należy upewnić się, że złącza przewodu zasilającego ładowarki pokładowej 
lub ładowarki zewnętrznej są czyste i suche. Przewód zasilający ładowarki należy regularnie 
serwisować, gdyż w innym wypadku może dojść do uszkodzenia układu elektrycznego, pożaru i/
lub obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE! W przypadku utraty zasilania wózka z napędem elektrycznym należy ustawić się 
w bezpiecznej pozycji i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc. Należy natychmiast skontaktować 
się z autoryzowanym dostawcą w celu zgłoszenia zdarzenia.

Ograniczenia obciążenia
Wózek z napędem elektrycznym ma określone maksymalne dopuszczalne obciążenie. Informacje na ten temat 
znajdują się w tabeli z danymi technicznymi produktu. Należy mieć na uwadze, że maksymalne dopuszczalne 
obciążenie obejmuje łączną masę użytkownika i wszelkich akcesoriów zamontowanych na wózku z napędem 
elektrycznym. Nie wolno przekraczać określonego dopuszczalnego obciążenia wózka z napędem elektrycznym. 
Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia unieważnia gwarancję. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia 
ciała ani uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania limitów obciążenia.

OSTRZEŻENIE! Zalecamy, aby wózka z napędem elektrycznym nie używać jako siedzenia 
podczas treningów z obciążeniem lub jako urządzenie do treningów z obciążeniem. Tego typu 
zastosowanie może spowodować nieodpowiednie naprężenia i zużycie elementów wózka, a także 
zmienić środek ciężkości, doprowadzając do przechylenia się wózka lub upadku. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia wynikające z zastosowania wózka 
z napędem elektrycznym podczas treningu z obciążeniem lub jako urządzenia do treningów z 
obciążeniem.
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Rysunek 1. Ograniczenia obciążenia

Pompowanie opon
Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w opony pneumatyczne, należy regularnie sprawdzać 
ciśnienie w oponach. Prawidłowe ciśnienie w oponach przedłuży ich okres eksploatacji i pozwoli na płynną 
obsługę wózka z napędem elektrycznym. Należy zawsze utrzymywać prawidłową wartość ciśnienia powietrza 
(psi/bar/kPa) wskazaną na każdej oponie.

UWAGA: Jeśli ciśnienie znamionowe na oponach wózka z napędem elektrycznym jest podane wyłącznie 
w jednostce psi, aby przeliczyć wartość na bary lub kPa, należy użyć następujących wzorów: bar = psi × 
0,06895; kPa = psi × 6,89476.

OSTRZEŻENIE! Należy bezwzględnie utrzymywać ciśnienie (psi/bar/kPa) w oponach 
pneumatycznych na poziomie wskazanym na każdej oponie. Ciśnienie w oponach nie może być 
zbyt niskie ani zbyt wysokie. Niskie ciśnienie może doprowadzić do utraty kontroli, natomiast zbyt 
wysokie może spowodować pęknięcie opony. Nieprzestrzeganie zalecanego ciśnienia w oponach 
pneumatycznych (psi/bar/kPa) może doprowadzić do uszkodzenia opony i/lub koła.

OSTRZEŻENIE! Do pompowania opon kół napędowych wózka z napędem elektrycznym nie wolno 
używać węży wysokociśnieniowych. Opony należy pompować z regulowanego, niskociśnieniowego 
źródła powietrza wyposażonego w ciśnieniomierz. Pompowanie opon z wysokociśnieniowego lub 
nieregulowanego źródła powietrza może doprowadzić do zbyt wysokiego ciśnienia w oponach i 
ich rozerwania lub obrażeń ciała.

Informacje dotyczące nachylenia
Coraz więcej budynków jest wyposażonych w podjazdy z określonym stopniem nachylenia, które zapewniają 
łatwy i bezpieczny dostęp. Niektóre podjazdy mogą mieć 180-stopniowe zakręty, które wymagają wysokich 
umiejętności skręcania na wózku z napędem elektrycznym.

 � Zbliżając się do podjazdu lub innego nachylenia należy zachować szczególną ostrożność.
 � Ciasne zakręty należy pokonywać szerokim łukiem przednich kół wózka. Dzięki temu tylne koła wózka będą 

podążać za szerokim łukiem, nie ścinając zakrętu i nie zderzając się ani zahaczając o rogi balustrady.
 � Podczas zjazdu w dół na podjeździe prędkość wózka z napędem elektrycznym powinna być ustawiona na 

najniższą, aby zapewnić bezpieczny, kontrolowany zjazd. 
 � Należy unikać nagłego zatrzymywania i ruszania.
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Podczas wjeżdżania w górę należy starać się, aby nie zatrzymywać wózka z napędem elektrycznym. Jeśli 
zatrzymanie jest konieczne, ruszać należy powoli, a potem ostrożnie przyspieszać. Podczas zjeżdżania w dół 
należy ustawić prędkość wózka z napędem elektrycznym na najniższą i jechać wyłącznie prosto. Jeśli wózek z 
napędem elektrycznym zacznie zjeżdżać szybciej niż użytkownik oczekiwał lub chciał, należy pozwolić wózkowi 
zatrzymać się całkowicie poprzez zwolnienie  joysticka, a następnie popchnąć joystick delikatnie do przodu, aby 
zapewnić bezpieczny, kontrolowany zjazd.

OSTRZEŻENIE! Gdy wózek znajduje się na jakimkolwiek zboczu, szczególnie podczas siedzenia 
na nim lub stania obok niego, nie wolno ustawiać go w trybie wolnego biegu.

OSTRZEŻENIE! Podczas wjeżdżania w górę po stoku nie wolno jechać zygzakiem ani pod kątem w 
stosunku do ściany stoku. Wózek z napędem elektrycznym należy prowadzić prosto w górę stoku. 
Znacząco to ogranicza ryzyko przechylenia się wózka lub upadku. Podczas rozważania wjechania 
na zbocze należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno wjeżdżać na potencjalnie niebezpieczne stoki, między innymi obszary 
pokryte śniegiem, lodem, ściętą trawą lub mokrymi liśćmi.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno nigdy zjeżdżać ze stoku lub rampy tyłem. Może to spowodować 
przechylenie się wózka z napędem elektrycznym. Podczas rozważania wjechania na zbocze należy 
zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w odchylane oparcie 
siedziska, nie wolno próbować pokonywać stoków z oparciem siedziska odchylonym do tyłu. 
Nie wolno próbować pokonywać przeszkód, gdy oparcie siedziska jest odchylone do tyłu, chyba 
że obecny jest opiekun, który może pomóc w stabilizacji wózka. Niezastosowanie się do tych 
środków ostrożności może doprowadzić do przechylenia się wózka z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w elektrycznie podnoszone 
podnóżki, nie wolno zjeżdżać z rampy, gdy podnóżki są całkowicie rozłożone. Podnóżki nie 
powinny być podniesione wyżej niż 5 cm (2 in.).

OSTRZEŻENIE! Zjeżdżanie ze zboczy tyłem może negatywnie wpływać na stabilność wózka 
z napędem elektrycznym. Chociaż wózek spełnia wszystkie wymagania ISO w zakresie testów 
stabilności statycznej i dynamicznej w jeździe tyłem, usilnie zalecamy, aby zbocza pokonywać 
przodem w celu ograniczenia ryzyka przechylenia się wózka lub upadku. W przypadku pojazdów 
przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich przed wjazdem wózkiem z napędem 
elektrycznym do takiego pojazdu należy ocenić, czy montowana w pojeździe rampa będzie 
odpowiednia.

Publiczne podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami nie podlegają regulacjom we wszystkich krajach, dlatego 
mogą nie zawsze mieć ten sam kąt nachylenia. Inne zbocza mogą być naturalne lub, jeśli wykonane przez 
człowieka, niezaprojektowane specjalnie dla wózków z napędem elektrycznym. Zdolność wózka z napędem 
elektrycznym do pokonywania podjazdów zależy od masy użytkownika, prędkości jazdy, kąta podchodzenia do 
podjazdu oraz konfiguracji wózka, w tym ustawienia siedziska. Dlatego zalecamy, aby maksymalne nachylenie 
stoku, na który użytkownik chce wjechać lub z którego chce zjechać na wózku z napędem elektrycznym, nie 
przekraczało maksymalnego dopuszczalnego nachylenia wymienionego w specyfikacjach produktu. Poniższa 
tabela zawiera standardowe wytyczne dotyczące nachylenia podjazdu w różnych regionach. Patrz rysunek 2.

Lokalizacja geograficzna Minimalny wymóg w zakresie bezpiecznego 
nachylenia

USA (Ustawa o osobach z niepełnosprawnościami [ADA]) Ustawa ADA wymaga 5° (8,7%)
Europa (oznakowanie CE) klasa A 3° (5,2%)
Europa (oznakowanie CE) klasa B 6° (10,5%)
Europa (oznakowanie CE) klasa C 10° (17,6%)
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Rysunek 2. Maksymalne dopuszczalne nachylenie (podjazd i zjazd)

OSTRZEŻENIE! Wózek z napędem elektrycznym został przetestowany zgodnie z określonymi 
normami ANSI-RESNA oraz ISO. Nie wolno wykraczać poza specyfikacje wózka z napędem 
elektrycznym wymienione w danych technicznych produktu.

OSTRZEŻENIE! Próba pokonania stoku, którego nachylenie przekracza wartość wymienioną 
w danych technicznych wózka, może doprowadzić do utraty stabilności wózka z napędem 
elektrycznym i jego przechylenia się.

Tryb wolnego biegu
Nasze wózki z napędem elektrycznym są wyposażone w ręczną dźwignię wolnego biegu, która umożliwia ręczne 
manewrowanie wózkiem przez wyszkoloną osobę towarzyszącą. W trybie wolnego biegu system hamulcowy 
jest odłączony. Przed pozostawieniem użytkownika wózka z napędem elektrycznym bez nadzoru lub oddaniem 
mu kontroli nad wózkiem należy zawsze ponownie aktywować tryb jazdy w celu zablokowania hamulców.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno ustawiać wózka z napędem elektrycznym w trybie wolnego biegu na 
wzniesieniu. Może to spowodować niekontrolowany zjazd wózka lub jego przechylenie się.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno ustawiać wózka z napędem elektrycznym w trybie wolnego biegu, gdy 
osoba towarzysząca nie jest obecna.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno samemu ustawiać wózka z napędem elektrycznym w trybie wolnego 
biegu, siedząc w nim. W razie potrzeby należy poprosić osobę towarzyszącą o pomoc. W celu 
włączenia/wyłączenia trybu wolnego biegu osoba towarzysząca powinna stanąć obok wózka z 
napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno ustawiać wózka z napędem elektrycznym w trybie wolnego biegu, gdy 
sterownik jest włączony. Przed włączeniem lub wyłączeniem tryb wolnego biegu należy zawsze 
wyłączać sterownik.

Rysunek 3. Tryb wolnego biegu
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Informacje dotyczące hamowania
Wózki z napędem elektrycznym są wyposażone w dwa skuteczne układy hamulcowe — hamulec rekuperacyjny i 
tarczowy hamulec postojowy. Hamowanie rekuperacyjne wykorzystuje elektryczność do spowolnienia wózka do 
stanu neutralnego. Tarczowy hamulec postojowy aktywuje się mechanicznie, gdy pojazd jest bliski zatrzymania 
w wyniku hamowania rekuperacyjnego lub gdy z jakiegokolwiek powodu system zostaje odcięty od zasilania. 

Jeśli wózek nie jest wyposażony w żadne urządzenie specjalistyczne, jego prędkość kontroluje się joystickiem. 
Przesunięcie joysticka z pozycji środkowej (neutralnej) powoduje przesłanie sygnału elektronicznego do układu 
hamulcowego. Sygnał ten powoduje zwolnienie hamulców elektromagnetycznych, umożliwiając ruch wózka. 
Użycie większej siły do obsługi joysticka powoduje zwiększenie prędkości, aż do zadanej prędkości maksymalnej. 
Ponowne zwolnienie joysticka do pozycji środkowej (neutralnej) powoduje odwrócenie sygnału elektronicznego 
i załączenie hamulców elektromagnetycznych, umożliwiając spowolnienie wózka i jego zatrzymanie.

UWAGA: Zwolnienie joysticka do pozycji środkowej (neutralnej) podczas pokonywania stoku może 
spowodować „stoczenie się” wózka o około 30,5 cm (1 stopę) przed zadziałaniem hamulca. Przyczyną 
tego jest chwilowe opóźnienie związane z odwróceniem sygnału elektronicznego przesyłanego do 
hamulców. Zwolnienie joysticka podczas pokonywania stoku tyłem może spowodować „stoczenie się” 
wózka o około 1 metr (3 stopy) przed załączeniem się hamulców.

Informacje dotyczące pokonywania zakrętów
Nawet gdy wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w samonastawne koła przednie i tylne i/lub 
kółka zapobiegające przechyleniu się wózka, nadmierne prędkości podczas pokonywania zakrętów nadal 
stwarzają możliwość przechylenia się wózka. Czynniki wpływające na ryzyko przechylenia się wózka mogą być 
następujące: prędkość pokonywania zakrętu, kąt, pod jakim zakręt jest pokonywany, nierówna nawierzchnia, 
nachylona nawierzchnia, przejście z obszaru o niskiej przyczepności do obszaru o wysokiej przyczepności (np. 
wjazd z trawnika na chodnik — szczególnie z wysoką prędkością przy skręcaniu) oraz nagłe zmiany kierunku. 
Nie zaleca się pokonywania zakrętów z wysoką prędkością. Jeśli podczas pokonywania zakrętu można odnieść 
wrażenie, że wózek może się przewrócić, należy zmniejszyć prędkość i zwiększyć kąt jazdy (tj. zmniejszyć 
ostrość zakrętu), aby zapobiec przechyleniu się wózka z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Podczas pokonywania ostrego zakrętu należy zmniejszyć prędkość i utrzymywać 
stabilny środek ciężkości. Należy unikać przenoszenia swojej masy w kierunku odwrotnym do 
kierunku skrętu, ponieważ może to spowodować utratę przyczepności i przewrócenie się wózka.

UWAGA: Należy mieć świadomość, że jeśli użytkownik czuje się niepewnie w dowolnym momencie 
pokonywania zakrętu lub nie jest w stanie skutecznie zmniejszyć prędkości wózka z napędem elektrycznym 
do wartości komfortowej, możliwych jest kilka modyfikacji programowych w zakresie prędkości, 
przyspieszenia i czułości podczas skręcania. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z 
autoryzowanym dostawcą.

Drogi publiczne i jezdnie
Wózek z napędem elektrycznym jest zaawansowanym pojazdem silnikowym. Jak w przypadku każdego rodzaju 
pojazdu, użytkownik jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo poprzez przestrzeganie obowiązujących 
krajowych i lokalnych przepisów ruchu drogowego, a także przepisów specjalnie opracowanych w odniesieniu 
do obsługi urządzeń zwiększających mobilność osób z niepełnosprawnościami. Ponadto użytkownicy wózków 
z napędem elektrycznym powinni być uprzejmi wobec innych uczestników ruchu i przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa podczas podróży w obszarach o podwyższonym ryzyku, takich jak ruchliwe skrzyżowania, 
chodniki i parkingi.
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 � Należy unikać obsługi wózka z napędem elektrycznym na drogach publicznych i jezdniach przeznaczonych 
do ruchu pojazdów mechanicznych, takich jak samochody osobowe, samochody ciężarowe i autobusy. 
Wózek z napędem elektrycznym nadaje się do użytku zewnętrznego na ścieżkach dla rowerów oraz 
innych podobnych nawierzchniach przeznaczonych do urządzeń zwiększających mobilność osiągających 
niskie prędkości. Więcej informacji można znaleźć w lokalnym kodeksie praktyk dotyczących urządzeń 
zwiększających mobilność.

 � Należy przestrzegać sygnalizacji oraz wszystkich znaków dotyczących ruchu pieszych.
 � Należy dbać o swoją widoczność dla wszystkich uczestników ruchu poprzez stosowanie urządzeń 

bezpieczeństwa, takich jak odblaski, światła i flagi bezpieczeństwa.
 � Przed wyminięciem pieszych na chodniku należy obniżyć prędkość i dać słyszalny sygnał dźwiękowy.
 � W przypadku braku odpowiedniego chodnika należy poruszać się na poboczu lub możliwie najbliżej 

krawężnika.
 � Przed przekroczeniem jezdni lub skrzyżowania należy się zatrzymać i upewnić, że z żadnej strony nie 

nadjeżdża żaden pojazd.
 � W trakcie ruchu na parkingach należy zwracać szczególną uwagę na samochody wjeżdżające na miejsca 

parkingowe lub opuszczające je.

OSTRZEŻENIE! W większości krajów prawo nie zezwala na użytkowanie wózków z napędem 
elektrycznym na drogach publicznych. Należy zwracać uwagę na zagrożenie ze strony pojazdów 
mechanicznych na drogach i parkingach w celu uniknięcia ryzyka poważnego obrażenia ciała lub 
śmierci.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno obsługiwać wózka z napędem elektrycznym na drogach publicznych 
i jezdniach przeznaczonych dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i innych 
dużych pojazdów mechanicznych. Należy mieć świadomość, że pozostali uczestnicy ruchu 
drogowego mogą nie zauważyć osoby na wózku z napędem elektrycznym. Należy przestrzegać 
wszystkich zasad ruchu osób pieszych. Należy poczekać, aż przejście będzie wolne od ruchu 
drogowego, a następnie pokonać je z zachowaniem najwyższej ostrożności. Zalecamy stosowanie 
urządzeń bezpieczeństwa, takich jak odblaski / odzież odblaskową, światła i flagi bezpieczeństwa. 
Informacje dotyczące dostępności akcesoriów bezpieczeństwa można uzyskać od autoryzowanego 
dostawcy.

OSTRZEŻENIE! Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym na ścieżkach dla pieszych, 
chodnikach, ścieżkach konnych, obszarach przeznaczonych dla pieszych oraz drogach należy 
zachować szczególną ostrożność. Należy przestrzegać wszystkich zasad ruchu osób pieszych.

Przeszkody stacjonarne (stopnie, krawężniki itp.)
Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w pobliżu podniesionych powierzchni, niezabezpieczonych 
gzymsów i/lub spadków (krawężniki, ganki, schody itp.). Informacje dotyczące maksymalnej dopuszczalnej 
wysokości przeszkód, które wózek może pokonać, znajdują się w danych technicznych wózka.

Aby wjechać na krawężnik lub przeszkodę stacjonarną:
1. Do krawężnika lub przeszkody należy podjeżdżać powoli i prostopadle. Patrz rysunek 4. 
2. Tuż przed kontaktem przednich kół (lub mechanizmu do pokonywania krawężników, jeśli jest dostępny) z przeszkodą 

należy zwiększyć prędkość.
3. Bezpośrednio po tym, jak tylne koła pokonają przeszkodę, należy zmniejszyć prędkość.

Aby zjechać z krawężnika lub przeszkody stacjonarnej:
1. Do krawężnika lub przeszkody należy podjeżdżać powoli i prostopadle. Patrz rysunek 4.
2. Tuż przed kontaktem przednich kół (lub mechanizmu do pokonywania krawężników, jeśli jest dostępny) z przeszkodą 

należy zmniejszyć prędkość.
3. Bezpośrednio po tym, jak tylne koła pokonają przeszkodę i wózek znowu znajdzie się na równej powierzchni, należy 

zwiększyć prędkość.
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Rysunek 4. Prawidłowy sposób podjeżdżania 
do krawężników

Rysunek 5. Nieprawidłowy sposób podjeżdża-
nia do krawężników

Nawierzchnie zewnętrzne
Wózek z napędem elektrycznym został zaprojektowany tak, aby zapewniać optymalną stabilność w normalnych 
warunkach jazdy – suche, równe nawierzchnie wykonane z betonu lub asfaltu. Jednakże zdajemy sobie sprawę, 
że czasami można spotkać inne rodzaje nawierzchni. Z tego względu wózek z napędem elektrycznym dobrze 
radzi sobie na ubitej ziemi, trawie i żwirze. Wózka z napędem elektrycznym można swobodnie używać na 
trawnikach i w parkach.

OSTRZEŻENIE! Należy unikać wjeżdżania na nierówny teren i/lub miękkie powierzchnie.

OSTRZEŻENIE! Należy unikać wysokich traw, które mogą zaplątać się w układ napędowy.

OSTRZEŻENIE! Należy unikać luźnego żwiru i piasku.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać wózka z napędem elektrycznym na torach ani przejazdach 
kolejowych, ani też w ich pobliżu.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać wózka z napędem elektrycznym w słodkiej ani słonej wodzie.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać wózka z napędem elektrycznym na brzegu strumienia, 
jeziora czy morza.

OSTRZEŻENIE! W przypadku braku pewności co do danej nawierzchni należy jej unikać.

UWAGA: Jeśli w dowolnym momencie użytkownik czuje się niepewnie z powodu zachowania wózka na 
konkretnej nawierzchni, należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą. Dostawca może być w 
stanie dostosować parametry programu sterownika w celu zwiększenia komfortu jazdy.

OSTRZEŻENIE! Zaprogramować sterownik może wyłącznie producent wózka z napędem 
elektrycznym, upoważniony przedstawiciel producenta lub przeszkolony technik serwisowy.

OSTRZEŻENIE! Mimo że wózek z napędem elektrycznym jest zdolny do pokonywania większych 
przeszkód, nie zalecamy pokonywania krawężników, których wysokość przekracza 5 cm 2 (in.). W 
innym wypadku wózek z napędem elektrycznym może stracić stabilność.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno próbować pokonywać lub zjeżdżać z przeszkody, która jest zbyt wysoka, 
bez pomocy osoby towarzyszącej.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno próbować pokonywać żadnych stopni, krawężników ani innych 
przeszkód tyłem. Może to spowodować przechylenie się wózka z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w mechanizm do 
pokonywania krawężników, nie wolno próbować pokonywać krawężników wyższych niż 10 cm 
(4 in.). Nie wolno podchodzić do krawężników pod kątem. Do każdego krawężnika, na który 
użytkownik podjeżdża lub z którego zjeżdża, należy zbliżać się przodem.
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Środki ostrożności dotyczące surowych warunków pogodowych
Mimo że wózek z napędem elektrycznym przeszedł pomyślnie wymogi testowe w zakresie takiego użytkowania, 
należy w miarę możliwości unikać narażania wózka z napędem elektrycznym na surowe warunki pogodowe. W 
przypadku nagłego narażenia na deszcz, śnieg, skrajnie niską lub wysoką temperaturę podczas obsługi wózka 
z napędem elektrycznym należy jak najszybciej znaleźć schronienie. Przed przechowaniem, ładowaniem lub 
obsługą należy dokładnie wysuszyć wózek z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Narażenie na deszcz, śnieg, sól, mgłę oraz zamarznięte/śliskie nawierzchnie może 
mieć negatywny wpływ na układ elektryczny, a także może uszkodzić tapicerkę lub spowodować 
przedwczesną korozję ramy wózka z napędem elektrycznym. Wózek z napędem elektrycznym 
należy utrzymywać i przechowywać w suchych i czystych warunkach.

OSTRZEŻENIE! Długotrwałe narażenie na wysokie lub niskie temperatury może wpływać na 
temperaturę elementów tapicerowanych i nietapicerowanych wózka z napędem elektrycznym, 
a tym samym powodować podrażnienie skóry. Należy zachować ostrożność podczas używania 
wózka z napędem elektrycznym w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach lub długotrwałego 
narażenia wózka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przenikanie cieczy

OSTRZEŻENIE! Mimo że wózek z napędem elektrycznym przeszedł pomyślnie testy dotyczące 
przedostawania się płynów, złącza elektryczne należy chronić przed wilgocią, w tym bezpośrednim 
narażeniem na wodę lub płyny ustrojowe i nietrzymaniem moczu. Elementy elektryczne należy 
często sprawdzać pod kątem oznak korozji i w razie potrzeby wymieniać.

OSTRZEŻENIE! Wózka z napędem elektrycznym nie wolno zabierać pod prysznic, do wanny, 
basenu ani sauny. Nie wolno używać wózka z napędem elektrycznym w słodkiej ani słonej wodzie, 
w tym jeziorach, strumieniach i morzu.

Schody i schody ruchome
Wózki z napędem elektrycznym nie nadają się do jazdy po schodach lub schodach ruchomych. Należy zawsze 
używać windy.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno nigdy pokonywać schodów ani wjeżdżać na schody ruchome.

OSTRZEŻENIE! Gdy konieczne jest przeniesienie wózka z napędem elektrycznym bez użytkownika 
w górę lub w dół schodów, należy zachować szczególną ostrożność. Zalecamy, aby czynności tej 
dokonały dwie osoby towarzyszące. Ponadto przed przeniesieniem wózka należy wymontować 
z niego siedzisko, akumulatory i wszelkie akcesoria. Do podniesienia wózka należy użyć 
prawidłowych technik podnoszenia oraz wyłącznie solidnych, niedemontowalnych elementów 
ramy.

Windy
Współczesne windy są wyposażone w mechanizm bezpieczeństwa na krawędzi drzwi, który popchnięty 
powoduje ponowne otwarcie drzwi windy.

 � Jeśli użytkownik znajduje się w drzwiach windy, gdy te zaczynają się zamykać, wystarczy popchnąć gumową 
krawędź drzwi lub pozwolić, aby gumowa krawędź drzwi dotknęła wózka z napędem elektrycznym, a wtedy 
drzwi ponownie się otworzą.

 � Należy uważać, aby portfele, paczki ani akcesoria wózka z napędem elektrycznym nie zostały zakleszczone 
w drzwiach windy.
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Systemy podnośników / urządzenia do podnoszenia
W przypadku transportowania wózka z napędem elektrycznym, podczas podróży konieczne może być 
zastosowanie systemu podnośnika montowanego na pojeździe lub urządzenia do podnoszenia. Zalecamy 
dokładne zapoznanie się z instrukcjami, specyfikacjami oraz informacjami bezpieczeństwa przekazanymi przez 
producenta urządzenia do podnoszenia przed jego użyciem.

OSTRZEŻENIE! Nie wszystkie systemy podnośników / urządzenia do podnoszenia nadają się do 
stosowania z wózkami inwalidzkimi, w których obecnie siedzi ich użytkownik. Zalecamy, aby nie 
użytkować swojego wózka z napędem elektrycznym, gdy jest on aktualnie używany z jakimkolwiek 
urządzeniem do podnoszenia, chyba że:

 � Producent tego urządzenia zezwala na podnoszenie wózka, gdy aktualnie siedzi w nim jego 
użytkownik.

 � Wówczas możliwe jest użytkowanie wózka w ścisłej zgodności z ostrzeżeniami, instrukcjami, 
specyfikacjami i wytycznymi bezpieczeństwa określonymi przez producenta. 

OSTRZEŻENIE! Należy zawsze wyłączać sterownik podczas korzystania z urządzenia do 
podnoszenia. W innym wypadku może dojść do przypadkowego użycia joysticka, a co za tym 
idzie – niezamierzonego ruchu i obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE! Podczas korzystania z urządzenia do podnoszenia należy za każdym razem 
upewnić się, że wózek z napędem elektrycznym jest w trybie jazdy. Jeśli wózek jest pozostawiony 
w trybie wolnego biegu, może dojść do niezamierzonego ruchu, obrażeń ciała i/lub uszkodzenia 
produktu.

Transport w pojazdach mechanicznych bez użytkownika
Zalecamy, aby nie użytkować wózka z napędem elektrycznym podczas podróży w pojeździe mechanicznym. 
Wózek z napędem elektrycznym należy umieścić w bagażniku samochodu lub z tyłu samochodu ciężarowego 
lub vana. Na czas podróży należy wyjąć akumulatory i/lub je odpowiednio zabezpieczyć. Ponadto wszystkie 
demontowalne części wózka z napędem elektrycznym, w tym podłokietniki, siedzisko, podnóżki, sterownik i 
osłony należy zdjąć i/lub prawidłowo zabezpieczyć na czas transportu w pojeździe mechanicznym. Jeśli wózek 
z napędem elektrycznym jest wyposażony w fabrycznie zainstalowany system mocowania na czas transportu, 
należy zapoznać się z instrukcją „Transport w pojeździe mechanicznym z użytkownikiem” oraz uzupełniającą 
instrukcją bezpieczeństwa, które są dołączone do wózka i zawierają dodatkowe informacje dotyczące transportu 
wózka w pojeździe mechanicznym.

OSTRZEŻENIE! Jeśli jest to możliwe, użytkownik wózka z napędem elektrycznym powinien 
przesiąść się na siedzenie pojazdu mechanicznego i użyć pasów bezpieczeństwa zainstalowanych 
w pojeździe. Użytkownik wózka nie powinien nigdy na nim siedzieć w trakcie transportu w pojeździe 
mechanicznym, chyba że jest on wyposażony w fabrycznie instalowany system mocowania na 
czas transportu i jest odpowiednio przymocowany z użyciem tego systemu.

OSTRZEŻENIE! Na czas transportu należy zawsze odpowiednio zabezpieczyć wózek z napędem 
elektrycznym i jego akumulatory. Akumulatory powinny być zabezpieczone w pozycji pionowej, 
a na klemach należy zamontować nasadki ochronne. Akumulatorów nie wolno transportować z 
żadnymi łatwopalnymi lub palnymi przedmiotami.

OSTRZEŻENIE! Należy zabezpieczyć wszystkie zdejmowalne akcesoria, w tym osłony przed 
wciągnięciem ubrania, akcesoria medyczne oraz inne wyposażenie, na wózku lub pojeździe w 
trakcie podróży w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie kolizji.

Drzwi
 � Należy ustalić, czy drzwi otwierają się do środka czy na zewnątrz. 
 � Należy ostrożnie i powoli jechać wózkiem do przodu, aby popchnąć drzwi i je otworzyć lub ostrożnie i powoli 

cofać wózkiem, aby pociągnąć drzwi i je otworzyć.
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Transport w pojazdach mechanicznych z użytkownikiem
Jeśli jest to możliwe, użytkownik wózka z napędem elektrycznym powinien przesiąść się na siedzenie pojazdu 
mechanicznego i użyć pasów bezpieczeństwa zainstalowanych w pojeździe. Wózek z napędem elektrycznym 
należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć w pojeździe.

Jeśli użytkownik uzna, że konieczne jest przymocowanie wózka w pojeździe mechanicznym, pojazd ten musi być 
wyposażony w system mocowania wózka inwalidzkiego i zabezpieczania użytkownika (Wheelchair Tie-down and 
Occupant Restraint System, WTORS), zainstalowany zgodnie z instrukcją producenta systemu mocowania oraz 
zgodny z normami ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Section 18/ISO 10542, natomiast wózek z napędem elektrycznym 
musi być wyposażony w system mocowania na czas transportu zgodny z normami ANSI/RESNA WC/ Vol. 
4, Section 19/ISO 7176-19. Do zabezpieczenia wózka z napędem elektrycznym w pojeździe konieczne jest 
użycie kompletnego systemu WTORS oraz zapewnienie użytkownikowi wózka odpowiednio zaprojektowany i 
przetestowany system pasów bezpieczeństwa. Należy użyć systemu pasów bezpieczeństwa zawierającego pas 
biodrowy i pas barkowy, aby zabezpieczyć użytkownika wózka i zminimalizować prawdopodobieństwo obrażeń 
ciała spowodowanych kontaktem z pojazdem podczas wypadku lub gwałtownego hamowania.

OSTRZEŻENIE! Wyłącznie wózki z napędem elektrycznym oznakowane poniższym symbolem 
nadają się do transportu z użytkownikiem:

OSTRZEŻENIE! Bez uprzedniej zgodny autoryzowanego dostawcy nie wolno dokonywać żadnych 
zmian ani zamian w punktach mocowania wózka z napędem elektrycznym ani jego elementach 
konstrukcyjnych ramy.

OSTRZEŻENIE! Nie można dopuścić do sytuacji, w której takie elementy jak podłokietniki lub koła 
zwiększają odległość pasów od ciała użytkownika. 

OSTRZEŻENIE! Pasy bezpieczeństwa powinny mieć pełen kontakt z barkiem i klatką piersiową, a 
pas biodrowy powinien znajdować się nisko, w pobliżu stawu biodrowego. 

OSTRZEŻENIE! Klamra systemów pasów bezpieczeństwa nie powinna znajdować się blisko 
elementów wózka z napędem elektrycznym, które mogą mieć kontakt z przyciskiem zwalniającym 
klamrę w przypadku wypadku lub kolizji pojazdu.

OSTRZEŻENIE! Przed ponownym użyciem wózka z napędem elektrycznym po jakiejkolwiek kolizji 
wózek powinien zostać sprawdzony przez przedstawiciela producenta.
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Siedzisko
Zapewniamy szeroki asortyment systemów siedziska dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. 
Należy mieć na uwadze, że odpowiedzialność za ostateczny wybór dotyczący rodzaju systemu siedziska 
ponoszą użytkownik wózka z napędem elektrycznym, który jest zdolny do podejmowania takiej decyzji, oraz 
jego lekarz/fizjoterapeuta.

OSTRZEŻENIE! Jeśli dopuszczalne obciążenie systemu siedziska oraz zespołu napędowego 
różnią się, należy zawsze przestrzegać wartości niższej. 

OSTRZEŻENIE! W przypadku poluzowania elementów złącznych systemu siedziska problem 
należy niezwłocznie zgłosić autoryzowanemu dostawcy. Siłowniki należy sprawdzać pod kątem 
luźnych, zużytych lub uszkodzonych elementów, a wszelkie uszkodzone przewody należy 
natychmiast wymienić.

OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w siedzisko z elektryczną 
regulacją, przed użyciem funkcji odchylania, opuszczania oparcia lub podnoszenia siedziska należy 
sprawdzić jego najbliższe otoczenie, aby upewnić się, że nic nie zakleszczyło się w mechanizmie. 
Należy zawsze upewniać się, że w pobliżu ruchomych części systemu siedziska nie znajdują się 
żadne dzieci ani zwierzęta. Nie wolno używać funkcji odchylania pod stałymi obiektami, takimi jak 
stół lub biurko. Nie wolno przechowywać pod siedziskiem przedmiotów, które mogą kolidować z 
obsługą mechanizmu. Przed ruchem i w trakcie ruchu należy zapewnić, aby w obszarze ruchu nie 
znajdowały się żadne przedmioty.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno przekraczać specyfikacji funkcji odchylania / opuszczania oparcia 
określonych w instrukcji obsługi systemu siedziska. Nie wolno opuszczać oparcia siedziska, 
gdy jest ono odchylone podczas jazdy bądź na podjeździe lub zjeździe. Mogłoby to spowodować 
przewrócenie się wózka do tyłu, prowadząc do obrażeń ciała i uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno zdejmować poduszki siedziska dostarczonej wraz z wózkiem. Nie wolno 
umieszczać dodatkowych poduszek na poduszce siedziska. Mogłoby to spowodować niestabilną 
pozycję, a w rezultacie upadek z wózka.

Pasy pozycjonujące
Autoryzowany dostawca, terapeuta i inni pracownicy opieki zdrowotnej mają obowiązek ustalić, czy użytkownik 
potrzebuje pasa pozycjonującego do bezpiecznej obsługi wózka z napędem elektrycznym. Zwykle pas 
pozycjonujący nie jest przeznaczony do stosowania jako pas bezpieczeństwa w pojazdach mechanicznych. 
Użytkownik powinien być prawidłowo zapięty pasami na siedzeniu zatwierdzonymi przez producenta pojazdu, 
a jego wózek z napędem elektrycznym powinien być prawidłowo przechowany na czas transportu w pojeździe 
mechanicznym lub zabezpieczony z użyciem fabrycznie zainstalowanego systemu mocowania na czas 
transportu, jeśli jest dostępny.

Pasy pozycjonujące należy zainstalować zgodnie z rozdziałem „Regulacje w zakresie wygody użytkownika” 
instrukcji użytkownika wózka z napędem elektrycznym. Po zainstalowaniu pas należy przełożyć przez miednicę 
zgodnie z zaleceniami lekarza/fizjoterapeuty użytkownika. Punkty mocowania pasów pozycjonujących powinny 
być rozmieszczone w taki sposób, aby kąt miednicy na widoku z boku wynosił od 45° do 75° względem poziomu 
zależnie od masy użytkownika, postawy oraz grubości poduszki siedziska.

OSTRZEŻENIE! Jeśli do bezpiecznej obsługi wózka z napędem elektrycznym konieczny jest pas 
pozycjonujący, należy upewnić się, że jest on prawidłowo zamocowany podczas obsługi wózka 
z napędem elektrycznym. Zmniejszy to ryzyko upadku z wózka i zabezpieczy pas pozycjonujący 
przed wciągnięciem przez opony podczas jazdy.

OSTRZEŻENIE! Pas pozycjonujący nie jest przeznaczony do stosowania jako pas bezpieczeństwa 
w pojazdach mechanicznych, natomiast wózek z napędem elektrycznym nie nadaje się jako 
siedzenie w żadnym pojeździe. Każda osoba podróżująca w pojeździe powinna być odpowiednio 
przypięta do siedzenia pasami zatwierdzonymi przez producenta pojazdu.
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OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem należy upewnić się, że pas pozycjonujący jest odpowiednio 
przymocowany do wózka z napędem elektrycznym oraz jest dopasowany do operatora, aby 
zapewnić mu właściwy komfort. 

OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem wózka z napędem elektrycznym należy sprawdzić pas 
pozycjonujący pod kątem luźnych elementów lub uszkodzeń, takich jak rozdarcia, miejsca 
nadmiernego zużycia, wygięte elementy metalowe, uszkodzone mechanizmy zatrzaskowe, 
zanieczyszczenia. W przypadku wystąpienia problemu należy zwrócić się do autoryzowanego 
dostawcy w celu konserwacji i naprawy.

Pozycjonowanie użytkownika
Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy siedzieli w pozycji wyprostowanej, w której ich miednica znajduje się jak 
najgłębiej na siedzisku wózka z napędem elektrycznym. Wszyscy użytkownicy powinni omówić pozycję miednicy 
z autoryzowanym dostawcą, fizjoterapeutą lub lekarzem w celu ustalenia prawidłowej pozycji miednicy podczas 
użytkowania wózka z napędem elektrycznym na podstawie ich indywidualnych potrzeb medycznych.

Akumulatory i ładowanie: Hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy (SLA) (AGM/żelowy)
Oprócz poniższych ostrzeżeń przestrzegać należy wszystkich pozostałych informacji dotyczących postępowania 
z akumulatorami, przedstawionych w rozdziale „Akumulatory i ładowanie” instrukcji użytkownika wózka z 
napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Słupki, klemy i powiązane akcesoria akumulatorów zawierają ołów i związki 
ołowiu. Podczas wykonywania czynności przy akumulatorach należy nosić okulary i rękawice 
ochronne, a po ich zakończeniu umyć ręce.

OSTRZEŻENIE! Należy zawsze używać dwóch akumulatorów tego samego typu, o tym samym 
składzie chemicznym oraz tej samej pojemności w amperogodzinach (Ah). Specyfikacje 
dostarczone wraz z wózkiem oraz zawarte w instrukcji dołączonej do ładowarki akumulatora 
zawierają informacje o zalecanym typie i pojemnościach.

OSTRZEŻENIE! W wózku z napędem elektrycznym można używać wyłącznie hermetycznych 
akumulatorów zabezpieczonych przed wyciekiem, takich jak akumulatory żelowe zgodne z normą 
DOT CFR 173.159. Akumulatory zamienne należy uzyskać bezpośrednio u autoryzowanego 
dostawcy w celu zapewnienia zgodności, dopasowania i prawidłowego działania.

OSTRZEŻENIE! Akumulatory wózka z napędem elektrycznym są ciężkie. Specyfikacje dostarczone 
wraz z wózkiem zawierają dokładne dane dotyczące masy akumulatorów. Każda osoba podnosząca 
akumulatory wózka z napędem elektrycznym powinna zastosować odpowiednie techniki 
podnoszenia oraz unikać przeciążania się.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno podnosić akumulatorów za przewody elektryczne. Akumulatory należy 
zawsze podnosić za pasy dostarczone przez producenta akumulatorów lub bezpośrednio za 
akumulator. 

OSTRZEŻENIE! Należy zawsze chronić akumulatory przed zamarznięciem i nie wolno ładować 
zamarzniętego akumulatora. Ładowanie zamarzniętego akumulatora może go uszkodzić.

OSTRZEŻENIE! Przewody akumulatora należy podłączyć w prawidłowy sposób. CZERWONE (+) 
kable należy podłączyć do dodatnich (+) klem/słupków akumulatora. CZARNE (-) kable należy 
podłączyć do ujemnych (-) klem/słupków akumulatora. Na wszystkich klemach akumulatorów 
należy montować nasadki ochronne. W razie uszkodzenia kabli należy je natychmiast WYMIENIĆ, 
upewniając się co do prawidłowej orientacji klem akumulatorów przedstawionej na schemacie 
okablowania akumulatorów znajdującym się w instrukcji użytkownika produktu oraz na zespole 
napędowym. 
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OSTRZEŻENIE! Nie wolno łączyć starych akumulatorów z nowymi. Należy zawsze wymieniać oba 
akumulatory jednocześnie.

OSTRZEŻENIE! Ładowarka powinna zawsze pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
gdyż jest to konieczne, aby zapewnić jej prawidłowe chłodzenie. Przed użyciem należy upewnić 
się, że otwory wentylacyjne nie są niczym zasłonięte. Podczas ładowania ładowarka musi zawsze 
znajdować się na twardej, płaskiej powierzchni. Przed każdym użyciem należy upewnić się, 
że ładowarka nie jest przykryta żadnym przedmiotem, takim jak koc lub element odzieży. Nie 
wolno umieszczać ładowarki w ciasnych miejscach, takich jak worki lub torby. Brak prawidłowej 
wentylacji może uszkodzić ładowarkę.

OSTRZEŻENIE! Należy mieć na uwadze, że podczas ładowania obudowa ładowarki akumulatorów 
może być gorąca. Należy unikać kontaktu ładowarki ze skórą oraz nie należy umieszczać jej na 
powierzchniach, na które generowane ciepło może mieć wpływ, np. dywan lub ubrania. 

OSTRZEŻENIE! Jeśli ładowarka jest wyposażona w szczeliny chłodzące, nie wolno w nie wkładać 
żadnych obiektów ani ich niczym zasłaniać.

OSTRZEŻENIE! W razie pytań dotyczących akumulatorów w wózku z napędem elektrycznym 
należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą.

Akumulatory i ładowanie: Litowo-jonowe
Oprócz poniższych ostrzeżeń przestrzegać należy wszystkich pozostałych informacji dotyczących postępowania 
z akumulatorami, przedstawionych w rozdziale „Akumulatory i ładowanie” instrukcji użytkownika wózka z 
napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Linie lotnicze stosują surowe wymagania dotyczące przewożenia akumulatorów 
litowych na pokładzie samolotów pasażerskich. Przed podróżą należy skonsultować się z linią 
lotniczą.

OSTRZEŻENIE! Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez dostawcę. 
Specyfikacje dostarczone wraz z wózkiem oraz zawarte w instrukcji dołączonej do ładowarki 
akumulatora zawierają informacje o zalecanym typie i pojemnościach.

OSTRZEŻENIE! Akumulator został przetestowany, uzyskał certyfikat i jest zgodny z normą UN38.3 
w ramach regulacji ONZ dot. transportu.  

OSTRZEŻENIE! Akumulatory wózka z napędem elektrycznym są ciężkie. Specyfikacje dostarczone 
wraz z wózkiem zawierają dokładne dane dotyczące masy akumulatorów. Każda osoba podnosząca 
akumulatory wózka z napędem elektrycznym powinna zastosować odpowiednie techniki 
podnoszenia oraz unikać przeciążania się.

OSTRZEŻENIE! Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie ładowarki do akumulatorów 
litowo-jonowych dostarczonej wraz z wózkiem z napędem elektrycznym. Użycie innej ładowarki 
lub ładowarki nieprzeznaczonej do akumulatorów litowo-jonowych może zmniejszyć wydajność 
wózka, w tym zasięg na jednym ładowaniu. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może 
doprowadzić do uszkodzenia produktu, obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno usuwać wkładek bezpiecznikowych z przewodów akumulatorów. Jeśli 
wkładki bezpiecznikowe wyglądają na uszkodzone, należy skontaktować się z autoryzowanym 
dostawcą w sprawie serwisu.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno próbować ładować akumulatorów poprzez podłączenie kabli 
bezpośrednio do klem. Nie wolno próbować ładować akumulatorów w trakcie obsługi wózka z 
napędem elektrycznym.
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OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w więcej niż jeden 
akumulator, nie wolno łączyć starych akumulatorów z nowymi. Należy zawsze wymieniać oba 
akumulatory jednocześnie.

OSTRZEŻENIE! Ładowarka powinna zawsze pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
gdyż jest to konieczne, aby zapewnić jej prawidłowe chłodzenie. Przed użyciem należy upewnić 
się, że otwory wentylacyjne nie są niczym zasłonięte. Podczas ładowania ładowarka musi zawsze 
znajdować się na twardej, płaskiej powierzchni. Przed każdym użyciem należy upewnić się, 
że ładowarka nie jest przykryta żadnym przedmiotem, takim jak koc lub element odzieży. Nie 
wolno umieszczać ładowarki w ciasnych miejscach, takich jak worki lub torby. Brak prawidłowej 
wentylacji może uszkodzić ładowarkę.

OSTRZEŻENIE! Należy sprawdzać akumulator i skrzynię akumulatorów pod kątem oznak 
uszkodzeń. Jeśli którykolwiek akumulator lub skrzynia akumulatorów wyglądają na uszkodzone, 
należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym dostawcą.

OSTRZEŻENIE! Należy mieć na uwadze, że podczas ładowania obudowa ładowarki akumulatorów 
może być gorąca. Należy unikać kontaktu ładowarki ze skórą oraz nie należy umieszczać jej na 
powierzchniach, na które generowane ciepło może mieć wpływ, np. dywan lub ubrania. 

OSTRZEŻENIE! Jeśli ładowarka jest wyposażona w szczeliny chłodzące, nie wolno w nie wkładać 
żadnych obiektów ani ich niczym zasłaniać.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno ładować akumulatorów w słońcu lub blisko źródeł ciepła.

OSTRZEŻENIE! W razie pytań dotyczących akumulatorów w wózku z napędem elektrycznym 
należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą.

OSTRZEŻENIE! Należy zawsze chronić akumulatory przed zamarznięciem i nie wolno ładować 
zamarzniętego akumulatora. Ładowanie zamarzniętego akumulatora może go uszkodzić.

OSTRZEŻENIE! Przewody akumulatora należy podłączyć w prawidłowy sposób. CZERWONE (+) 
kable należy podłączyć do dodatnich (+) klem/słupków akumulatora. CZARNE (-) kable należy 
podłączyć do ujemnych (-) klem/słupków akumulatora. Na wszystkich klemach akumulatorów 
należy montować nasadki ochronne. W razie uszkodzenia kabli należy je natychmiast WYMIENIĆ, 
upewniając się co do prawidłowej orientacji klem akumulatorów przedstawionej na schemacie 
okablowania akumulatorów znajdującym się w instrukcji użytkownika produktu oraz na zespole 
napędowym. 

OSTRZEŻENIE! Nie wolno usuwać wkładek bezpiecznikowych z przewodów akumulatorów. Jeśli 
wkładki bezpiecznikowe wyglądają na uszkodzone, należy skontaktować się z autoryzowanym 
dostawcą w sprawie serwisu.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno próbować ładować akumulatorów poprzez podłączenie kabli 
bezpośrednio do klem. Nie wolno próbować ładować akumulatorów w trakcie obsługi wózka z 
napędem elektrycznym.



IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Symbol identyfikujący zagrożenie ma formę czarnego symbolu w żółtym trójkącie z czarną obwódką. Wskazuje 
on potencjalnie niebezpieczne warunki/sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia 
podzespołów lub nieprawidłowego działania. Należy stosować się do wszystkich zaleceń dotyczących 
czynności obowiązkowych i zakazanych, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych warunków/sytuacji lub 
im zapobiec.

24  Przewodnik bezpieczeństwa dla konsumenta

Recykling i utylizacja akumulatorów
W przypadku napotkania na uszkodzony lub pęknięty akumulator należy natychmiast zamknąć go w plastikowym 
worku. Nie wolno instalować akumulatora z pękniętą lub uszkodzoną obudową. W przypadku zauważenia 
kwasu na akumulatorze lub wokół niego należy zastosować proszek do pieczenia na obszarach wycieku w celu 
zneutralizowania kwasu. Przed ponownym zainstalowaniem akumulatorów należy wyczyścić obszary wycieku z 
proszku do pieczenia. Należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby uniknąć kontaktu ze skórą i oczami. Należy 
skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub autoryzowanym dostawcą w celu uzyskania 
instrukcji dotyczących prawidłowej utylizacji i recyklingu akumulatorów.

Części demontowalne

OSTRZEŻENIE! Nie wolno próbować podnosić ani przenosić wózka z napędem elektrycznym 
ani systemu siedziska, chwytając lub trzymając za jakiekolwiek części demontowalne, w tym 
podłokietniki, podnóżki, poduszki siedziska, oparcie siedziska, osłony lub sterownik. W celu 
podniesienia lub przeniesienia wózka lub systemu siedziska należy chwytać wyłącznie za solidne, 
niedemontowalne elementy ramy.

Zapobieganie niezamierzonemu ruchowi

OSTRZEŻENIE! W przypadku pozostawania w pozycji stacjonarnej przez dłuższy okres należy 
wyłączyć zasilanie sterownika. Zapobiegnie to niezamierzonemu ruchowi w razie przypadkowego 
użycia joysticka. Pozwoli to również wyeliminować ryzyko niezamierzonego ruchu wózka 
spowodowanego źródłami elektromagnetycznymi (EM).
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czynności obowiązkowych i zakazanych, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych warunków/sytuacji lub 
im zapobiec.

Sięganie i schylanie
Nigdy nie wolno sięgać, nachylać się ani schylać podczas jazdy wózkiem z napędem elektrycznym. Pochylanie 
się do przodu stwarza ryzyko przypadkowego kontaktu z joystickiem. Przechylanie się w bok na wózku stwarza 
ryzyko przewrócenia się urządzenia. Jeśli sięgnięcie po coś, nachylenie się lub schylenie podczas przebywania 
na wózku z napędem elektrycznym jest absolutnie konieczne, należy pamiętać o zachowaniu stabilnego środka 
ciężkości i zapobieganiu przechyleniu się wózka. Należy upewnić się, że koła przednie są skierowane do przodu, 
aby zapewnić jak najdłuższy rozstaw osi. Zalecamy, aby użytkownik wózka z napędem elektrycznym ustalił 
swoje własne ograniczenia i ćwiczył schylanie się i sięganie po przedmioty w obecności wykwalifikowanego 
pracownika opieki zdrowotnej. Patrz rysunki 6 i 7.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno się schylać, nachylać ani sięgać po przedmioty znajdujące się na pod-
łodze poprzez schylanie się między kolanami lub sięganie nad oparciem siedzenia. Tego typu 
ruchy mogą zmienić środek ciężkości i rozkład masy wózka z napędem elektrycznym. Może to 
spowodować przechylenie się wózka z napędem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Podczas jazdy ręce, ubrania i wszystkie inne przedmioty należy trzymać z dala od 
opon. Żadne rzeczy osobiste ani inne przedmioty nie mogą ciągnąć się za wózkiem z napędem 
elektrycznym podczas jazdy. Należy mieć świadomość, że luźne ubrania i inne przedmioty mogą 
zostać wciągnięte przez oponę koła napędowego i/lub mogą zaplątać się w układ napędowy. 

OSTRZEŻENIE! Potencjalne ryzyko uduszenia! Należy mieć świadomość, że odzież, smycze, 
naszyjniki, inna biżuteria, torebki oraz inne akcesoria noszone lub trzymane blisko ciała podczas 
przebywania na wózku lub obsługiwania go mogą zahaczyć się o podłokietniki lub joystick. 
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć tego zagrożenia.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno pozwolić, aby przedmioty lub akcesoria wystawały poza wózek 
z napędem elektrycznym podczas jazdy. Wystające przedmioty mogą zahaczyć o elementy 
otoczenia na trasie wózka.

OSTRZEŻENIE! Należy upewnić się, że wszystkie rurki tlenowe lub z powietrzem są prawidłowo 
poprowadzone i zabezpieczone, aby się nie zaplątały, skręciły ani odłączyły.

Rysunek 6. Prawidłowe sięganie i schylanie Rysunek 7. Nieprawidłowe sięganie i schyla-
nie
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Siadanie na wózku i schodzenie z niego
Siadanie na wózku z napędem elektrycznym i schodzenie z niego wymaga wysokich umiejętności zachowania 
równowagi. Nauka prawidłowego siadania na wózku i schodzenia z niego wymaga obecności osoby towarzyszącej 
lub pracownika opieki zdrowotnej. 

Aby zapobiec ryzyku obrażeń ciała, zalecamy, aby użytkownik lub przeszkolona osoba towarzysząca wykonała 
następujące czynności przed próbą przesiadki:

 � Wyłączyć zasilanie sterownika.
 � Upewnić się, że wózek z napędem elektrycznym nie jest w trybie wolnego biegu. Patrz rozdział „Twój wózek 

z napędem elektrycznym” w instrukcji użytkownika wózka z napędem elektrycznym.
 � Obrócić przednia koła w kierunku miejsca docelowego przesiadki, aby poprawić stabilność wózka w trakcie 

tej operacji.
 � Zmniejszyć odległość między wózkiem z napędem elektrycznym a miejscem docelowym.
 � Należy upewnić się, że oba podłokietniki są odchylone do góry lub wymontowane z wózka z napędem 

elektrycznym.
 � Podnieść podnóżek lub odchylić podnóżki na bok; pomoże to zapobiec zahaczeniu stóp o podnóżki podczas 

przesiadki i uszkodzeniu produktu.

Rysunek 8. Zalecana pozycja do przesiadki

OSTRZEŻENIE! Przed przesiadką należy wyłączyć zasilanie sterownika, aby zapobiec 
niezamierzonemu ruchowi.

UWAGA: Elementy złączne mogą się poluzować w wyniku częstego ruchu podnóżków w trakcie 
przesiadek. Podczas podnoszenia podnóżków powinien być odczuwalny pewien opór. Jeśli nie czuć 
żadnego oporu, należy dokręcić elementy złączne.

OSTRZEŻENIE! Przed przesiadką należy wyłączyć zasilanie sterownika, aby zapobiec 
niezamierzonemu ruchowi. 

OSTRZEŻENIE! Przed przesiadką należy usadowić się możliwie najgłębiej na siedzisku wózka z 
napędem elektrycznym, aby zapobiec przechyleniu się wózka do przodu podczas przesiadki.
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OSTRZEŻENIE! Nie wolno opierać całego swojego ciężaru na podłokietnikach wózka ani 
używać podłokietników jako elementów nośnych, na przykład podczas przesiadek. Mogłoby to 
spowodować przechylenie się wózka z napędem elektrycznym, prowadząc do upadku użytkownika 
i obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE! Sterownik i uchwyt sterownika nie są elementami nośnymi wózka z napędem 
elektrycznym. Nie wolno używać sterownika ani uchwytu sterownika jako elementów nośnych, na 
przykład do przesiadek. Mogłoby to uszkodzić te elementy i doprowadzić do upadku z wózka z 
napędem elektrycznym i obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno opierać się całym swoim ciężarem na podnóżkach. Mogłoby to 
spowodować przechylenie się wózka lub uszkodzenie podnóżków.

OSTRZEŻENIE! Przed przesiadką z wózka z napędem elektrycznym należy upewnić się, że 
podnóżki są całkowicie podniesione (obrócone o ponad 90°). Niezastosowanie się do powyższego 
może spowodować opadnięcie podnóżka i obrażenia ciała.

Ograniczenia fizyczne
Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym użytkownicy i osoby towarzyszące muszą zachowywać 
ostrożność i zdrowy rozsądek. Obejmuje to świadomość na temat kwestii bezpieczeństwa, które spowodowane 
są określonymi ograniczeniami fizycznymi użytkownika wózka z napędem elektrycznym lub osoby towarzyszącej.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać wózka z napędem elektrycznym, jeśli ograniczenia fizyczne 
uniemożliwiają jego bezpieczną obsługę. Do wspomnianych ograniczeń należy na przykład brak 
świadomości otoczenia lub niezdolność do jasnego myślenia, zaburzenia widzenia lub słuchu, 
zaburzona sprawność górnych kończyn, która ogranicza zdolność do korzystania z elementów 
sterujących. Obsługa wózka z napędem elektrycznym przez osobę z takimi zaburzeniami może 
doprowadzić do nieprawidłowego sterowania, przyspieszania, hamowania, niestabilności, 
przechylania się, nieprawidłowego kierunku i/lub kolizji z osobami lub obiektami. Wszystkie 
powyższe okoliczności mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Leki 
Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym użytkownicy i osoby towarzyszące muszą zachowywać 
ostrożność i zdrowy rozsądek. Dotyczy to również świadomości na temat kwestii bezpieczeństwa 
związanych z przyjmowaniem leków na receptę lub bez recepty.

OSTRZEŻENIE! W przypadku przyjmowania leków na receptę lub bez recepty należy skonsultować 
się z lekarzem. Niektóre leki mogą pogarszać zdolność do bezpiecznej obsługi wózka z napędem 
elektrycznym. Obsługa wózka z napędem elektrycznym przez osobę z takimi zaburzeniami 
może doprowadzić do nieprawidłowego sterowania, przyspieszania, hamowania, niestabilności, 
przechylania się, nieprawidłowego kierunku i/lub kolizji z osobami lub obiektami. Wszystkie 
powyższe okoliczności mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Alkohol i inne środki odurzające / palenie tytoniu
Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym użytkownicy i osoby towarzyszące muszą zachowywać 
ostrożność i zdrowy rozsądek. Dotyczy to również świadomości na temat kwestii bezpieczeństwa związanych ze 
spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających, w tym marihuany oraz narkotyków w różnych postaciach.   

OSTRZEŻENIE! Nie wolno obsługiwać wózka z napędem elektrycznym pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających, w tym marihuany i innych narkotyków, które mogą zaburzać 
zdolność do bezpiecznej obsługi wózka. Obsługa wózka z napędem elektrycznym przez osobę 
z takimi zaburzeniami może doprowadzić do nieprawidłowego sterowania, przyspieszania, 
hamowania, niestabilności, przechylania się, nieprawidłowego kierunku i/lub kolizji z osobami lub 
obiektami. Wszystkie powyższe okoliczności mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub 
śmierci.
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Niebezpieczne środowiska
OSTRZEŻENIE! Z uwagi na układy elektryczne w naszych produktach nie zalecamy stosowania 
naszych wózków z napędem elektrycznym w środowiskach przemysłowych lub komercyjnych 
klasy I dział I, w których miejsce pracy może zawierać palną mieszaninę gazów. W takim środowisku 
wózek z napędem elektrycznym może stać się źródłem zapłonu, powodując pożar lub wybuch.

Sport i ćwiczenia fizyczne
Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym użytkownicy muszą zachowywać ostrożność i zdrowy rozsądek. 
Dotyczy to również świadomości na temat kwestii bezpieczeństwa związanych z uczestnictwem w sportach i 
ćwiczeniach fizycznych. Wszelka aktywność fizyczna niesie ze sobą ryzyko kontuzji. Jeśli użytkownik zamierza 
uczestniczyć w aktywności sportowej, zalecamy wyposażenie wózka z napędem elektrycznym w pas pozycjonujący 
oraz stosowanie sportowych akcesoriów bezpieczeństwa, takich jak kaski i osłony.

Palenie tytoniu
Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym użytkownicy i osoby towarzyszące muszą zachowywać 
ostrożność i zdrowy rozsądek. Dotyczy to również świadomości na temat kwestii bezpieczeństwa związanych z 
paleniem tytoniu, które może zaburzać zdolność do bezpiecznej obsługi wózka.  

OSTRZEŻENIE! Nie wolno palić papierosów podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym. 
Palenie tytoniu może zaburzać zdolność do bezpiecznej obsługi wózka lub spowodować pożar. 
Palenie papierosów podczas obsługi wózka może odwracać uwagę użytkownika lub osoby 
towarzyszącej od bezpiecznej jazdy oraz kolidować z prawidłową obsługą elementów sterujących 
wózka, co może doprowadzić do nieprawidłowego sterowania, przyspieszania, hamowania, 
niestabilności, przechylania się, nieprawidłowego kierunku i/lub kolizji z osobami lub obiektami. 
Wszystkie powyższe okoliczności mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. 
Palenie papierosów podczas obsługi wózka może również spowodować poparzenia i/lub 
uszkodzenie wózka/mienia, a także doprowadzić do pożaru, którego skutkiem mogą być poważne 
obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE! Usilnie zalecamy, aby nie palić papierosów w trakcie użytkowania wózka z 
napędem elektrycznym, mimo że wózek przeszedł pomyślnie konieczne testy w zakresie palenia 
tytoniu. Jeśli użytkownik postanowi palić papierosy, będąc na wózku z napędem elektrycznym, 
musi przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa.

 � Nie wolno pozostawiać zapalonego papierosa bez nadzoru.
 � Popielniczki należy trzymać w bezpiecznej odległości od poduszek siedziska.
 � Przed wyrzuceniem papierosa należy upewnić się, że jest całkowicie zgaszony.

Środki ostrożności dotyczące łatwopalności
OSTRZEŻENIE! Mimo że tworzywa sztuczne oraz siedzisko użyte w wózku z napędem elektrycznym 
zostały przetestowane i spełniają obowiązujące normy dotyczące łatwopalności, zalecamy, aby nie 
narażać wózka z napędem elektrycznym na otwarte płomienie.

OSTRZEŻENIE! Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tlenu w pobliżu 
obwodów elektrycznych i palnych materiałów. Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania 
tlenu można uzyskać od dostawcy tlenu.

OSTRZEŻENIE! Zużytą lub uszkodzoną tapicerkę należy natychmiast wymienić, aby zmniejszyć 
ryzyko zapłonu.

OSTRZEŻENIE! Należy pamiętać, że mycie elementów tapicerowanych zmniejsza odporność 
materiału na ogień.
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IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Symbol identyfikujący zagrożenie ma formę czarnego symbolu w żółtym trójkącie z czarną obwódką. Wskazuje 
on potencjalnie niebezpieczne warunki/sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia 
podzespołów lub nieprawidłowego działania. Należy stosować się do wszystkich zaleceń dotyczących 
czynności obowiązkowych i zakazanych, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych warunków/sytuacji lub 
im zapobiec.

OSTRZEŻENIE! Dodanie akcesoriów lub elementów do elektrycznego wózka inwalidzkiego może 
zwiększyć jego podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. Nie wolno modyfikować wózka z 
napędem elektrycznym w żaden sposób niezatwierdzony przez producenta wózka.

OSTRZEŻENIE! Sam elektryczny wózek może zakłócać wydajność innych znajdujących się w 
pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak systemy alarmowe.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych, 
należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą. W przypadku wystąpienia niezamierzonego ruchu 
lub zadziałania hamulców należy możliwie najszybciej wyłączyć wózek z napędem elektrycznym, jeśli 
jest to bezpieczne. Należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą w celu zgłoszenia zdarzenia.

Wózek z napędem elektrycznym może nie być prawidłowo skonfigurowany do aktywności sportowej pod 
względem ustawienia siedziska i programu sterownika. W przypadku uczestniczenia w dowolnego rodzaju 
aktywności sportowej autoryzowany dostawca powinien monitorować obsługę wózka podczas tej aktywności. 
Pozwoli to dostawcy skonfigurować wózek w celu dopasowania go do szczególnych potrzeb użytkownika, aby 
zapewnić mu bezpieczeństwo i wygodę.

OSTRZEŻENIE! Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie autoryzowanego dostawcy 
o zamiarze uczestniczenia w aktywności sportowej lub ćwiczeniach fizycznych. Po dokonaniu 
wszelkich regulacji dostawca powinien ponownie monitorować obsługę wózka podczas danej 
aktywności, aby upewnić się, że użytkownik czuje się wygodnie w nowej konfiguracji.

OSTRZEŻENIE! Użytkownik uczestniczy w aktywności sportowej i ćwiczeniach fizycznych na 
własne ryzyko. Użytkownik wózka z napędem elektrycznym jest odpowiedzialny za stosowanie 
odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa oraz upewnienie się, że autoryzowany dostawca 
prawidłowo skonfigurował wózek do takiego zastosowania. Producent wózka nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia ciała i/lub uszkodzenia produktu wynikające z zastosowania 
wózka w dowolnej aktywności sportowej.

Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe

OSTRZEŻENIE! Badania laboratoryjne wykazały, że fale elektromagnetyczne i radiowe mogą mieć 
negatywny wpływ na wydajność elektrycznych wózków inwalidzkich.

Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak telefony komórkowe, 
krótkofalówki, radiostacje, stacje telewizyjne, amatorskie nadajniki radiowe (HAM), bezprzewodowe łącza 
komputerowe, sygnały mikrofalowe, transmitery systemów przywoławczych oraz mobilne aparaty nadawczo-
odbiorcze średniego zasięgu używane przez pojazdy ratunkowe. W niektórych przypadkach fale te mogą 
powodować niezamierzony ruch lub uszkodzić system sterowania. Wszystkie elektryczne wózki inwalidzkie mają 
pewien poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Im większy poziom odporności, tym większa 
ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Produkt przeszedł pomyślnie testy na poziom odporności 
20 V/m.

OSTRZEŻENIE! Należy mieć świadomość, że telefony komórkowe, krótkofalówki, laptopy, 
generatory prądu lub źródła o wysokiej mocy i inne rodzaje nadajników radiowych mogą 
powodować niezamierzony ruch elektrycznego wózka inwalidzkiego z powodu zakłóceń 
elektromagnetycznych. Gdy wózek inwalidzki z napędem elektrycznym jest włączony, nie wolno 
włączać podręcznych urządzeń do komunikacji, takich jak CB radio i telefony komórkowe. Należy 
zwracać uwagę na znajdujące się w pobliżu nadajniki, takie jak stacje radiowe lub telewizyjne, i 
unikać zbliżania się do nich.
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Pytania i odpowiedzi dotyczące Proposition 65

Czym jest Proposition 65?
Proposition 65 nakłada wymóg na przedsiębiorców w Kalifornii dotyczący ostrzegania mieszkańców o istotnym 
narażeniu na substancje chemiczne powodujące raka, wady wodzone lub inny niekorzystny wpływ na układ 
rozrodczy. Substancje te mogą być obecne w produktach kupowanych przez mieszkańców Kalifornii, w ich 
domach lub miejscach pracy bądź są uwalniane do środowiska. Wymagając ujawniania takich informacji, 
Proposition 65 umożliwia mieszkańcom Kalifornii podejmowanie świadomych decyzji dotyczących narażenia na 
te substancje.

Proposition 65 ponadto zakazuje przedsiębiorstwom świadomego uwalniania znacznych ilości wymienionych 
substancji chemicznych do źródeł wody pitnej. Proposition 65 wymaga od stanu Kalifornii publikowania 
substancji chemicznych o znanym działaniu powodującym raka, wady wrodzone i niekorzystnym działaniu na 
układ rozrodczy. Lista ta, która po raz pierwszy została opublikowana 1987 roku, musi być aktualizowana co 
najmniej raz w roku, a obecnie zawiera już około 900 substancji chemicznych.

Jakiego rodzaju substancje chemiczne znajdują się na liście Proposition 65?
Lista zawiera szeroką gamę naturalnie występujących i syntetycznych substancji, do których należą dodatki 
lub składniki pestycydów, powszechnych artykułów gospodarstwa domowego, żywności, leków, farb lub 
rozpuszczalników. Wymienione substancje mogą być również używane w produkcji i budownictwie bądź mogą 
być produktami ubocznymi procesów chemicznych, na przykład spaliny samochodowe.

Co oznacza ostrzeżenie?
Jeśli na etykiecie produktu lub w miejscu pracy, firmie lub domu na wynajem znajduje się ostrzeżenie, oznacza 
to, że przedsiębiorca odpowiedzialny za to ostrzeżenie jest świadomy lub przypuszcza, że naraża osoby na 
jedną lub większą liczbę substancji chemicznych z listy.

Zgodnie z prawem ostrzeżenie dotyczące wymienionych substancji jest obowiązkowe, chyba że narażenie jest 
tak niskie, że nie stwarza istotnego ryzyka wystąpienia raka lub jest znacząco poniżej poziomów powodujących 
wady wrodzone lub inne niekorzystne działanie na układ rozrodczy.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat Proposition 65?
W razie szczegółowych pytań dotyczących zarządzania lub wdrażania Proposition 65, można skontaktować 
się z programem Proposition 65 Biura ds. Oceny Środowiskowych Zagrożeń dla Zdrowia pod adresem P65.
Questions@oehha.ca.gov lub numerem telefonu (916) 445-6900.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas ważne. Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszej instrukcji 
są niezrozumiałe lub konieczna jest dodatkowa pomoc w zakresie konfiguracji lub obsługi, należy skontaktować 
się z autoryzowanym dostawcą. Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń i uwag w niniejszym dokumencie 
oraz tych umieszczonych na produkcie może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu i 
unieważnia gwarancję produktu.






