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1. Įžanga 

1.1 Paskirtis 

Vežimėlio varytuvas yra medicinos prietaisas, skirtas aktyviems neįgaliųjų vežimėlių naudotojams, kurie yra priklausomi nuo neįgaliojo 

vežimėlio dėl jų negalios. Vežimėlio varytuvas yra elektrinis vilkimo prietaisas, kuris yra tvirtinamas prie neįgaliojo vežimėlio ir paverčia jį į 

elektrinį neįgaliojo vežimėlį, taip reikšmingai padidinant neįgaliojo vežimėlio naudotojo mobilumą ir lankstumą. 

 
 

1.2 Svarbios pastabos apie saugą – laikykitės visuomet 

Vežimėlio varytuvas yra neįgaliojo vežimėlio vilkimo prietaisas. Saugos sumetimais, jį leidžiama naudoti tik tiems asmenims, kurie 

• buvo apmokyti, kaip juo naudotis, 

• gali judinti ir valdyti abi rankas be didelių apribojimų, 

• yra fiziškai ir protiškai pajėgūs saugiai naudoti neįgaliojo vežimėlį su pritvirtintu varytuvu visomis galimomis situacijomis (pvz., kelyje) ir 

galėtų saugiai sustabdyti neįgaliojo vežimėlį, jei varytuvas sugestų. 

 
Asmeniškas mokymas, kaip naudoti prietaisą, yra įtrauktas į pristatymo apimtį. Susisiekite su įgaliotu platintoju ar GmbH „Alber“ agentu ir 

susitarkite dėl mokymo. Mokymas yra nemokamas. 

Jei nesate įsitikinęs, ar teisingai naudojate vežimėlio varytuvą, susisiekite su įgaliotu platintoju, kuris galės jums patarti. 

Jei atsirastų techninių gedimų, susisiekite su įgaliotu platintoju ar „Alber“ aptarnavimo centru, telefonu 0800 9096 250 (nemokamai; 

taikoma tik Vokietijos Federalinėje Respublikoje). 

  2 • Naudodami vežimėlio varytuvą, laikykitės neįgaliojo vežimėlio gamintojo specifikacijų (pvz., dėl maksimalaus nuolydžio, padangų slėgio,  

didžiausio greičio, t.t.), ypač neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijų. Niekuomet neviršykite nurodytų ribinių verčių. 

• Nerekomenduojame naudoti vežimėlio varytuvo vietose, kuriose veikia stiprūs elektros laukai.  

• Retais atvejais, vežimėlio varytuvo veikimą gali trikdyti kiti elektros prietaisai, pavyzdžiui, prekių apsaugos varteliai parduotuvėse. 

• Draudžiama naudoti vežimėlio varytuvą ant eskalatorių. 

• Jei atliekate sportinę veiklą neįgaliojo vežimėlyje, pavyzdžiui, kilnojate svorius ar panašiai, atkabinkite varytuvą nuo neįgaliojo vežimėlio. 

• Taip pat, draudžiama naudoti vežimėlio varytuvą su „Alber“ nepatvirtintais priedais. 

 
Draudžiama naudoti vežimėlio varytuvą prieš mokymus, kaip naudoti. 

Susisiekite su įgaliotu platintoju ar „Alber“ agentu dėl tokių mokymų. 

Vežimėlio varytuvo naudojimas prieš dalyvavimą tokiuose mokymuose prieštarauja numatytai paskirčiai ir, be kita ko, 

panaikina garantiją. Naudojimas, prieštaraujantis paskirčiai, sukelia sužalojimo riziką. 

 
Reikalavimai vežimėlio varytuvo naudotojui yra griežtesni nei reikalavimai paprasto neįgaliojo vežimėlio naudojimui; 

ypatingą dėmesį privalo skirti ir būtina laikytis šiame naudojimo vadove pateiktos naudojimo informacijos. 

 
 

1.3 Tinkamas vežimėlio varytuvo naudojimas 

Vežimėlio varytuvas yra medicinos prietaisas, skirtas aktyviems neįgaliųjų vežimėlių naudotojams, kurie yra priklausomi nuo neįgaliojo 

vežimėlio dėl jų negalios. Vežimėlio varytuvas yra elektrinis vilkimo prietaisas, kuris yra tvirtinamas prie neįgaliojo vežimėlio ir paverčia jį į 

elektrinį neįgaliojo vežimėlį, taip reikšmingai padidinant neįgaliojo vežimėlio naudotojo mobilumą ir lankstumą. 

Visada privaloma vežimėlio varytuvą naudoti, gabenti, prižiūrėti ir taisyti pagal šį naudojimo vadovą. Vežimėlio varytuvas gali būti tvirtinamas 

ir naudojamas tik su tais neįgaliųjų vežimėliais, kurie yra įtraukti į „Alber“ sąrašą tvirtinimo duomenų bazėje. 

Atranką atlieka įgaliotas platintojas arba „Alber“. 

 

 
1.4 Naudojimo instrukcijos 

Netvirtinkite jokių kitų dalių, išskyrus „Alber“ patvirtintus priedus. Neatlikite jokių techninių vežimėlio varytuvo ar jo priedų pakeitimų. 

Vežimėlio varytuvas gali būti naudojamas tik šiomis sąlygomis: 

• Pilnai laikantis šiame naudojimo vadove pateiktos informacijos, nurodymų ir rekomendacijų. 

• Laikantis informacijos apie važiavimą su vežimėlio varytuvu, taip pat informacijos apie saugą ir pavojų 6 skyriuje. 

• Vežimėlio varytuvą gali naudoti tik apmokytas žmogus. 

• Jei naudotojas ar trečioji šalis neatliko jokių techninių vežimėlio varytuvo pakeitimų. 

Apmokytas žmogus yra žmogus, kuriam buvo išsamiai paaiškinta, kaip naudoti vežimėlio varytuvą ir jo/jos užduotys, taip pat žmogus, 

kuris žino galimus pavojus, susijusius su netinkamu prietaiso naudojimu. Varytuvo atveju, tai yra neįgaliojo vežimėlio, prie kurio jis 

pritvirtintas, naudotojas. Mokymus suteikia įgaliotas platintojas arba GmbH „Alber“ agentas. Griežtai draudžiama neapmokytiems ar 

nekvalifikuotiems asmenims naudoti vežimėlio varytuvą. 



Negalima naudoti vežimėlio varytuvo tikslams, kurie prieštarauja prietaiso naudojimo paskirčiai. Tai ypač taikoma visiems krovinių 

gabenimo tipams, pavyzdžiui, buitinių objektų gabenimas ar pašaliniai žmonėms neįgaliojo vežimėlyje. 

Taip pat draudžiama prikabinti vežimėlio varytuvą prie bet kokio kito kilnojamo objekto, prietaiso, mašinos ar transporto priemonių (pvz., 

sulankstomi dviračiai ar paspirtukai). 

Tinkamas naudojimas apima šiame naudojimo vadove nurodytos informacijos apie techninės priežiūros darbų atlikimą, informacijos 

apie saugos priemones ir pavojų važiavimo metu laikymąsi. 

 
GmbH „Alber“ laiko, kad žemiau nurodyti atvejai prieštarauja vežimėlio varytuvo paskirčiai: 

• Prietaiso naudojimas ne pagal šio naudojimo vadovo instrukcijas ir rekomendacijas. 

• Šiame naudojimo vadove nustatytų techninių ribinių verčių viršijimas. 

• Techniniai prietaiso pakeitimai. 

• Dalių ir priedų, kurių GmbH „Alber“ netiekia ir nepatvirtino, tvirtinimas ir/ar naudojimas. 
 

GmbH „Alber“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią sukėlė vežimėlio varytuvo ir papildomų jo dalių naudojimas 
ne pagal paskirtį, žmogaus, kuris nebuvo apmokytas, kaip naudoti vežimėlio varytuvą ir papildomas jo dalis, naudojimas, 
vežimėlio varytuvo ir papildomų jo dalių naudojimas ne pagal šiame naudojimo vadove pateiktas instrukcijas 
neatsižvelgiant į informaciją apie saugą ir pavojų arba naudotojų ar trečiosios šalies šiame naudojimo vadove pateiktų 
techninių ribų viršijimas. 

 
Atidžiai perskaitykite visą informaciją apie saugą ir pavojų, pateiktą atskiruose šio naudojimo vadovo skyriuose, prieš 
naudodami vežimėlio varytuvą. 

 
 

1.5 Ženklai ir simboliai 

Svarbūs patarimai ir informacija yra nurodyti šiame naudojimo vadove taip: 

 
Reiškia patarimus ir specialią informaciją. 

 

 
Įspėjimas apie galimą pavojų jūsų saugai ir sveikatai, taip pat galimos sužalojimo rizikos nurodymas. Įspėjimas apie galimas 

technines problemas ar gedimus. 

 
Visuomet laikykitės šių nurodymų ir įspėjimų, kad nesužeistumėte žmonių ir nesugadintumėte produkto. 

Šiame naudojimo vadove pateikta informacija, pavyzdžiui, „priekyje“, „gale“, „kairėje“, „dešinėje“, t.t., nurodo padėtį iš neįgaliojo 

vežimėlio naudotojo atžvilgiu. 

 
Žemiau paaiškinami simboliai, esantys etiketėse (žr.13 skyrių) tam tikrose šio naudojimo vadovo dalyse. 

 

Vežimėlio varytuvas ir atitinkamas įkroviklis atitinka taikomas standarto EN 12184 dėl elektrinių neįgaliųjų 
vežimėlių dalis ir neįgaliųjų vežimėliams taikomą ISO 7176-14 standartą ir atitinka ES Medicinos prietaisų 
direktyvos MDR reikalavimus. Vežimėlio varytuvas yra I klasės medicinos prietaisas. 

 
 
                                                        Medicinos prietaisas 

 
 
 
 
 

Informacija, kaip utilizuoti vežimėlio varytuvą ir jo dalis, pateikta 7.4 skyriuje. 

 
 
 

 

Saugokite prietaisą nuo drėgmės. 
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Reiškia temperatūros diapazoną, kuriame galima naudoti vežimėlio varytuvą ar bateriją.



 

Svarbu, laikykitės lydinčių dokumentų. 

 
 
 

 

Maksimalus žmogaus svoris, kuris atitinka vežimėlio varytuvo keliamąją galią: 100 kg 

 
 

 

Gamybos data, nurodyta ant sistemos etiketės 

 
 
 
 
 

Prietaiso gamintojo pavadinimas ir adresas (žr. šio naudojimo vadovo gale) 
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Pavojingų prekių ženklinimas (9 klasė) ant baterijos dėžutės 

Žiūrėkite 3.5.8 skyrių. 

 
 
 
 

Apsauginė izoliacija/taikymo klasė 2 

 
 
 
 
 

Nenaudoti lauke 

 
 
 
 

1.6 Naudojimo sąlygos/naudojimo vietos 

• Laikykitės leidžiamų neįgaliojo vežimėlio, prie kurio pritvirtintas varytuvas, naudojimo sąlygų (žr. neįgaliojo vežimėlio naudojimo vadovą). 

• Be informacijos apie vežimėlio varytuvą, taip pat būtina laikytis neįgaliojo vežimėlio gamintojo suteiktos informacijos (pvz., 

maksimalios įkalnės, maksimalus leidžiamas kliūčių aukštis, maksimalus naudotojo svoris, maksimalus greitis, t.t.). Visuomet laikykitės 

žemiausių verčių. 

• Privaloma laikytis visų ribų, susijusių su neįgaliojo vežimėlio naudojimu (pvz., maksimalios įkalnės, maksimalus leidžiamas kliūčių 

aukštis, maksimalus naudotojo svoris, t.t.), varytuvo naudojimo metu. 

• Vežimėlio varytuvas gali būti naudojamas tik esant nuo -25 °C iki +50 °C temperatūrai. Todėl, nenaudokite varytuvo veikiant karščio 

šaltiniams (pavyzdžiui, intensyviai šviečiant saulei), nes paviršius gali įkaisti iki aukštos temperatūros. 

• Venkite naudoti neįgaliojo vežimėlį ant minkštos žemės (pvz., palaida skalda, smėlis, purvas, sniegas, ledas ar gilios balos). 

• Būtinai laikykitės saugos nurodymų ir informacijos apie pavojų 3 skyriuje. 

 
Nepalikite savo vežimėlio varytuvo saulės atokaitoje ilgesniam laikui. Tai gali sukelti variklio įkaitimą ir, kritiniu atveju, 

negalėsi naudoti prietaiso pilna galia. Plastikinės dalys taip greičiau nusidėvi, kai yra veikiamos saulės spindulių. 



1.7 Standartinė pristatymo apimtis 

• Vežimėlio varytuvas 

• Ekranas 

• Baterija su raktu 

• Įkroviklis 

• Šis naudojimo vadovas 

• Įkroviklio naudojimo instrukcijos 

Reikia turėti specialią jungtį, kad būtų galima prikabinti varytuvą prie neįgaliojo vežimėlio. Jei jos neturite, susisiekite su įgaliotu platintoju ar 

„Alber“ agentu. 

 

 
1.8 Papildomi priedai 

• Priekinė pagrindo atrama 

• Galinė pagrindo atramas 

• Pirkinių krepšys 

• Butelio laikiklis 

• „Vario“ atrama 

• Kompaktiškas krepšys 

• Galiniai žibintai stūmimo rankenoms 

• „Supernova E3 pure“ žibintas 

• Galiniai ratai, sukomplektuoti (pora), uždėti 

• Galinis veidrodėlis 

• Akseleratoriaus atrama rankai (naudojimo pagalba) 

Mes rekomenduojame naudoti tik originalius „Alber“ tiekiamus priedus. 

Vežimėlio varytuvas yra sukurtas taip, kad geriausiai veiktų naudojant originalius „Alber“ priedus. GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės už 

žalą produktui ar nelaimingus atsitikimus (pvz., gaisrą), kuriuos sukėlė neoriginalių priedų ar atsarginių dalių gedimas. Garantija nebus 

taikoma žalai, kurią sukėlė neoriginalių priedų gedimas. Tačiau, GmbH „Alber“ atliks taisymus už tam tikrą mokestį. 

 
 

 
1.9 Pagrindinių elementų apžvalga  
(žiūrėkite brėžinius aukščiau) 

Vežimėlio varytuvas 

Akseleratorius 1 Žibintas 17 

Mygtukas (kelios funkcijos) 2 Stovas 18 

Ekranas 3 Stabdžiai (aktyvuojami stabdžių svirtimis 
7a/7b) 

19 

Ekrano laikiklis 4 Vožtuvas 20 

Žibinto ir garso signalo mygtukas 5 Ratas 21 

Stabdžių rankenėlės fiksavimo mechanizmas 6 Stabdžių diskas 22 

Stabdžių rankenėlė (dešinė) 7a USB įkroviklio lizdas 35 

Stabdžių rankenėlė (kairė) 7b   

Montavimo jungtis 8   

Atleidimo rankenėlė 9 Įkroviklis  

Įkroviklio lizdas (su dangteliu) 10 Įkroviklis 23 

Ekranas (būsenos rodymas) 11 Ekranas 24 

Informacijos mygtukas 12 Įkrovimo kištukas 25 

Baterija 13 Maitinimo laido kištukas 26 

Baterijos laikiklis 14   

Baterijos užfiksavimo raktas 15 Neįgaliojo vežimėlis  

Baterijos spyna 16 Montavimo jungtis 27 
  Greitoji jungtis 28 
  Greitosios jungties atleidimas 29 
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2. Eksploatacijos pradžia 

„Alber“ ar įgaliotas platintojas pritvirtins jūsų užsakytą vežimėlio varytuvą bei priedus 

prie jūsų neįgaliojo vežimėlio ir pristatys paruoštus naudoti. Po jūsų neįgaliojo vežimėliu 

yra montavimo jungtis [27], kuria varytuvas gali būti prikabintas prie jūsų neįgaliojo 

vežimėlio (žr. 2.1 skyrių). 

 
Po vežimėlio varytuvo pristatymo, įgaliotas platintojas ar „Alber“ agentas parodys jums, 

kaip naudoti sistemą ir kaip veikia jūsų užsakyti priedai. Jūs taip pat gausite šį naudojimo 

vadovą, kuriame be techninės informacijos pateikiamos svarbios vairavimo instrukcijos. 

 
Gamykloje vežimėlio varytuvo ekrano [3] kalba yra nustatoma į anglų, bet jūs ar įgaliotas 

platintojas gali pakeisti kalbą į jums tinkamą (žr. 4.3.4 skyrių). 

 
Dėl taikomų gabenimo taisyklių, baterija yra įkrauta tik iki 30 procentų pristatymo metu. 

Todėl ją reikia pilnai įkrauti prieš naudojant pirmą kartą (žr. 3.5 skyrių). 

 
 

  6 Perkaitykite šį naudojimo vadovą ir visus saugos nurodymus, ypač informaciją 
apie įspėjimus, taip pat įkroviklio ir baterijos dokumentus prieš vežimėlio 
varytuvo naudojimą. Jei jums kiltų klausimų, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

 
Montavimo jungtį [27] prie neįgaliojo vežimėlio gali tvirtinti tik „Alber“ 
arba įgaliotas platintojas. 

 

 
Reguliariai tikrinkite montavimo jungtį [27], kad užtikrintumėte saugų 
pritvirtinimą prie neįgaliojo vežimėlio. Jei varžtai atsilaisvino, susisiekite 
su įgaliotu platintoju, kuris užverš varžtus. 

 
Reguliariai tikrinkite varytuvo ir neįgaliojo vežimėlio stabdžių veikimą. Jei 
stabdžiai veikia netinkamai, varytuvo naudoti negalima. 

 
 
 
 
 

Svarbi informacija žmonėms su širdies stimuliatoriais 

 
Ant dviračio šakės yra magnetas [62]. 

Žmonėms su širdies stimuliatoriais negalima būti arčiau nei 20 centimetrų 

prie šio prietaiso, norint išvengti galimų gedimų ir žalos sveikatai. 
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2.1. Varytuvo prikabinimas prie neįgaliojo vežimėlio 

Norėdami prikabinti varytuvą prie neįgaliojo vežimėlio, atlikite šiuos veiksmus: 

• Įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius. 

• Įsitikinkite, kad vežimėlio varytuvas nėra įjungtas. Žemiau aprašomi žingsniai gali būti 

atlikti tik kai varytuvas yra išjungtas. 

• Jei būtina: atlenkite atleidimo rankenėlę [9] ant varytuvo pakeldami ją į viršų (žr. C 

schemą). 

• Suimkite vežimėlio varytuvo rankenas ir traukite į save (A schema), kol skersinis 

strypas [8a] jungtyje [8] liesis su neįgaliojo vežimėlio montavimo jungtimi [27] (žr. C 

schemą). 

• Toliau traukite vežimėlio varytuvą į save. Jei atliksite šį veiksmą teisingai, išgirsite 

spragtelėjimą, kai tik dvi jungtys [8 ir 27] susikabins. Šios procedūros metu 

pastebėsite, kad varytuvo ratas [21] iš pradžių šiek tiek pakils ir nusileis ant žemės, kai 

dvi jungtys susikabins. 

• Atsiloškite ir stumkite vežimėlio varytuvą nuo savęs už rankenų (žr. B schemą). 

Neįgaliojo vežimėlio ratukai ir varytuvas šiek tiek pakils ir dvi jungtys [8 ir 27] tvirtai 

susikabins. Atleidimo rankenėlė [9] taip pat automatiškai nusileis ir įsistatys į vietą, taip 

užfiksuodama mechanizmą (žr. D schemą). 

• Jei atleidimo rankenėlė [9] nenusileido automatiškai: rankiniu būdu nuspauskite 

rankenėlę [9] ir įsitikinkite, kad ji įsistatė į vietą (žr. D schemą). 

• Patikrinkite, ar neįgaliojo vežimėlis ir varytuvas yra tvirtai sukabinti. Dabar turėtų būti 

neįmanoma nustumti varytuvą nuo neįgaliojo vežimėlio. 

• Teisingai prikabinę varytuvą prie neįgaliojo vežimėlio, galite atleisti neįgaliojo 

vežimėlio stovėjimo stabdžius ir važiuoti. 

 
 

 
Norint prikabinti vežimėlio varytuvą, jis turi būti išjungtas. Niekuomet 
nekabinkite varytuvo, kai jis yra įjungtas. 

 

Visuomet atlikite prikabinimą iki galo ir itin dėmesingai, be pertraukimų 
(pvz., telefono skambučių, pokalbių su kitais žmonėmis, t.t.). 

 

Jei atleidimo rankenėlė [9] nenusileido automatiškai prikabinimo 
metu (D schema), susisiekite su įgaliotu platintoju, kad šis patikrintų 
montavimo jungties [27] padėtį. 

 

Važiavimas su vežimėlio varytuvu yra leidžiamas tik jei atleidimo 
rankenėlė [9] yra nulenkta (nuleista žemyn ir įstatyta į vietą – žiūrėkite D 
schemą). 
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2.2. Varytuvo atkabinimas nuo neįgaliojo vežimėlio 

Norėdami atkabinti varytuvą nuo neįgaliojo vežimėlio, atlikite šiuos veiksmus: 

• Įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius. 

• Įsitikinkite, kad vežimėlio varytuvas nėra įjungtas. Žemiau aprašomi žingsniai gali būti 

atlikti tik kai varytuvas yra išjungtas.  

• Atlenkite vežimėlio varytuvo atleidimo rankenėlę [9] (žr. G schemą). 

• Stumkite varytuvą nuo savęs, kol išgirsite spragtelėjimą. 

• Dabar traukite varytuvą į save, kol jūsų neįgaliojo vežimėlio ratukai nusileis ant 

žemės. 

• Stumkite vežimėlio varytuvą žemyn ir šiek tiek į priekį. Dvi jungtys [8 ir 27] atsikabins; 

tuo pačiu metu, neįgaliojo vežimėlio ratukai nusileis ant žemės. 

• Dabar neįgaliojo vežimėlį ir varytuvą galima pastatyti ant žemės; turėtumėte įjungti 

varytuvo stabdžius (žr. 2.7 skyrių), kad jis nenuriedėtų. 

 

 
 Norint atkabinti vežimėlio varytuvą, jis turi būti išjungtas. Niekuomet 
nekabinkite varytuvo, kai jis yra įjungtas. 

 
  8 Visuomet atlikite prikabinimą iki galo ir itin dėmesingai, be pertraukimų 

(pvz., telefono skambučių, pokalbių su kitais žmonėmis, t.t.). 
 

Atlenkus atleidimo rankenėlę [9], mechaninė jungtis tarp varytuvo ir 
neįgaliojo vežimėlio ( [8] ir [27] jungtys) yra atleidžiama. Šioje būsenoje, 
užtenka šiek tiek pastumti, kad du komponentai visiškai atsiskirtų. 
Todėl, griežtai draudžiama važiuoti su varytuvu, kai atleidimo 
rankenėlė [9] yra atlenkta. 
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2.3 Valdikliai ant vairo 

Sėdint neįgaliojo vežimėlyje, dešinėje vairo bus šie elementai: 

• Akseleratorius [1] 

• Įjungimo/išjungimo, važiavimo pirmyn, atbulomis, didžiausio greičio nustatymo ir 

meniu mygtukas [2] 

• Stabdžių rankenėlė [7a] vienam iš stabdžių [19] 

 
Kairėje vairo pusėje yra: 

• Žibinto ir garso signalo mygtukas [5]  

• Stabdžių rankenėlė [7b] antrajam stabdžiui [19] 

• Stabdžių rankenėlės [7b] užrakinimo mechanizmas [6] 

 
Be dviejų stabdžių rankenėlių [7a, 7b], baterija privalo būti įjungta, kad būtų galima 

naudoti valdiklius (žr. 3.4 skyrių). 

Atskirų valdiklių funkcijos yra aprašytos sekančiuose skyriuose. 

 
 
 
 

2.4 Įjungimo/išjungimo mygtukas ir atbulinė eiga 

Mygtuko [2] valdikliai turi kelias funkcijas. 9  

Kai baterija yra įjungta, o vežimėlio varytuvas yra išjungtas 

• Mygtukas [2] neturi jokios funkcijos, kai vežimėlio varytuvas yra išjungtas. 

• Varytuvas įsijungia paspaudus mygtuką [31]. Ekrane [3] rodomi tam tikri parametrai 

vienas po kito (taip pat žr. 4.3 skyrių). 

 
Įjungimo procedūros ir parametrų rodymo metu, nespauskite nei mygtuko 
[30], nei mygtuko [32], taip pat nejudinkite akseleratoriaus [1]. Prietaisas 
gali išsijungti dėl saugos. 

 
Kai vežimėlio varytuvas yra įjungtas tuščiąja eiga 

• Ekrane [3] nuolatos atsiranda važiavimo langas, informuojantis apie įvairius 

parametrus (žr. 4.3.2 skyrių). 

• Naudodami šį mygtuką [30] galite pasirinkti tik didžiausią greitį (žr. 4.3.3 skyrių). 

Niekada nenaudokite mygtuko [32] greičio pasirinkimui, nes šiuo mygtuku 

įjungiama atbulinė eiga! 

• Pasukus akseleratorių [1], vežimėlio varytuvas visuomet juda į priekį. Norint važiuoti 

atbulomis, jums reikia atleisti akseleratorių [1] ir nuspausti mygtuką [32]. Prietaisas 

judės atbulomis, kol atleisite mygtuką [32]. 

• Palaikius mygtuką [31] maždaug tris sekundes, važiavimo ekranas yra perjungiamas į 

meniu. Meniu naršyti galima mygtukais [30] ir [32]. Daugiau informacijos apie meniu 

parametrus pateikta 4.3.4 skyriuje. 

• Jei vežimėlio varytuvas yra nenaudojamas vieną valandą, sistema automatiškai 

išsijungia. Jei norite vėl įjungti varytuvą, spauskite mygtuką [31]. 

 
Važiavimo metu 

• Jūs taip pat galite iš anksto pasirinkti didžiausią važiavimo greitį nuspaudę mygtuką 

[30] važiavimo metu (žr. 4.3.3 skyrių). 

• Norint važiuoti atbulomis, pirma reikia sustabdyti vežimėlio varytuvą. 

 

Naudokite mygtuką [30] tik didžiausio greičio pasirinkimui.  
Niekuomet  nenaudokite mygtuko [32] greičio pasirinkimui, nes šiuo 
mygtuku įjungiama atbulinė eiga! Šiuo atveju, kyla vežimėlio varytuvo 
nevaldomo krypties pakeitimo važiavimo metu ir sužeidimų rizika. 
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2.5 Akseleratorius 

Važiavimo režimas yra nustatomas valdikliais dešinėje vairo pusėje. 

• Spauskite mygtuką [31] maždaug dvi sekundes. Tai darydami nesukiokite 

akseleratoriaus [1]. 

• Dabar vežimėlio varytuvas yra įjungtas, o iš anksto pasirinktas važiavimo režimas 

(žr. 4.3.4 skyrių „Važiavimo režimas“) yra rodomas ekrane [3]. 

• Pasukite akseleratorių [1] prieš laikrodžio rodyklę ir galėsite važiuoti. 

 
Prieš važiuodami su vežimėlio varytuvu pirmą kartą, perskaitykite 
informaciją apie važiavimą, taip pat informaciją apie saugą ir pavojų 
(viskas 6 skyriuje). 

 
 
 

2.6 Garso signalo ir žibinto mygtukas 

Mygtukas [5] turi dvi funkcijas, kurios gali būti aktyvuotos, kai vežimėlio varytuvas yra 

budėjimo režime (o baterija [13] yra įjungta) arba važiavimo metu. 

• Nuspaudus mygtuką [33], pasigirs garso signalas. Atleidus mygtuką, garso signalas 

   10  išsijungs. 

• Spaudžiant mygtuką [34], įsijungia arba išsijungia žibintas [17]. 

Perskaitykite papildomą informaciją 9 skyriuje, kadangi yra papildomas mygtukas 

žibinto įjungimui arba išjungimui. 

 
 
 
 
 
 
 

2.7 Stabdžių rankenėlė 

Vežimėlio varytuvo ratas [1] nėra automatiškai užfiksuojamas, kai jis yra budėjimo režime, 

ir gali laisvai judėti. Siekiant išvengti varytuvo ir prikabinto neįgaliojo vežimėlio 

nuriedėjimo, reikia įjungti rato stabdžius naudojant stabdžių rankenėlę [7a dešinėje vairo 

pusėje ir 7b kairėje pusėje], kai jis yra budėjimo režime. 

 
 

 
Stabdžių rankenėlės užrakinimas 

Jei budėjimo režimas yra įjungtas ilgesnį laiko tarpą, jūs galite panaudoti užrakinimo 

mechanizmą [6] ant stabdžių rankenėlės [7b] kairėje vairo pusėje, kad stabdžiai būtų 

įjungti nuolatos. 

• Nykščiu stumkite užrakinimo mechanizmą [6] į priekį. 

• Užmaukite mechanizmą [41] ant [40] stabdžių rankenėlės galo. 

• Jei [40] stabdžių rankenėlės galas yra visiškai perkištas per mechanizmo angą [41], 

jūs galite švelniai (bet ne staigiai!) paleisti užrakinimo mechanizmą [6]. Taip 

stabdžių rankenėlė yra pritraukiama prie rankenos ir stabdys [19] yra automatiškai 

aktyvuojamas. 

• Taip pat įjunkite neįgaliojo vežimėlio stabdžius. 

Dabar jūsų neįgaliojo vežimėlis ir varytuvas atsitiktinai nenuriedės. 

 
Stabdžių rankenėlės atleidimas 

• Nykščiu stumkite užrakinimo mechanizmą [6] į priekį.  

• Nutraukite mechanizmą [41] nuo stabdžių rankenėlės [7a] galo ir atleiskite 

stabdžius. 

• Po to atleiskite neįgaliojo vežimėlio stabdžius. 

 



2.8 Įspėjimas apie stabdžių užrakinimą ir atleidimą įkalnėse ir nuokalnėse 

Jei įmanoma, venkite sustoti įkalnėse ir nuokalnėse. 

Jei privalote sustoti įkalnėje, būkite itin atsargūs, kad varytuvas ir neįgaliojo vežimėlis atsitiktinai nenuriedėtų. Tokiose situacijose, 

laikykitės žemiau pateiktų saugos nurodymų. 

 
Trumpas sustojimas 

• Naudokite abi stabdžių rankenėles [7a/7b], kad vežimėlio varytuvas visiškai sustotų ir neatleiskite stabdžių rankenėlių po sustojimo. 

Taip stabdžiai [19] liks aktyvuoti. 

• Norint pradėti važiuoti po sustojimo, reikia lėtai atleisti stabdžių rankenėlę [7b] vairo kairėje tuo pačiu sukant akseleratorių [1] ir 

važiuoti. 

 
Ilgesnis sustojimas 

• Naudokite abi stabdžių rankenėles [7a/7b], kad varytuvas visiškai sustotų. 

• Laikykite vieną stabdžių rankenėlę [7a ar 7b] nuspaustą ir įjunkite neįgaliojo vežimėlio stabdžius. 

• Įjungę neįgaliojo vežimėlio stabdžius: 

Užfiksuokite stabdžių rankenėlę [7b] vairo kairėje, kaip aprašyta 2.7 skyriuje. 
 

Pradėjimas važiuoti po ilgesnio sustojimo 

• Atleiskite neįgaliojo vežimėlio stabdžius. 

• Nuspauskite stabdžių rankenėlę [7a] ir tuomet atleiskite užrakinimo mechanizmą [7b]. 

• Laikykite standžių rankenėlę [7b] nuspaustą ranka. 

• Lėtai atleiskite stabdžių rankenėlę [7b] tuo pačiu metu sukdami akseleratorių [1], kad pradėtumėte važiuoti. 

 
Apskritai, sustoję ilgesniam laikui, turėtumėte užfiksuoti stabdžių rankenėlę [7b] ir įjunkite neįgaliojo vežimėlio 

stabdžius. 

Tai ypač svarbu įkalnėse ir nuokalnėse. Tai sumažina atsitiktinio nuriedėjimo riziką. 

 
Sustojus ilgesniam laikui įkalnėje: 

Jei įmanoma, nustatykite varytuvą ir neįgaliojo vežimėlį tinkamu kampu pagal įkalnę ar nuokalnę ir aktyvuokite visus 
stabdžius. 

 
 

Jei varytuvas nebėra prikabintas prie neįgaliojo vežimėlio, užfiksuokite stabdžius stabdžių rankenėle [7b]. 

 
 
 

 
3. Baterija 

Prieš įjungiant vežimėlio varytuvą ir įkraunant bateriją, perskaitykite ir laikykitės bendros informacijos, instrukcijų, saugos nurodymų ir 

saugos priemonių, aprašytų 3.5.4 - 3.5.6 skyriuose. Nesilaikant saugos priemonių ir nurodymų, produktas gali būti sugadintas arba gali kilti 

elektros šokas, gaisras ir/ar rimti sužeidimai. Ličio jonų baterijoje yra cheminių medžiagų, kurios gali sukelti pavojingas reakcijas, 

nesilaikant čia pateiktų saugos nurodymų. GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės už žalą, kurią sukėlė bendros informacijos ir saugos 

nurodymų nesilaikymas. 

 
 Dėl taikomų gabenimo taisyklių, baterija yra įkrauta tik iki 30 procentų pristatymo metu. Todėl ją reikia pilnai įkrauti 

prieš naudojant pirmą kartą (žr. 3.5 skyrių). 
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3.1 Valdikliai ant baterijos 

Mygtukas [12] ir LED ekranas [45] yra baterijos priekyje. 

 
Mygtukas [12] 

Mygtuko [12] funkcijos: 

• Baterijos „pažadinimas“ (žr. 3.4 skyrių) 

• Baterijos būsenos rodymas (kaip aprašyta žemiau) 

 
Baterijos būsena 

LED ekrane [45] rodoma esama baterijos būsena. Šį rodymą galima 

aktyvuoti mygtuku [12]. 

Šie ženklai reiškia: 

• 5 LED lemputės šviečia – baterija įkrauta iki 100%. 

• 4 LED lemputės šviečia – liko 80 - 99% baterijos 

• 3 LED lemputės šviečia – liko 60 - 79% baterijos 

• 2 LED lemputės šviečia – liko 40 - 59% baterijos 

• 1 LED lemputė šviečia – liko 20 - 39% baterijos 

• 1 LED lemputė mirksi – liko daugiausia 19% baterijos 

   12  Mes itin rekomenduojame nevažiuoti didelio atstumo iš pradžių neįkrovus baterijos.

Baterijos būsena taip pat rodoma ekrane [3] ant vežimėlio varytuvo vairo. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Baterijos išėmimas 

Apskritai, baterija [13] lieka uždėta ant vežimėlio varytuvo visada. Tačiau, jei jums reikia 

ją nuimti (pavyzdžiui, gabenimo metu), atlikite veiksmus žemiau. 

• Įkiškite raktą [15] į baterijos spyną [16]. 

• Atrakinkite spyną [16] pasukdami raktą [15] atgal (link vairuotojo). 
• Iš pradžių ištraukite baterijos [13] apačią iš jungties [14], tuomet patraukite žemyn ir 

visiškai ištraukite. 

• Padėkite bateriją [13] tinkamoje vietoje (žiūrėkite susijusią informaciją 3.5.7 
skyriuje). 

• Šiek tiek pasukite raktą [15] į priekį (nuo vairuotojo) ir ištraukite. 

 
 
 
 
 



3.3 Baterijos įdėjimas 

Jei išėmėte bateriją [13], turite įdėti ją atgal į baterijos laikiklį [14] prieš naudodami 

vežimėlio varytuvą. 

• Pasukite raktą [15] į priekį. 
• Šiek tiek pakreipę bateriją [13] kiškite į baterijos laikiklio viršų [14], kaip vaizduojama 

paveiksliuke. Tuomet įkiškite baterijos apačią į laikiklį [14]. Baterija privalo įsistatyti 

vietoje su spragtelėjimu. 

• Jei baterija tinkamai neįsistatė į vietą: 
Patikrinkite, ar raktas [15] yra pasuktas į priekį ir vėl stipriai stumkite bateriją, kol ši 

įsistatys į laikiklį [14]. 

• Baterija neturėtų paprastai išsiimti iš laikiklio [14]. 
• Rekomenduojame išimti raktą [15] iš baterijos spynos [16], kad baterija nebūtų 

neplanuotai išimta (pvz., pavogta). 

Šių kelių žingsnių atlikimas reiškia, kad vėl galima naudoti vežimėlio varytuvą. 
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3.4 Baterijos įjungimas 

Jei vežimėlio varytuvas yra nenaudojamas ilgiau nei 24 valandas, baterija automatiškai 

persijungia į miegojimo režimą, kad taupytų energiją. Norėdami vėl ją įjungti, trumpai 

paspauskite mygtuką [12] baterijos ekrane. 

• Kai baterija įjungta, LED lemputės [45] rodo jos įkrovimo būseną. 

• Jei nešviečia nė viena LED lemputė [45], bateriją reikia įkrauti (žr. 3.5 skyrių) 
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3.5 Baterijos įkrovimas 

Bateriją galima įkrauti, kol ji yra pritvirtinta prie vežimėlio varytuvo arba nuėmus nuo jo. 

Prieš įkraudami bateriją [13], perskaitykite informaciją apie įkrovimo procesą, 

aprašytą 3.5.4 - 3.5.6 skyriuose, ir atlikite procesą pagal aprašytas instrukcijas bei 

informaciją atskirame, pridėtame įkroviklio naudojimo vadove. 

 

 
3.5.1 Įkrovimo kištuko prijungimas prie baterijos 

• Nuimkite guminį dangtelį nuo įkrovimo lizdo [10]. 

• Įkiškite įkrovimo kištuką [25] į įkrovimo lizdą [10]. Balta žymė ant įkrovimo kištuko ( 

[A] padėtis schemoje) turi būti viršuje. 

• Įkraukite. 

• Po įkrovimo, ištraukite kištuką [25] iš įkrovimo lizdo [10] ir ištraukite maitinimo 

laido kištuką [26] iš elektros lizdo. 

• Uždėkite guminį dangtelį ant įkrovimo lizdo [10]. 

 
 

3.5.2 Įkrovimo būsenos rodymas 

   14  Penkios LED lemputės LED ekrane [45] rodo baterijos įkrovimo būseną, kai prasideda įkrovimo 
procesas.

Kiekviena LED lemputė atitinka maždaug 20% įkrovimo. 

Jei baterijos įkrovimo būsena yra žemesnė nei 19%, mirksi pirma LED lemputė. Kai 

baterija yra pilnai įkrauta, šviečia visos penkios LED lemputė. 

 
 

3.5.3 Gedimo požymiai įkrovimo metu 

Jei įkrovimo proceso metu atsiranda gedimas, pradeda mirksėti raudona LED lemputė 

ant įkroviklio [23], o žalia LED lemputė nešviečia. Patikrinkite: 

• Ar įkroviklio maitinimo laido kištukas [26] yra tinkamai įkištas į elektros lizdą 

• Ar įkrovimo kištukas [25] yra tinkamai įkištas į bateriją. 

Jei vis dar neįmanoma įkrauti ir raudona LED lemputė ant įkroviklio vis dar mirksi, tai yra 

rimtas gedimas. Nutraukite įkrovimo procesą ir nedelsiant susisiekite su įgaliotu 

platintoju. 

 
Galima įjungti vežimėlio varytuvą įkrovimo metu, bet negalima važiuoti. 
 

 

 
Jei baterija yra uždėta ant vežimėlio varytuvo įkrovimo metu, išjunkite 
sistemą prieš pradėdami krauti. Vežimėlio varytuvas taip pat turi būti 
apsaugotas nuo atsitiktinio nuriedėjimo naudojant stabdžių rankenėlės 
[7b] užrakinimo mechanizmą [6] ir neįgaliojo vežimėlio stabdžius. 

 
Jei vežimėlio varytuvas nebus naudojamas ilgą laiką (ilgiau nei vieną 
dieną), negalima palikti įkroviklio baterijos įkrovimo lizde visą laiką. 
Apskritai, patikrinkite baterijos įkrovimo būseną prieš naudodami 
prietaisą. Baterija turi būti pilnai įkrauta jūsų kelionės pradžioje. 

 
Visuomet pilnai įkraukite bateriją. Įkrovimo procesas gali būti nutrauktas tik 
kritiniu atveju. 
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3.5.4 Bendra informacija apie baterijos įkrovimą 

• Nekraukite baterijos šalia degių skysčių ar dujų. 
• Jei (mažai tikėtina) baterija perkaito ar užsidegė, jūs turite užtikrinti, kad baterija nekontaktuos su vandeniu ar kitais skysčiais. 

Vienintelė tinkama gesinimo medžiaga, kurią rekomenduoja baterijos gamintojas, yra smėlis. 

• Nekraukite patalpose, kuriose drėgmė gali paveikti bateriją. 
• Įkrovimo kartu su neįgaliojo vežimėliu procesą atlikite vietoje, kuri bent du kartus didesnė nei pats neįgaliojo vežimėlis ir kuri yra 

pakankamai vėdinama, siekiant išvengti degių dujų susikaupimo pavojaus. 

• Įkrovimo metu gali susiformuoti sprogios dujos. Laikykite neįgaliojo vežimėlį ir įkroviklį toliau nuo užsidegimo šaltinių, pavyzdžiui, 

liepsnų ir žiežirbų. 

• Niekuomet nekraukite baterijos esant žemesnei temperatūrai nei 0 °C ar virš 45 °C. 

 
 

3.5.5 Saugos nurodymai, susiję su įkrovikliu ir įkrovimo procesu 

• Išjunkite sistemą prieš pradėdami įkrovimo procesą. Jei baterija yra kraunama ant vežimėlio varytuvo, jo (ir neįgaliojo vežimėlio, jei 
prikabintas) stabdžiai turi būti aktyvuoti, kad atsitiktinai nenuriedėtų. 

• Naudokite tik suteiktą įkroviklį baterijos įkrovimui. Įkrovimo procesas pasibaigia automatiškai, kai baterija yra pilnai įkraunama. 
Taigi, perkrovimas yra neįmanomas. 

• Nenaudokite kito įkroviklio, išskyrus tą, kurį gavote iš „Alber“. 

• Įkrovikliu nekraukite kitų baterijų; kraukite tik vežimėlio varytuvo bateriją. 
• Jei vežimėlio varytuvas nebus naudojamas ilgą laiką (ilgiau nei vieną dieną), negalima palikti įkroviklio baterijos įkrovimo lizde visą 

laiką. Atjunkite įkroviklį nuo baterijos iš pradžių ištraukdami jį iš elektros lizdo. 

• Saugokite įkroviklį nuo bet kokios drėgmės įkrovimo metu (vandens, lietaus, sniego, t.t.). 
• Saugokitės kondensacijos. Jei įkroviklis yra atnešamas iš šaltos vietos į šiltą patalpą, ant prietaiso ir jo viduje gali vykti kondensacija. 

Šiuo atveju, nenaudokite įkroviklio, kol kondensatas išsisklaidys. Turėkite omenyje, kad tai gali užtrukti kelias valandas. 

• Nekraukite patalpose, kuriose drėgmė galėtų paveikti įkroviklį. 

• Niekuomet neneškite įkroviklio laikydami už maitinimo laido. 

• Niekuomet netraukite už maitinimo laido norėdami ištraukti įkroviklio kištuką iš elektros lizdo. 
• Paguldykite maitinimo laidą ir įkrovimo laidą taip, kad niekas jų nemindžiotų ir už jų neužkliūtų. Saugokite laidus nuo kitokio pavojingo 

poveikio ar tempimo. 

• Nenaudokite įkroviklio, jei maitinimo laidas, įkrovimo laidas ar laidų kištukai yra pažeisti. „Alber“ įgaliotas platintojas privalo nedelsiant 
pakeisti pažeistas dalis. 

• Nenaudokite ir neišrinkite įkroviklio, jei jis buvo sutrenktas, numestas ant žemės ar kitaip pažeistas. Nuvežkite pažeistą įkroviklį 
platintojui, kurį „Alber“ įgaliojo atlikti taisymus. 

• Įkroviklio negalima naudoti mažiems vaikams. 

• Įkroviklis sukurtas taip, kad veiktų tik kai elektros tinklo kintamoji srovė yra 207 V - 264 V. 

• Niekuomet nebandykite išrinkti ar keisti įkroviklio. 

• Neuždenkite įkroviklio įkrovimo metu ir nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus. 
• Niekuomet neprispauskite laido ar kištuko. Laido tempimas ar lenkimas, laidų įspaudimas tarp sienos ir lango rėmo arba sunkių 

objektų dėjimas ant laido ar kištuko gali sukelti elektros šoką ar gaisrą. 

• Niekuomet neprijunkite dviejų įkrovimo laido terminalų prie metalinių objektų. 

• Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas yra tvirtai įkištas į elektros lizdą. 

• Nelieskite maitinimo laido kištuko ar įkrovimo laido kištuko šlapiomis rankomis. 
• Nenaudokite įkroviklio kištuko ir/ar maitinimo laido kištuko, jei jie yra šlapi ar purvini. Prieš įkišdami juos, nuvalykite sausa šluoste. 

• Pasibaigus įkrovimo procesui, pirma ištraukite įkrovimo kištuką iš baterijos įkrovimo lizdo ir tuomet įkroviklio kištuką iš elektros lizdo. 

• Užtikrinkite, kad jokie skysčiai nepateks į baterijos įkrovimo lizdą [10] po įkroviklio ištraukimo. 

 
Prieš ir po įkrovimo, patikrinkite, ar įkroviklio kištukas [25] ir baterijos įkrovimo lizdas [10] yra švarūs ir nėra metalinių 
dalelių. Jei yra metalinių dalelių, nuvalykite jas švaria, sausa šluoste, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar kontakto 
praradimo rizikos. 
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3.5.6 Baterijos saugos nurodymai 

• Baterija reikia pilnai įkrauti prieš naudojant vežimėlio varytuvą pirmą kartą. 

• Vežimėlio varytuvą galima naudoti tik esant temperatūrai nuo -25 °C iki +50 °C. 
• Niekuomet nekraukite baterijos esant žemesnei temperatūrai nei 0 °C ar virš 45 °C. Jei bandysite įkrauti viršijant šias temperatūras, 

įkrovimo procesas bus automatiškai nutrauktas. 

• Saugokite bateriją nuo karščio (pvz., radiatorių) ar ugnies. Dėl išorinio karščio poveikio baterija gali sprogti. 
• Jei (mažai tikėtina) baterija perkaito ar užsidegė, jūs turite užtikrinti, kad baterija nekontaktuos su vandeniu ar kitais skysčiais. 

Vienintelė tinkama gesinimo medžiaga, kurią rekomenduoja baterijos gamintojas, yra smėlis. 

• Jūsų vežimėlio varytuvas naudoja elektros energiją visų veikimo režimų metu. Todėl, jei įmanoma, pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno 

naudojimo. 
• Negalima atidaryti ar ardyti baterijos korpuso. Netinkamas ardymas ar tyčinis naikinimas kelia rimto sužalojimo pavojų. Be to, 

baterijos atidarymas panaikina garantiją. 

• Niekuomet neprijunkite baterijos lizdo [25] prie metalinių objektų, užtikrinkite, kad kontaktas su metaliniais objektais (pavyzdžiui, 
metalo užpildai) neatsiras. 

• Jei lizdas [25] yra purvinas, nuvalykite jį švaria ir sausa šluoste. 

• Niekuomet nemerkite baterijos į vandenį. 
• Jei baterija yra pažeista ar turi defektų, ją privaloma patikrinti. Susisiekite su įgaliotu platintoju, kad sužinotumėte tinkamą grąžinimų 

ir taisymų procedūrą (taip pat žr. 3.5.8 skyrių). 

• Jei baterija yra pažeista ar turi defektų, jokiomis aplinkybėmis negalima naudoti vežimėlio varytuvo. Susisiekite su įgaliotu atstovu dėl 
taisymo. 
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• Visuomet užtikrinkite, kad baterija būtų švari ir sausa. 

 
 
3.5.7 Baterijos laikymas 

• Baterijos tarnavimo laikas iš dalies priklauso nuo laikymo vietos. Todėl, nepalikite baterijos ar vežimėlio varytuvo karštose vietose ilgą 

laiką. Ypač, saule apšviesto automobilio  bagažinę naudokite tik gabenimui, bet ne laikymui. 

• Laikykite bateriją ir vežimėlio varytuvą vėsioje ir sausoje vietoje, kur jie būtų saugūs nuo apgadinimo ir neleistino naudojimo. 
• Norint pasiekti optimalų tarnavimo laiką, bateriją reikia laikyti esant temperatūrai nuo 18 °C iki 23 °C, 500 - 1060 hPa oro slėgiui ir 0 - 

80 proc. drėgmei. Baterija turėtų būti įkrauta bent iki 50 procentų. Tokiomis sąlygomis bateriją galima laikyti iki metų. 

• Saugokite įkroviklį nuo bet kokios drėgmės laikymo metu (vandens, lietaus, sniego.). 
• Prieš padėdami į laikymo vietą, įkraukite bateriją iki 50 procentų ir tikrinkite įkrovimo būseną kas mėnesį. Jei būtina, įkraukite bateriją 

įkrovimo būsenai nukritus žemiau 50 procentų. 

 

 
3.5.8 Saugos nurodymai ir patarimai, kaip saugiai gabenti bateriją 

• Ličio jonų baterijos sudaro vežimėlio varytuvo baterijos paketą. Todėl, baterijos gabenimui ir siuntimui taikomi įstatymų numatyti 
reikalavimai, kurių privaloma griežtai laikytis. 

• Vežimėlio varytuvo baterijos negalima gabenti lėktuvu, net kaip rankinio bagažo (nuo 2018 m. sausio). 
• Kadangi gabenimo taisyklės gali keistis kas metus, mes itin rekomenduojame pasitarti su savo kelionių agentūra ar vežimo įmone (pvz., 

geležinkelio, autobusų įmone, laivybos įmone) prieš organizuojant kelionę, kad žinotumėte galiojančias taisykles. 

• Jei jūsų baterija neveikia, asmeniškai nuvežkite įgaliotam platintojui, nes ličio jonų baterijų siuntimui paštu ar kitu būdu taikomos 
griežtos taisykles ir reglamentai. Dar kartą, rekomenduojame iš anksto susisiekti su įgaliotu platintoju. 

 
Išsaugokite baterijos įpakavimą, jei reikėtų ją pervežti. 

 
 

 
Aptarkite būtinas priemones su įgaliotu platintoju prieš siųsdami bateriją. 

 



4. Ekranas 

4.1 Ekrano uždėjimas ir nuėmimas 

Uždėjimas 

Nustatykite teisingą ekrano [3] padėtį (USB lizdas turi būti nukreiptas į vairuotoją) ir 

pakreipkite maždaug 30 laipsnių kampu į kairę pusę ant laikiklio [4] (žr. schemą). Užsukite 

ekraną ant laikiklio šiek tiek spausdami 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, kad abi dalys 

būtų sulygintos. Mygtukų, baterijos ir rato elektros jungtys yra sukuriamos automatiškai. 

 
 
 
 
 
 

 
Nuėmimas 

Pasukite ekraną 3] ant laikiklio [4] maždaug 30 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę. Elektros 

jungtys bus atjungtos ir ekraną bus galima nuimti. Prieš nuimant, privaloma išjungti 

vežimėlio varytuvą (žr. 4.3.4 skyrių). 

 
Norint apsaugoti vežimėlio varytuvą nuo nepageidaujamo trečiosios šalies 

naudojimo ar vagystės, nenaudojant ekraną reiktų nuimti nuo vairo. 

Tačiau, ekrano nuėmimas neapsaugo nuo pačio vežimėlio varytuvo 

vagystės (jei jis nėra prikabintas dviračio spyna, apsaugine grandinėle ar 

panašiu prietaisu). 

 
 
 

4.2 Ekrano USB lizdas 

Ekranas [3] turi USB lizdą [37], kuris yra skirtas „Alber“ ar įgaliotam platintojui atlikti 

techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Užtikrinkite, kad guminis dangtelis visuomet 

būtų pilnai įkištas ir uždengtų lizdą. Jei jis nebus tinkamai uždengtas, į vidų pateks 

drėgmės, kuri sukels gedimus. 

 
Ekranas taip pat gali aprasoti iš vidaus, jei USB lizdas [37] nebus uždengtas. 

Jei taip nutiktų, padėkite ekraną į šiltą patalpą ir neuždenkite, kol drėgmė visiškai 

neišgaruos iš vidaus. 
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4.3 Ekrano meniu 

Kai vežimėlio varytuvas yra įjungiamas, iš pradžių ekrane [3] rodomas „Alber“ logotipas ir „E-PILOT“ užrašas. Po kelių sekundžių, atsiranda 

įprastas važiavimo ekranas, kuriame pateikiama informacija apie įvairius nustatymus ir veikimo būseną. Neįgaliojo vežimėlio naudotojas gali 

reguliuoti atskirus parametrus (žr. 4.3.3 ir 4.3.4 skyrius). 

 
 

4.3.1 Meniu struktūra (apžvalga) 

 
 
 
 

 

Pradžios ekranas 
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Važiavimo ekranas 

 
 
 
 
 
 
 

 

Meniu Išskleidžiamas meniu 

km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

On / Off 

 

 

Display / Motor / Battery 

Back 



4.3.2 Važiavimo ekranas 

Pasirinkus pagrindinį nustatymą, vežimėlio varytuvo ekranas atrodo taip, kaip 

pavaizduotas čia. Ženklų reikšmės: 

[50] = dabartinis laikas (nustatomas iš anksto – žr. 4.3.4 skyrių). 

[51] = simbolis atsiranda, kai aktyvuojamas važiavimo režimas „TRACTION ASSISTANCE“ 

(traukos reguliavimas) (žr. 4.3.4 skyrių). 

[52] = „Bluetooth“ simbolis (šviečia mėlynai, jei yra sukurta jungtis) 

[53] = važiavimo greičio rodymas. 

[54] = kelionės apskaičiavimas. 

[55] = kelionės apskaičiavimas. 

[56] = grafinis baterijos būsenos vaizdavimas. 

[57] = baterijos būsenos rodymas procentais. 

[58] = važiavimo greičio nustatymas ir rodymas (žr. 4.3.3 skyrių). 

 
 
 

 [54] ir [55] rodmenų paaiškinimas 

Abu rodmenys turi kelias funkcijas. Galite pakeisti rodymą paspausdami mygtuką [31]. 

Iš eilės rodoma: 

[54] = nurodo nuvažiuotą atstumą nuo paskutinio perkrovimo. 

[55] = nurodo nuvažiuoto atstumo [54] trukmę. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[54] = vidutinis važiavimo greitis nuo paskutinio perkrovimo. 

      [55] = nurodo nuvažiuotą atstumą nuo įjungimo. 
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   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      [54] = atstumas, kurį dar galima nuvažiuoti su baterijos likučiu. Jei baterijos 

likutis yra mažesnis nei 20%, ekrane bus rodoma „---". 

               

[55] = nustatytas važiavimo režimas („Sport“, „Tour“ ar „Eco“). 

 
 

 
4.3.3 Važiavimo greičio nustatymas 

Vežimėlio varytuvas yra pristatomas į vietą su minimaliu nustatytu 6 km/h ar 10 km/h 

greičiu. Nuspaudę [30] mygtuką, jūs galite nustatyti maksimalų važiavimo greitį: 

 

Stulpelinė diagrama 
[58] 

Maksimalus greitis (vertė rodoma 
žaliame laukelyje [53]) 

6 km/h versija 10 km/h versija 

1 žalias stulpelis 3 km/h 4 km/h 

2 žali stulpeliai 4 km/h 6 km/h 

3 žali stulpeliai 5 km/h 8 km/h 

4 žali stulpeliai 6 km/h 10 km/h 

 
Jei maksimalus greitis buvo nustatytas, ekranas [53] bus baltas. 

 

NIEKADA nenaudokite mygtuko [32] maksimalaus greičio keitimui. Šiuo 

mygtuku važiavimo ekrane galima pasirinkti tik varytuvo atbulinę eigą! 

 
Laikykite įspėjimo apie važiavimą  
nuokalnėse kitame puslapyje --> 



Būkite atsargūs važiuodami nuokalnėse!  
Niekada neviršykite nustatyto maksimalaus greičio. 
Vežimėlio varytuvas registruoja greitį, kuriuo važiuojate, ir automatiškai išjungia važiavimo pagalbą, jei viršijamas 
maksimalus laikas. 
Tai reiškia, kad tuomet ratas sukasi laisvai ir akseleratorius neveikia! 

Tokiais atvejais, greitį reikia sumažinti, kol vežimėlio varytuvas vėl važiuos maksimaliu leidžiamu greičiu. Akseleratorių [1] 
bus galima vėl naudoti, kai taip nutiks. 

 
Jei nuspręsite naudoti „Mobility Plus“ paketą su vežimėlio varytuvu, laikykitės naudojimo vadovo instrukcijų ir numatyto 

maksimalus greičio didinimo sąlygų. GmbH „Alber“ nebus laikoma atsakinga dėl instrukcijų, ypač informacijos apie saugą ir 

pavojų, nesilaikymo. 

 
 

 

4.3.4 Meniu turinys 

Palaikius mygtuką [31] maždaug dvi sekundes, važiavimo ekranas (žr. 4.3.2 skyrių) 

pasikeičia į meniu. Čia jūs galėsite keisti nustatymus (žiūrėkite paveiksliuką) ir peržiūrėti 

sistemos duomenis. 

   20  Eiti per meniu ir susijusius išskleidžiamus meniu galima mygtukais [30] ir [32]. 

O pasirinkti galima mygtuku [31]. 

 
„Switch off“: išjungti vežimėlio varytuvą 

„Tour reset“: nuvažiuoto atstumo duomenys nustatomi į nulį 

„Back“: atgal į važiavimo ekraną (be pakeitimų) 

 
„Driving mode“ išskleidžiamas meniu 

„SPORT“: dinamiškas pagreitėjimas ir sukimas  

„TOUR“: vidutinės greitėjimo vertės 

„ECO“: žemos greitėjimo vertės 

 
„Traction assistance“ išskleidžiamas meniu 

Tai yra nuo slydimo apsaugantis parametras, kuris sumažina rato sukimąsi pradedant važiuoti. 

 
„Easy display“ išskleidžiamas meniu 

Elementai [54] ir [55], aprašyti skyriuje 4.3.2, yra praleidžiami. Vietoje jų, rodoma 

baterijos būsena.  

 
„Bluetooth“ išskleidžiamas meniu 

Rodomas MAC adresas ir vežimėlio varytuvo pavadinimas. 

Šios informacijos jums reikia, kad galėtumėte naudotis vežimėlio varytuvu su mobilia 

programėle (galima kaip priedas). 

 
„Settings“ išskleidžiamas meniu 

„Date“: pirma nustatomi metai, tuomet mėnuo ir diena. 

Kai nustatysite dieną, automatiškai grįšite į meniu. 

„Time“: pirma nustatoma valanda, tuomet minutės. 

Kai nustatysite minutes, automatiškai grįšite į meniu. 

„Language“: galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodoma informacija važiavimo 

ekrane, meniu ir išskleidžiamame meniu. 

„Units“: pasirinkite kilometrus arba mylias. 

„Brightness“: galite reguliuoti ekrano šviesumą pagal pageidaujamą 

lygį. 

„Back“: grįžti į meniu. 

 
„Information“ išskleidžiamas meniu 

Rodoma techninė informacija apie ekraną (programinę įrangą), variklį (techninę ir 

programinę įrangą) ir bateriją (techninę ir programinę įrangą). Ši informacija yra 

reikalinga įgaliotam platintojui, kad galėtų atlikti taisymus ar atnaujinti programinę 

įrangą. 

 

Traction assistance 

Tour reset 

Easy display 

Bluetooth 

Settings 

Information 

Back 



5. Važiavimo režimas 

5.1 Vežimėlio varytuvo įjungimas 

Spauskite mygtuką [31], kad įjungtumėte varytuvą. Tai darydami nejudinkite 

akseleratoriaus [1]. 

Pirma bus rodomas pradžios ekranas [3], po to atsiras važiavimo ekranas, aprašytas 4.3.2 

skyriuje. Jei ekrane niekas neatsiranda [3], gali reikėti „pažadinti“ bateriją (žr. 3.4 skyrių). 

 
 

5.2 Važiavimas į priekį 

• Pasukite akseleratorių [1] pagal laikrodžio rodyklę ir pradėkite važiuoti. 

• Reguliuokite greitį akseleratoriumi [1]. Visuomet reguliuokite greitį pagal aplinką, kad 

išvengtumėte nelaimingų atsitikimų! 
 

Būkite atsargūs važiuodami nuokalne!  

Niekuomet neviršykite nustatyto maksimalaus 

greičio. 

Vežimėlio varytuvas registruoja greitį, kuriuo važiuojate, ir 
automatiškai išjungia važiavimo pagalbą, jei viršijamas 
maksimalus laikas. 
Tai reiškia, kad tuomet ratas sukasi laisvai ir akseleratorius neveikia! 
Tokiais atvejais, greitį reikia sumažinti, kol vežimėlio varytuvas vėl važiuos 

maksimaliu leidžiamu greičiu. Akseleratorių [1] bus galima vėl naudoti, kai 

taip nutiks. 

 
Būkite atsargūs sukdami! 

Sukite greičiu, kuris atitiktų važiavimo sąlygas, būkite itin atsargūs, kad 

nepersisvertumėte per neįgaliojo vežimėlį ir varytuvą. 

 
 

5.3 Važiavimas atbulomis 

Norėdami važiuoti atbulomis, nenaudokite akseleratoriaus [1], bet spauskite mygtuką 
[32]. Galite jį spausti 

• vieną ar trumpai kelis kartus, kad pajudėtumėte atgal 

• arba laikykite nuspaudę ir nuolatos važiuokite atgal (rekomenduojama tik 

patyrusiems naudotojams). 
 

Važiavimo atbulomis greičio keisti negalima, jis visuomet yra 3 km/h. 
 

Važiuojant atbulomis, ekrane [3] rodomas čia vaizduojamas paveiksliukas. 
 

Jei nespausite mygtuko [32] ar nelaikysite nuspaudę nuolat, ratas pradės važiuoti laisvai. 
Tuomet atsiras važiavimo pirmyn ekranas. 

 
Niekada nevažiuokite atbulomis nuokalnėje! 
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6. Saugos nurodymai ir informacija apie pavojų naudojant vežimėlio varytuvą 

DĖMESIO PERSISVĖRIMO RIZIKA! 
Jūsų neįgaliojo vežimėlis, sukabintas su varytuvu, sudaro triratę transporto priemonę. 
Sukant, važiuojant per kliūtis ir važiuojant įstrižai įkalnėmis (taip važiuoti negalima!) triratė transporto priemonė gali 
apvirsti lengviau nei keturratė transporto priemonė. Pasirinkite atitinkamą važiavimo būdą ir greitį. 
 

6.1 Bendri nurodymai 

• Prieš kraunant ar keliant vežimėlio varytuvą, jį reikia išjungti. 

• Jei norite pakelti vežimėlio varytuvą – pavyzdžiui, pervežti jį – niekada nekiškite rankos į ratą. 
• Maksimali įkalnė, kurią gali įveikti vežimėlio varytuvas yra 10% (5.71°). Jei prietaisas važiuoja statesne įkalne, negalima atmesti 

tikimybės, kad varytuvas ir neįgaliojo vežimėlis nuriedės atgal. Tokiu atveju, įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius ir sustoti. 

Negalima važiuoti su varytuvu įkalnėmis ir nuokalnėmis, viršijančiomis 15%. 

• Vežimėlio varytuvas turi stabdžių rankenėlę [7] vairo kairėje ir dešinėje. 
Užrakinimo mechanizmas [6] gali būti naudojamas stabdžių rankenėlės užfiksavimui kairėje vairo pusėje, taigi vienas stabdys [19] 

nuolatos blokuoja ratą [21]. Toliau, jūs taip pat turite įjungti neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius siekiant išvengti atsitiktinio 

nuriedėjimo, pavyzdžiui, sustojus įkalnėje. 

• Vežimėlio varytuvas yra valdomas valdikliais ant vairo (žr. 2.3 skyrių). Kai sistema įjungiama, kiekvienas akseleratoriaus [1] pasukimas 
yra paverčiamas į nurodymą važiuoti (į priekį). 
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• Rekomenduojame dalyvauti trumpuose vairuotojų mokymuose įsigijus vežimėlio varytuvą pirmą kartą. Taip susipažinsite su 
prietaisu ir visomis jo galimybėmis. 

 
6.2 Vairuotojo mokymai 

• Vairuotojo sauga ir gerovė yra svarbiausias prioritetas. Siekiant tai užtikrinti, svarbu suprasti vežimėlio varytuvo važiavimo 
charakteristikas. Įgaliotas platintojas ar „Alber“ agentas padės jums dėl papildomų mokymų apie prietaisą. 

• Laikykitės informacijos, saugos nurodymų ir informacijos apie pavojų, kuriuos suteikė jūsų neįgaliojo vežimėlio gamintojas. Tai taip pat 
taikoma važiuojant su varytuvu. 

• Iš pradžių važiuokite atsargiai ir ant lygios žemės. 

• Mokykitės vairuoti vietose be kliūčių. 
• Visuomet pritaikykite greitį prie sąlygų, pavyzdžiui, kad galėtumėte apvažiuoti staiga atsiradusias kliūtis ar sustabdyti neįgaliojo 

vežimėlį. 

• Niekada nesukite akseleratoriaus [1] iki pat galo tik pradėję važiuoti. Vežimėlio varytuvas gali nevaldomai judėti (nelaimingo 
atsitikimo rizika). 

• Sukite akseleratorių [1] švelniais ir lėtais judesiais. Venkite staigaus pasukimo iki galo, ypač galimai pavojingose situacijose, kurių 
norite išvengti. Spauskite vežimėlio varytuvo stabdžius atsargiai ir po truputį, kol sustosite. 

• Kai atleidžiate akseleratorių [1], vežimėlio varytuvo ratas automatiškai persijungia į laisvą judėjimą ir nėra stabdomas! Stabdykite 
abiem stabdžių rankenėlėmis [7a/7b]. 

• Jei viršijamas nustatytas maksimalus greitis, ratas automatiškai persijungia į laisvą judėjimą. Todėl, niekada neviršykite maksimalaus 
greičio. 

• Jei ratas juda laisvai, nes viršijote maksimalų greitį, turite mažinti vežimėlio varytuvo greitį, kol važiuosite lėčiau nei maksimalus greitis. 
Tik po to bus galima naudoti akseleratorių [1]. 

• Stabdykite vežimėlio varytuvą naudodami dvi stabdžių rankenėles [7a/7b]. Niekuomet nesinaudokite neįgaliojo vežimėlio ratais kaip atrama. 

• Prieš važiuodami su vežimėlio varytuvu įkalnėje, pasitreniruokite naudoti prietaisą ant lygios žemės. 

• Įkalnėmis važiuokite tik su pilnai įkrauta baterija. 

• Turėtumėte būti itin atsargūs važiuodami visomis įkalnėmis. 
• Įkalnėse važiuokite mažesniu greičiu, kad galėtumėte išvengti galimų, staigiai atsiradusių kliūčių ar laiku sustabdyti vežimėlio 

varytuvą. Niekada nevažiuokite įkalnėse su laisvai judančiu ratu. 

• Niekada nevažiuokite įstrižai stačiomis įkalnėmis ar panašiomis sąlygomis. Svorio centras gali netikėtai pasikeisti ir neįgaliojo vežimėlis 
gali nuvirsti ant šono. 

• Vežimėlio varytuvas gali važiuoti per kliūtis, pavyzdžiui, šaligatvių kraštus, ne aukštesnius nei penki centimetrai. 
Negalima važiuoti per kliūtis, kurios yra aukštesnės nei penki centimetrai, nes stovas [18] gali atsitrenkti į jas ir būti apgadintas. 

• Važiuojant ant nuožulnaus šaligatvio krašto ar panašiomis aplinkybėmis, reikia nutaikyti užvažiavimo kampą. Nevažiuokite per 

nedideles kliūtis, pavyzdžiui, šaligatvio kraštą, šonu, nutaikykite atitinkamą kampą. Tai reiškia: 

Visų pirma, per kliūtį važiuoja varytuvo ratas. Tuomet abu neįgaliojo vežimėlio ratai turi važiuoti per kliūtį vienu metu, o ne vienas po 

kito. Važiuokite nedideliu greičiu, tinkamu važiavimui per kliūtis. 

• Reguliariai tikrinkite slėgį varytuvo rate [21] ir neįgaliojo vežimėlio ratuose. Tai turi įtakos važiavimui ir stabdymui. 



• Apsauga nuo apvirtimo nėra reikalinga važiuojant su vežimėlio varytuvu. Tačiau nepamirškite iš naujo pritvirtinti apsaugos nuo 
apvirtimo prie savo neįgaliojo vežimėlio važiuojant be varytuvo. 

• Važiuodami viešaisiais keliais privalote laikytis atitinkamos šalis kelių eismo taisyklių (pvz., Vokietijos kelių eismo taisyklių). Jūsų 
neįgaliojo vežimėlis ir varytuvas yra suteikiami kartu su papildoma, šiame vadove nurodyta įranga. 

 

Kai įmanoma, važiuokite per kliūtis (pavyzdžiui, šaligatvio kraštus) tik važiuodami į priekį. Maksimalus leidžiamas kliūties 
aukštis yra penki centimetrai. 
Važiuokite lėtai ir atidžiai į priekį, kol vežimėlio varytuvo ratas palies kliūtį ir atsargiai pervažiuokite per kliūtį. Galite 
važiuoti per kliūtį su laisvai judančiu ratu (be variklio pagalbos) ir paprašyti kito žmogaus pagalbos. 

Jei atsirastų problema ar klaidos pranešimas, nedelsiant susisiekite su įgaliotu platintoju. 

 

 
Posūkiuose važiuokite nedideliu greičiu, atitinkančiu važiavimo sąlygas, kad neįgaliojo vežimėlis ir varytuvas neapvirstų. 

 

Nepalikite nenaudojamo vežimėlio varytuvo saulės atokaitoje ilgesnį laikotarpį, jei įmanoma. Variklis gali perkaisti, o 

ekstremaliu atveju, neveiks visu pajėgumu. Plastikinės dalys taip pat greičiau nusidėvi, kai jas veikia saulė. 

Perkaitimo dėl saulės ar per ilgo naudojimo atveju: leiskite varytuvui atvėsti. 

Jei naudojamas intensyviai, variklis, stabdžių diskas ir stabdžių apkaba gali perkaisti. Nelieskite šių dalių (nudegimo rizika). 

Leiskite varytuvui atvėsti. 

Alyva ar tepalai gali tekėti iš įvairių taškų, ypač stabdžių, dėl karščio. 

Laikykitės žemiau pateiktų saugos nurodymų ir informacijos apie pavojų. 

 
 
 

 
6.3 Saugos nurodymai 

• Vežimėlio varytuvas turi būti išjungtas prieš prikabinant ar atkabinant nuo neįgaliojo vežimėlio. Varytuvas taip pat turi būti išjungtas 
prieš bet kokius neįgaliojo vežimėlio priežiūros darbus (pvz., montavimo jungties ar stovėjimo stabdžių reguliavimas). 

• Dėl saugumo priežasčių, jūs turėtumėte užfiksuoti stabdžių rankenėlę [7b] vairo kairėje su užrakinimo mechanizmu sustojus 

ilgesniam laikui, ypač nuokalnėse ir įkalnėse, kad išvengtumėte atsitiktinio neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo. Be to, taip pat turite 

įjungti neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius. 

• Jei jūsų varytuvas nėra prikabintas prie neįgaliojo vežimėlio, užfiksuokite stabdžių rankenėlę [7b], kad išvengtumėte atsitiktinio 
nuriedėjimo. Taip pat turite užtikrinti, kad neįgaliojo vežimėlis nenuriedės stovėjimo metu įjunkdami jo stabdžius. 

• Jei (mažai tikėtina) baterija perkaito ar užsidegė, jūs turite užtikrinti, kad baterija nekontaktuos su vandeniu ar kitais skysčiais. 
Vienintelė tinkama gesinimo medžiaga, kurią rekomenduoja baterijos gamintojas, yra smėlis. 

 
Prieš prietaiso naudojimą: 

• Vežimėlio varytuvas gali būti tvirtinamas tik prie tų neįgaliųjų vežimėlių, kuriuos patvirtino GmbH „Alber“. 

• Vežimėlio varytuvą vietoje laikančią jungtį gali įmontuoti ir keisti tik GmbH „Alber“ arba „Alber“ įgaliotas platintojas. 

• Naudodami varytuvą, visuomet griežtai laikykitės neįgaliojo vežimėlio naudojimo vadovo. 
• Prieš pajudant neįgaliojo vežimėliui, patikrinkite varytuvo rato [21] būklę. Jei apdanga pasiekė nusidėvėjimo ribą (protektoriaus beveik 

nesimato), negalima naudoti varytuvo. 

• Reguliariai tikrinkite slėgį varytuvo rate [21]. 12 skyriuje esančioje lentelėje pateikiama informacija apie teisingą oro slėgį. Tikrinkite 

neįgaliojo vežimėlio ratų slėgį pagal neįgaliojo vežimėlio gamintojo nurodymus ir specifikacijas. Per mažas oro slėgis gali labai paveikti 

važiavimą ir atstumą. 

• Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar stabdžiai [19] ir vežimėlio varytuvas veikia teisingai. Nevažiuokite, jei stabdžiai neveikia. 
• Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžiai veikia teisingai. Negalima naudoti neįgaliojo 

vežimėlio, jei jo stabdžiai veikia netinkamai. 

• Kiekvieną kartą prieš kelionę patikrinkite, ar varytuvas yra teisingai prikabintas prie neįgaliojo vežimėlio jungties [27]. 
• Kiekvieną kartą prieš kelionę patikrinkite, ar stovas [18] ir neįgaliojo vežimėlio ratukai yra tinkamu atstumu nuo žemės. Jei atstumas 

nuo žemės yra mažesnis nei vienas centimetras (stovo atveju) ar penki centimetrai (ratukų atveju), negalima naudoti varytuvo. 

23  

 



Vežimėlio varytuvo naudojimas: 

• Prieš važiuodami su varytuvu įkalnėje, pasitreniruokite naudoti prietaisą ant lygios žemės. 

• Negalima viršyti maksimalios neįgaliojo vežimėlio gamintojo leidžiamos įkalnių vertės. 

• Važiuokite itin atsargiai prie laiptų. 
• Kai vežimėlio varytuvas yra įjungtas, kiekvienas akseleratoriaus [1] pasukimas yra paverčiamas į važiavimo nurodymą. Stovėdami ar 

laukdami galimai pavojingose zonose (pvz., laukiant šviesoforo signalo, įkalnėse ar nuokalnėse, ar ant rampų), nuimkite ranką nuo 

akseleratoriaus ir apsaugokite varytuvą užfiksuodami stabdžių rankenėles [7a/7b]. Ypač stovėdami įkalnėse, užfiksuokite neįgaliojo 

vežimėlį ji stovėjimo stabdžiais. 

• Kai varytuvas yra įjungtas, niekuomet nekiškite rankos į jo ratą ar į neįgaliojo vežimėlio ratus. 

• Nekiškite ir nemeskite jokių objektų į varytuvo ratą, kai jis yra įjungiamas ar išjungiamas, ar į neįgaliojo vežimėlio ratus. 

• Netvirtinkite jokių objektų prie varytuvo rato ar neįgaliojo vežimėlio ratų. Galite sukelti gedimus. 

• Važiuojant šaligatviu, palaikykite saugų atstumą (pageidautina, atitinkantį neįgaliojo vežimėlio plotį) nuo šaligatvio krašto. 

• Venkite naudoti neįgaliojo vežimėlį ant minkštos žemės (pvz., palaida skalda, smėlis, purvas, sniegas, ledas ar gilios balos). 

• Nepalikite vežimėlio varytuvo be priežiūros, net jei jis yra išjungtas. 

• Stiprūs elektromagnetiniai laukai gali neigiamai paveikti vežimėlio varytuvą. 
• Tam tikromis aplinkybėmis, vežimėlio varytuvas gali trikdyti kitų elektros prietaisų veikimą, pavyzdžiui, prekių apsaugos vartelių 

parduotuvėse. 

• Draudžiama naudoti vežimėlio varytuvo ant eskalatorių. 

• Važiuojant dideliu greičiu, negalima keisti važiavimo krypties į kairę ar dešinę, nes neįgaliojo vežimėlis gali apvirsti. 
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• Sumažinkite greitį prieš sukdami. 
• Jei ketinate sustabdyti neįgaliojo vežimėlį įkalnėje ar nuokalnėje, neįgaliojo vežimėlis turi būti pastatytas atidžiai ir jo stovėjimo stabdžiai 

turi būti įjungti. Taip pat naudokite stabdžių rankenėlės [7b] užrakinimo mechanizmą [6] kairėje vairo pusėje, kad užfiksuotumėte 

stabdžių rankenėlę. Šios priemonės padeda išvengti neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo. 

• Po sustojimo įkalnėje ar nuokalnėje, pradėkite važiuoti atsargiai, nedideliu greičiu, o dešinėje kelio pusėje važiuokite tik trumpą 
atstumą. Apskirtai, dešinėje kelio pusėje važiuoti nereikėtų. 

• Po kiekvienos kelionės ar kai neįgaliojo vežimėlis yra sustabdytas, užfiksuokite stabdžių rankenėlę [7b] užrakinimo mechanizmu [6] ir 
įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius, kad vežimėlis nenuriedėtų. 

• Važiuodami, niekada nekiškite rankų į varytuvo ratą ar tarp neįgaliojo vežimėlio ratų strypų. 

• Įjunkite vežimėlio varytuvo stabdį atsargiai ir pasirinkite tinkamą greitį (t.y., ne per greitai). 
• Kai atleidžiate akseleratorių [1], vežimėlio varytuvas ratas automatiškai persijungia į laisvą judėjimą ir nėra stabdomas! 

Stabdykite naudodami abi standžių rankenėles [7a/7b]. 

• Stabdykite vežimėlio varytuvą naudodami dvi stabdžių rankenėles [7a/7b]. Niekuomet nesinaudokite neįgaliojo vežimėlio ratais kaip atrama. 

• Stabdydami su stabdžių rankenėle [7a], būkite atidūs ir nepasukite akseleratoriaus [1]. 
• Važiuojant transporto priemonėje, pritvirtinkite savo neįgaliojo vežimėlį ir varytuvą pagal galiojančius įstatymų numatytus 

reikalavimus ir teisės aktus. 

• Važiuojant viešaisiais keliais ir šaligatviais Vokietijos Federalinėje Respublikoje, privaloma laikytis Vokietijos kelių eismo taisyklių ir kelių 

eismo licencijų išdavimo taisyklių. Kitose šalyse privaloma laikytis vietos taikomų nacionalinių nuostatų. 

• Vežimėlio varytuvas yra skirtas tik žmonių su judėjimo negalia gabenimui ir jo negalima naudoti ne pagal paskirtį, pvz., vaikų žaidimams 
ar kilnojamų objektų pervežimui. 

• Draudžiama naudoti vežimėlio varytuvą vietoje, kurioje veikia stiprūs magnetiniai laukai, ypač sukelti dėl laikomų selenoidų, 
transformatorių, tomografų ir t.t. 

• Venkite važiuoti su vežimėlio varytuvu esant nepalankioms sąlygoms, pavyzdžiui, audros, krušos metu ir aukštoje žolėje. 

• Jei pradūrė padangą, susisiekite su įgaliotu platintoju. 
• Jei girdite neįprastus garsus ar pastebėjote neįprastą vibravimą važiavimo metu, gali būti, kad atsilaisvino varytuvo ar neįgaliojo 

vežimėlio dalys. Taip pat, gali būti, kad pašalinis objektas pateko į prietaisą važiavimo metu. Tokiu atveju, susisiekite su įgaliotu 

platintoju. 

 
Po važiavimo su vežimėlio varytuvu: 

• Nedelsiant išjunkite vežimėlio varytuvą, jei jo nenaudosite, kad netyčia nepradėtumėte važiuoti palietę akseleratorių [1]. 
• Kai stovite vietoje, naudokite stabdžių rankenėlės [7b] užrakinimo mechanizmą [6] kairėje vairo pusėje, kad stabdžiai būti nuolatos 

įjungti, taip pat įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius. 

• Jei įmanoma, įkraukite vežimėlio varytuvo bateriją po kiekvienos kelionės. 



6.4 Kliūtys 

• Vežimėlio varytuvas gali važiuoti per kliūtis, pavyzdžiui, šaligatvių kraštus, ne aukštesnius nei penki centimetrai. 
Negalima važiuoti per kliūtis, kurios yra aukštesnės nei penki centimetrai, nes stovas [18] gali atsitrenkti į jas ir būti apgadintas. 

• Be to, atkreipkite dėmesį į informaciją apie maksimalų leidžiamą kliūties aukštį, pateiktą jūsų neįgaliojo vežimėlio naudojimo vadove. 
• Nevažiuokite per nedideles kliūtis, pavyzdžiui, šaligatvio kraštą, šonu, nutaikykite atitinkamą kampą. Tai reiškia: visų pirma, per kliūtį 

važiuoja vežimėlio varytuvo ratas. Tuomet abu neįgaliojo vežimėlio ratai turi važiuoti per kliūtį vienu metu, o ne vienas po kito. 

Važiuokite mažu greičiu, kuris tiktų pervažiuoti per tokią kliūtį, arba paprašykite kito žmogaus pagalbos. 

• Važiuojant ant nuožulnaus šaligatvio krašto ar panašiomis aplinkybėmis, reikia nutaikyti užvažiavimo kampą. 

 
 

6.5 Pavojingos vietos ir situacijos 

• Neįgaliojo vežimėlio naudotojas privalo kiekvienu atveju nuspręsti, ar saugu važiuoti atsižvelgiant į vairavimo patirtį ir fizinę būklę. 

• Prieš važiuodamas, naudotojas turi patikrinti varytuvo ratą [1], ar jo padanga nėra nusidėvėjusi ar pažeista. Taip pat būtina patikrinti 
baterijos įkrovimo lygį ir garso signalo veikimą. 

• Šie saugos patikrinimai ir asmeninį neįgaliojo vežimėlio naudotojo patirtis yra ypač svarbūs žemiau išvardytose pavojingose vietose ar 
šalia jų, o važiavimas su varytuvu tose vietose priklauso tik nuo paties naudotojo sprendimo: 

- Krantinės, laivų ir valčių prieplaukos, takeliai ir vietos šalia vandens, tiltai ir pylimų be turėklų 

- Siauri takeliai, nuokalnės (pvz., rampos ir įvažiavimai), siauri takeliai palei įkalnes, kalnų takeliai 

- Siauri ir/ar statūs takeliai palei pagrindinį ar šalutinį kelią arba šalia skardžio 

- Lapais, sniegu ar ledu padengti takeliai 

- Rampos ir  transporto priemonių kėlimo įranga. 

 
Posūkiuose ar sukant įkalnėse ar nuokalnėse, svorio centras gali netikėtai pasikeisti ir neįgaliojo vežimėlis gali nuvirsti 
ant šono. Todėl, būkite itin atidūs ir sumažinkite greitį. 

 
Ypatingas atidumas būtinas važiuojant per kelią, sankryžose ir lygiose geležinkelio pervažose. Niekada nevažiuokite per 
pačius geležinkelio bėgius ar pakeltas pervažas, nes neįgaliojo vežimėlio ratai gali įstrigti bėgiuose. 

 
Būkite itin atidūs važiuodami per rampas ar transporto priemonių kėlimo platformas. Prieš keldami neįgaliojo vežimėlį 
nuo ar nuleisdami ant rampos ar kėlimo platformos, pastatykite vežimėlio varytuvą saugiu atstumu nuo šaligatvio 
krašto ir išjunkite jį. 
Toliau, stabdžių rankenėlė [7] kairėje vairo pusėje turėtų būti užfiksuota užrakinimo mechanizmu [6] ir stabdys [19] 
nuolatos veiks ratą [21]. Be to, privaloma įjungti ir neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius. 
Šios priemonės neleidžia nuriedėti. 

 
Niekada nevažiuokite su neįgaliojo vežimėliu per rampos ar kėlimo platformos kraštą ar per arti krašto, palikite 
pakankamą atstumą. 

 

 
Jei žemė yra šlapia, padangos sukibimas gali būti prastas, todėl kyla slydimo rizika. Pasirinkite tinkamą važiavimo būdą 
ir niekada nevažiuokite su nusidėvėjusiomis padangomis. 
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Turėkite omenyje, kad važiuojant nuo kalno vežimėlio varytuvo stabdymo kelias gali būti žymiai ilgesnis nei ant lygios 
žemės, priklausomai nuo greičio ir nuokalnės. Todėl, pasirinkite tinkamą greitį. 

 

Vežimėlio varytuvo ratas [21] nėra automatiškai užfiksuojamas, kai jis stovi vietoje, ir gali laisvai judėti.  Atidžiai 
perskaitykite informaciją ir nurodymus 2.8 („Į spė jimas apie stabdžių  užrakinimą ir atleidimą į kalnė se ir 

nuokalnė se“) ir 6.3  („Saugos nurodymai“) skyriuose dėl sustojimo ir pradėjimo važiuoti įkalnėse ir nuokalnėse. 

 
Būkite atsargūs važiuodami įkalnėse! 
Jei viršijamas maksimalus greitis, ratas [21] persijungia į laisvą judėjimą, o akseleratorius [1] neveikia. 
Tokiose situacijose, vežimėlio varytuvo greitis turi būti mažesnis nei maksimalus leidžiamas greitis. Tik tuomet bus galima 
naudoti akseleratorių [1]. 

 
 Maksimali įkalnė, kurią gali įveikti  vežimėlio varytuvas yra 10% (5.71°). Jei prietaisas važiuoja statesne įkalne, negalima 

atmesti tikimybės, kad varytuvas ir neįgaliojo vežimėlis nuriedės atgal. Tokiu atveju, įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo 

stabdžius ir sustoti. Negalima važiuoti su vežimėlio varytuvu įkalnėmis ir nuokalnėmis, viršijančiomis 15%. 
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7. Klaidų pranešimai ir pastabos ekrane 

7.1 Klaidų pranešimai 

Gedimo atveju, ekrane [3] atsiranda kodas, nurodantis klaidos šaltinį ir galimą sprendimą. 

Tam tikrais atvejais, paprastas vežimėlio varytuvo išjungimas ir įjungimas gali kartais panaikinti 

rodomą klaidą. Žemiau pateiktoje lentelėje yra išvardyti klaidų kodai, kuriuos yra gana lengva 

išspręsti. Jei nurodytas sprendimas neišsprendžia problemos ir klaidos kodas ir toliau yra rodomas, 

susisiekite su įgaliotu platintoju. Jei ekrane atsiranda klaida, kuri nėra įtraukta į žemiau esančią 

lentelę, susisiekite su įgaliotu platintoju. 
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Jei ekrane atsirado klaidos kodas, išjunkite ir įjunkite vežimėlio varytuvą. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. Priklausomai nuo klaidos tipo, paveiktus komponentus gali reikėti išsiųsti „Alber“ taisymui. 

 

 

 
 

 

 

 

Kodas Rodymas ekrane Klaida Ką daryti 

B14 „Error: battery hardware 
(initial check, electronics, 
…)“ 

Baterijos tikrinimas nepavyko. Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

B15 „Error: battery 
temperature too low“ 

Baterijos temperatūra per 
žema. 

Išjunkite/įjunkite. Važiuokite atsargiai. Jei klaida išlieka, 
susisiekite su įgaliotu platintoju. 

B16 „Error: battery 
temperature too high“ 

Baterijos temperatūra per 
didelė. 

Išjunkite/įjunkite. Važiuokite atsargiai. Jei klaida išlieka, 
susisiekite su įgaliotu platintoju. 

B17 „Error: battery flat“ Įtampa baterijoje yra per žema. Įkraukite bateriją. 

B18 „Error: battery 36V“ Įtampos baterijoje klaida. Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

B19 „Error: battery 36V“ Baterija yra pilnai įkrauta, bet 
energija neatgaunama. 

Pavažiuokite į kalną ar lygiu keliu, kad suvartotumėte šiek tiek 
energijos 

    

C10 „Error: display hardware 
(initial check, electronics, 
…)“ 

Ekrano tikrinimas nepavyko. Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

C11 „Error: throttle handle“ Akseleratoriaus tikrinimas 
nepavyko. 

Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

C12 „Error: throttle handle start- 
up protection“ 

Akseleratorius buvo 
pajudintas įjungiant varytuvą 

Išjunkite ir iš naujo įjunkite varytuvą: nejudinkite 
akseleratoriaus šio proceso metu. 

C13 „Emergency operation“ Akseleratoriaus vertės 
neteisingos. Avarinis veikimas 
su sumažintomis vertėmis. 

Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

    

M14 „Error: drive hardware“ Klaida: variklio elektronika Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

M15 „Error: 
drive temperature too high“ 

Variklio temperatūros klaida. Sumažinkite greitį. Leiskite diskams atvėsti. Jei klaida išlieka, 
susisiekite su įgaliotu platintoju. 

    

S10 „Error: 
general communication“ 

Nenuskaitomi atskiri 
komponentai. 

Išjunkite. Atjunkite/prijunkite visus komponentus. Įjunkite.    
Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu platintoju. 

S11 „Error: 
drive communication“ 

Nenuskaitomas variklis. Išjunkite. Atjunkite/prijunkite visus komponentus. Įjunkite.     

Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu platintoju. 

S12 „Error: 
battery communication“ 

Nenuskaitoma baterija. Išjunkite. Iš naujo įdėkite bateriją. Įjunkite. Jei klaida išlieka, 
susisiekite su įgaliotu platintoju. 

 



7.2 Pastabos 

Važiuojant, vežimėlio varytuvas nuolatos tikrina baterijos  ir variklio veikimo būseną, taip pat esamą 

greitį. Jei jis nustato kritinius parametrus, atitinkama pastaba atsiranda ekrane [3] kartu su trumpa 

gedimo šalinimo informacija. Galima važiuoti su vežimėlio varytuvu, nors rodoma tokia pastaba. 

Pastabos paaiškintos lentelėje žemiau. Kodas yra išsaugomas, bet nėra rodomas. 
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Svarbi informacija, susijusi su M11, M12 ir M13 klaidomis: 
Jei viršijote maksimalų greitį (žr. lentelę 13 skyriuje) ir nesilaikėte šiame naudojimo vadove pateiktos informacijos, galite 
sugadinti variklį ir bateriją. Tokiu atveju, GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės ir nepriima garantijos reikalavimų. 

 
 
 
 

 
km/h 

 

 

Kodas Rodymas ekrane Klaida Ką daryti 

B10 „Note: battery temper-
ature high“ 

Aukšta baterijos temperatūra. 
Sumažėjęs greitis. 

Važiuokite atsargiai. Venkite įkalnių/nuokalnių. Jei klaida 
išlieka, susisiekite su įgaliotu platintoju. 

B11 „Note: battery temper- 
ature low“ 

Žema baterijos temperatūra. 
Sumažėjęs greitis. 

Važiuokite atsargiai. Venkite įkalnių/nuokalnių. Jei klaida 
išlieka, susisiekite su įgaliotu platintoju. 

B12 „Note: battery almost 
flat (<=20% to >7%)“ 

Žema baterijos įtampa. Įkraukite bateriją. 

B13 „Note: battery soon flat 
(<=7%)“ 

Žema baterijos įtampa. Įkraukite bateriją. 

    

C14 „Error: SIU hardware“ Nesėkmingas signalo sąsajos bloko 
įrangos patikrinimas 

Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

M10 „Note: drive temperat- 
ure high“ 

Aukšta variklio temperatūra. Sumažinkite greitį. Leiskite varikliui atvėsti. Išjunkite/įjunkite. 
Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu platintoju. 

M11 „Note: speed much too 
high (approx. 40 km/h)“ 

Greitis per didelis. Galima žala 
sistemai. 

Sumažinkite greitį, kad sumažintumėte nelaimingo 
atsitikimo riziką. Variklis ir baterija gali būti pažeisti. 
Atsakomybės ir garantijos panaikinimas! 

M12 „Note: speed high 
(30 km/h)“ 

Didelis greitis. Sumažinkite greitį, kad sumažintumėte nelaimingo atsitikimo 
riziką. 

M13 „Note: speed too high 
(35 km/h)“ 

Greitis per didelis. Sumažinkite greitį, kad sumažintumėte nelaimingo atsitikimo 
riziką. 

S13 „Error: 
SIU communication“ 

Nenuskaitomas signalo sąsajos 
blokas 

Išjunkite/įjunkite. Jei klaida išlieka, susisiekite su įgaliotu 
platintoju. 

 



8. USB įkrovimo lizdas 
Jūsų vežimėlio varytuvas turi USB įkrovimo lizdą [35], kurį galima naudoti prietaisų 

įkrovimui iki 1.3 A (pvz., mobilus telefonas). Įkrovimo lizdas yra vairo viršuje ir yra 

uždengtas guminiu dangteliu [36]. 

Guminis dangtelis visada turi būti uždėtas ant jungties, kai USB įkrovimo lizdas yra 

nenaudojamas. Jei USB įkrovimo lizdas bus netinkamai uždengtas, drėgmė gali pateikti į 

vidų ir sukelti gedimus. 

 
 
 
 
 
 
 

Dėmesio, suspaudimo rizika! 
Niekada nekiškite rankų po USB lizdu [35] esančiu dangteliu. 
Kyla pirštų suspaudimo rizika, ypač posūkiuose. 
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9. Žibintas 

Žibintas [17] yra įjungiamas ir išjungiamas mygtuku [5] ant vairo (žr. 2.6 skyrių). Žibintą 

taip pat galima įjungti ir išjungti ant jo esančiu mygtuku [63]. 

 
Svarbios pastabos: 

Mygtukas [5] visiškai nutraukia ar atveria srovės tekėjimą į žibintą [17]. 

Tai reiškia, kad žibintą galima įjungti, jei jau buvo nusaustas mygtukas [5]. 



10. Gabenimas 

10.1 Vežimėlio varytuvas 

• Gabenimo tikslams, baterija ir ekranas turėtų būti nuimti nuo vežimėlio varytuvo ir 

saugiai padėti. Jei šie du komponentai bus palikti ant varytuvo, jis privalo būti 

išjungtas. 

• Jei norite pakelti varytuvą, niekada neimkite už rato strypų. 

• Laikykitės taisyklių, taikomų ličio jonų baterijų gabenimui, ypač važiuodami (taip 

pat žr. 3.5.8 skyrių). 

 
 
 
 

10.2 Neįgaliojo vežimėlis 

Prieš sudarant neįgaliojo vežimėlį, jungiamasis strypas [60] turi būti išimtas iš 

montavimo jungties. 

• Tvirtai laikykite jungiamąjį strypą [60]. 

• Kairėje ar dešinėje skersinio statramsčio pusėje: 

spauskite nykščiu atleidimo mechanizmą [29] greitosios jungties [28] centre ir 

ištraukite kištuką iš neįgaliojo vežimėlio gembės [61]. 

   30  Dabar galite nuleisti skersinį statramstį žemyn. 

• Pakartokite procesą kitoje neįgaliojo vežimėlio pusėje ir visiškai išimkite skersinį 

statramstį. 

 
Kad galėtumėte ir vėl naudoti neįgaliojo vežimėlį su varytuvu po gabenimo, jums 

reikia pritvirtinti skersinį statramstį [60] prie neįgaliojo vežimėlio. 

• Kairėje ar dešinėje neįgaliojo vežimėlio pusėje, įkiškite jungiamąjį strypą [60] į 

montavimo jungtį [61] ir tvirtai laikykite. 

• Spauskite nykščiu atleidimo mechanizmą [29] greitosios jungties [28] centre ir 

įkiškite kaištį į gembę [61]. 

• Kai atleisite mechanizmą [29], jungiamasis strypas [60] bus pritvirtintas jungiamosios 

jungties [61] ir nejudės. 

• Pakartokite procesą kitoje vežimėlio pusėje. 

 
Po jungiamojo strypo [60] tvirtinimo, patikrinkite, ar dvi jungiamosios 

jungtys [28] ir jungiamasis strypas [60] yra gerai pritvirtinti prie 

montavimo jungčių [61]. 

Kaiščiai neturėtų laisvai išsiimti iš jungčių [61] nenuspaudus atleidimo 

mechanizmo [29]. 

Taip pat, jungiamasis strypas [60] neturėtų išsijungti iš jungčių [61] 

neišėmus dviejų kaiščių [61]. 



11. Laikymas, aptarnavimas, priežiūra ir išmetimas 

11.1 Laikymas 

Jei nenaudosite neįgaliojo vežimėlio ar varytuvo ilgesnį laiką (pvz., kelis mėnesius), laikykitės šių nurodymų: 

• Laikykite neįgaliojo vežimėlį pagal gamintojo specifikacijas. 

• Išimkite bateriją, įvyniokite ją į plėvelę ir padėkite atskirai. 

• Sekite baterijos laikymo instrukcijas 3.5.7 skyriuje. 

• Taip pat įvyniokite vežimėlio varytuvą į plėvelę, kad į jį nepatektų drėgmė. 

• Laikykite neįgaliojo vežimėlį ir varytuvą sausoje patalpoje. 

• Užtikrinkite, kad neįgalioti asmenys (ypač vaikai) nepateks į šią patalpą. 

• Užtikrinkite, kad drėgmė nepatektų į ar ant neįgaliojo vežimėlio arba varytuvo. 

• Užtikrinkite, kad neįgaliojo vežimėlio ir varytuvo neveiks nuolatinė saulės šviesa (pvz., pro langus). 
• Privaloma nuvalyti neįgaliojo vežimėlį, varytuvą ir bateriją prieš naudojimą iš naujo. Ypač, nuvalykite metalo daleles nuo įkroviklio [25] 

kištuko ir baterijos įkrovimo lizdo [10]. 

• Patikrinkite, ar nereikia atlikti jokių techninės priežiūros darbų prieš naudojimą iš naujo (žr. 10.4 skyrių) ir atlikite juos, jei būtina. 

 

 
11.2 Priežiūra 

 

 

 

 
Patekęs vanduo gali sugadinti variklį ir bateriją. 
Dėl šios priežasties, neplaukite atskirų vežimėlio varytuvo dalių po tekančiu vandeniu ar aukšto slėgio valymo 
prietaisu. 
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Visuomet užtikrinkite, kad joks skystis ar drėgmė nepateks į rato stebulę ir bateriją. Todėl, būkite itin atsargūs valydami vežimėlio 

varytuvą. Laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų: 

• Valykite dalis ar bateriją sausa ar šiek tiek sudrėkinta šluoste. 

• Niekada nenaudokite šveitiklių, stiprių ploviklių ar cheminių medžiagų dalių valymui. 
• Neplaukite dalių po tekančiu vandeniu, pavyzdžiui, su žarna ar aukšto slėgio valymo prietaisu. Taip vanduo gali patekti į vidų ir 

nepataisomai sugadinti elektroniką. 

 
GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės už prietaiso sugadinimą dėl į vidų patekusio vandens. Turėkite omenyje, kad toks gedimas 

nėra įtrauktas į garantiją. 

 
 

11.3 Pakartotinis naudojimas 

Jei vežimėlio varytuvą jums suteikė jūsų sveikatos draudimo įmonė ir jums jo daugiau nebereikia, susisiekite su savo sveikatos draudiku, 

„Alber“ agentu ar įgaliotu platintoju. Jūsų varytuvas gali būti atiduotas kam nors kitam. 

Prieš pakartotinį varytuvo naudojimą, privaloma atlikti techninę priežiūrą. Įgaliotas platintojas ar „Alber“ agentas gali lengvai nuimti 

montavimo jungtį, kuria varytuvas yra pritvirtintas prie neįgaliojo vežimėlio, ir pritvirtinti naują. 

Be valymo nurodymų, pateiktų 10.2 skyriuje, vairą ir kitas išorines plastikines vežimėlio varytuvo dalis reikia dezinfekuoti prieš pakartotinį 

naudojimą. Naudokite valiklį, tinkamą drėgnai dezinfekcijai, ir laikykitės naudojimo nurodymų. 

 

 
11.4 Techninė priežiūra 

Medicinos produktų techninė priežiūrai taikoma Vokietijos medicinos prietaisų direktyvos (MPBetreibV) įstatymo 7 dalis. Pagal šią dalį, 

techninė priežiūra, ypač patikrinimai ir aptarnavimas, yra būtini siekiant užtikrinti nuolatinį saugų ir tinkamą medicinos prietaisų veikimą. 

Remiantis mūsų rinkos tyrimais, dviejų metų intervalas buvo patirtintas kaip tinkamas mūsų produktų techninei priežiūrai esant įprastoms 

naudojimo sąlygoms. 

Ši orientacinė dviejų metų vertė gali skirtis priklausomai nuo produkto naudojimo ir naudotojo veiksmų. Operatorius yra atsakingas už 

naudojimo ir naudotojo elgesio tikrinimą. 

Bet kuriuo atveju, mes itin rekomenduojame iš anksto nurodyti, kokią mūsų produktų techninės priežiūros darbų išlaidų dalį padengia 

jūsų sveikatos draudimo tiekėjas, ypač atsižvelgiant į sudarytas sutartis. 



11.5 Išmetimas 

 
 
 
 
 
 

 
Šis prietaisas, jo baterija ir priedai yra ilgaamžiai produktai. 

Tačiau, jų sudėtyje gali būti aplinkai pavojingų medžiagų, todėl jo dalių negalima išmesti vietose (pvz., sąvartynai), 

kurios nėra skirtos tokių medžiagų išmetimui remiantis taikomais teisės aktais. 

Produktas yra paženklintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB (EEĮA direktyva) „užbraukto konteinerio“ 

simboliu, primenančiu, kad jį privaloma perdirbti. 

Saugokite aplinką ir atiduokite produktą vietos perdirbimo centrui pasibaigus jo tarnavimo laikui. 

Kadangi šis produktas nėra įtrauktas į EEĮA direktyvą visose Europos šalyse, susipažinkite su jūsų šalyje taikomomis išmetimo taisyklėmis. 

Kitu atveju, grąžinkite vežimėlio varytuvą įgaliotam platintojui ar GmbH „Alber“, kuri tinkamai ir saugiai utilizuos prietaisą. 

 
 

12 Garantija ir atsakomybė 

12.1 Defektams taikoma garantija 

„Alber“ užtikrina, kad vežimėlio varytuvas neturės jokių defektų pristatymo metu. Ši garantija galioja 24 mėnesius nuo varytuvo pristatymo 

datos. 
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12.2 Patvarumui taikoma garantija 

„Alber“ suteikia 24 mėnesių vežimėlio varytuvo patvarumo garantiją. Patvarumo garantija netaikoma: 

• Prietaisams, kurių serijos numeriai buvo pakeisti ar pašalinti. 

• Nusidėvėjusioms dalims, pavyzdžiui, padangoms, valdymo elementams ir stipinams. 
• Defektams, atsiradusiems dėl įprasto nusidėvėjimo, neteisingo naudojimo, įtraukiant šio naudojimo vadovo instrukcijų nesilaikymą, 

nelaimingus atsitikimus, neatsargų naudojimą, gaisro, vandens, force majeure ir kitų įvykių, kurių GmbH „Ulrich Alber“ negali 
kontroliuoti, sukeltus gedimus. 

• Dalims, kurios turi būti pataisytos ar pakeistos dėl įprasto nusidėvėjimo (pvz., padangų keitimas). 

• Prietaiso patikrinimui, jei nebuvo aptiktas jos gedimas ar defektas. 

 
 

12.3 Atsakomybė 

GmbH „Alber“, kaip vežimėlio varytuvo gamintojas, neprisiima atsakomybės už produkto saugą, jei: 

• varytuvas buvo naudojamas neteisingai 

• įgaliotas platintojas ar GmbH „Alber“ neatliko varytuvo techninės priežiūros numatytais dviejų metų intervalais 

• varytuvas buvo naudojamas ne pagal šio naudojimo vadovo instrukcijas  

• varytuvas buvo naudojamas nepakankamai įkrovus bateriją 

• varytuvą taisė ar keitė asmuo, kuris nebuvo įgaliotas atlikti tokį darbą 

• trečiosios šalies dalies yra pritvirtintos prie varytuvo 

• buvo nuimtos varytuvo dalys 



13 Techniniai duomenys 

 
Važiavimas 

Atstumas (*): iki 50 km pagal ISO 7176 - 4 

Maks. gebėjimas įveikti įkalnę: iki 10% (5.71°); taip pat atsižvelkite į ribines vertes, kurias nurodo neįgaliojo vežimėlio gamintojas 

Maks. Gebėjimas įveikti nuokalnę: 15% (8.53°); taip pat atsižvelkite į ribines vertes, kurias nurodo neįgaliojo vežimėlio gamintojas 

Sukimo spindulys (minimalus): 2.75 metro 

Maksimalus greitis: 6 km/h (10 ar 15 km/h tik su tinkama įranga (įspėjamasis trikampis, žibintai, atšvaitai) individualiu 

patvirtinimu) 

Visuomet laikykitės ribinių verčių, kurias nurodo neįgaliojo vežimėlio gamintojas, ir šalyje taikomų 
eismo kelių taisyklių 

Nominali variklio galia: 250 W 

Darbinė įtampa: 36 V 

Darbinė temperatūra: -25 °C iki +50 °C 

Žmogaus svoris: maks. 100 kg 

Maks. leidžiamas 

bendras svoris 

 
Baterija 

maks. 135 kg  
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Baterijos tipas: ličio jonų baterijos, nepratenkančios ir nereikalaujančios priežiūros 

Nominali darbinė galia: 36 V 

Nominali talpa: 13.8 Ah 

Energijos sunaudojimas: 496.8 Wh 

Įkrovimo temperatūra: 0 °C iki +45 °C 

Darbinė temperatūra: -25 °C iki +50 °C 

Apsaugos klasė: IPX4 

 
Dalių svoris 

Prietaisas: 15.5 kg 

Baterija: 2.9 kg 

Bendras svoris: 18.4 kg (gali skirtis priklausomai nuo versijos ar priedų) 

 
Rato padanga 

Pavadinimas Modelis ir tipas Dydis (coliais) Oro slėgis barais ir kPa 

„CST 16x300 C-1488“ Vidutinis profilis, pneumatinė padanga su 
vamzdeliu 

16” / 16 x 3.00 2.0 bar/200 kPa 

 
Gali būti naudojamas tik šioje lentelėje nurodytas padangos.  
Draudžiama naudoti kito tipo padangas. 
Jei padanga buvo pradurta, susisiekite su įgaliotu platintoju. 

 
 
 

(*) Atstumas priklauso nuo reljefo ir važiavimo sąlygų. Nurodytas maksimalus atstumas atitinka optimalias važiavimo sąlygas (lygus 

reljefas, pilnai įkrauta baterija, 20 °C aplinkos temperatūra, tolygus važiavimas, t.t.). Esant žemesnėms temperatūroms, vežimėlio 

varytuvo nuvažiuotas atstumas gali būti mažesnis, nei nurodytas aukščiau. 

 
Numatytas šio produkto tarnavimo laikas yra penki metai, jei produktas naudojamas pagal paskirtį, prižiūrimas ir aptarnaujamas pagal 

naudojimo vadove pateiktas instrukcijas. Šis tarnavimo laikas gali būti pratęstas atsargiai naudojant, aptarnaujant, prižiūrint produktą ir 

neatsiradus techninėms riboms dėl tolesnio mokslo ir technologijos vystymosi. Tačiau, tarnavimo laikas gali reikšmingai sutrumpėti dėl 

per dažno ar neteisingo naudojimo. Taikomų standartų reikalaujamas laikomas nebus laikomas papildoma garantija. 



Įkroviklis 

Techninė ir kita informacija apie įkrovimą yra pateikta atskirame naudojimo vadove, pridėtame prie baterijos įkroviklio. 

 
Kita 

Visos vežimėlio varytuvo dalys yra apsaugotos nuo rūdijimo. 

 
Vežimėlio varytuvas ir atitinkamas atskiras įkroviklis atitinka taikomas EN 12184 standarto dėl elektrinių neįgaliųjų 
vežimėlių dalis ir neįgaliųjų vežimėliams taikomą ISO 7176-14 standartą ir atitinka ES Medicinos prietaisų direktyvos MDR 
reikalavimus. Vežimėlio varytuvas yra I klasės medicinos prietaisas. 

 
Mes pasiliekame teisę keisti mūsų produktų dizainą ir technologiją pagal naujausius patobulinimus. 

 

 
14. Etiketės 

Ant vežimėlio varytuvo dalių yra etiketės, kuriose apteikiama įvairi 

produkto informacija. Jei prietaisas sugestų, įgaliotas platintojas 

gali pakeisti atskiras dalis, užsakydamas jas iš „Alber“. Todėl, 

įgaliotam platintojui gali reikėti informacijos iš atskirų dalių 

etikečių. 

 
Sistemos etiketė 

Sistemos etiketė suteikia informaciją apie vežimėlio varytuvo 

pagrindinius techninius duomenis ir leidžia, jei būtina, atsekti 

sistemą. Nurodykite sistemos numerį, prašydami „Alber“ pakeisti 

prietaisą. Sistemos etiketė yra ant varytuvo korpuso, baterijos 

laikiklio [7] viduje. 

 
 
 
 
 

 „Maintenance” etiketė 

Šioje etiketėje nurodomas kitos techninės priežiūros laikas. 

Ji yra baterijos laikiklio [7] viduje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalių etiketė 

Etiketė [A] yra ant rato, baterijos gale ir ant įkroviklio nugarėlės; 

etiketė [B] yra kitoje ekrano pusėje. 

Nurodykite dalies numerį (numerį etiketės viduryje, paveiksliuke 

pažymėta rodykle), norėdami pakeisti dalį nauja dalimi iš „Alber“. 
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Lipdukas ant baterijos 

Pavaizduotas lipdukas yra baterijos gale ir suteikia informaciją apie naudojimą ir 

techninius duomenis. 
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Lipdukas ant įkroviklio 

Pavaizduotas lipdukas yra ant įkroviklio nugarėlės ir suteikia informaciją apie 

naudojimą ir techninius duomenis. 



„Lock battery“ lipdukas 

Šis lipdukas yra baterijos priekyje (apačioje) ir nurodo, kaip teisingai įdėti bateriją (žr. 3.3 

skyrių). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Risk of toppling“ lipdukas 

• Dėmesio, nuvirtimo rizika! Sumažinkite greitį sukdami. 

• Visuomet važiuokite per šaligatvių kraštus ir kliūtis kampu, atitinkančiu važiavimo kryptį. 

• Venkite staigių vairo judesių. 
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„Close flap before travel“ lipdukas 

Šis lipdukas yra vežimėlio varytuvo vamzdžio apačioje ir nurodo, kad atleidimo 

rankenėle [9] privalo būti nulenkta važiavimo metu. 

Draudžiama važiuoti su atlenkta atleidimo rankenėle [9].  

Taip pat žiūrėkite 2.1 ir 2.2 skyrius. 



15. Informacija apie produkto saugą 

Visų jūsų vežimėlio varytuvo dalių veikimas buvo išbandytas ir patikrintas. Tačiau, nenumatyto varytuvo veikimo sutrikimo atveju, žemiau 

pateiktuose tinklapiuose klientams pateikiama tinkama informacija apie saugą: 

•  „Alber“ (vežimėlio varytuvo gamintojo) pagrindinis puslapis 

• Vokietijos federalinio vaistų ir medicinos prietaisų instituto [BfArM] pagrindinis puslapis 

Jie būtina atlikti taisymus, „Alber“ praneš įgaliotam platintojui, kuris susisieks su jumis. 
 
                    16. Svarbi teisinė informacija, gaminio naudotojui 

Apie incidentus, kilusius dėl gaminio veikimo sutrikimų ir sukėlusius rimtų sužalojimų, reikia pranešti gamintojui ir ES valstybės narės, 
kurioje yra įsisteigęs naudotojas, kompetentingai institucijai.  
Vokietijos Federacinės Respublikos atveju tai yra: 

 Alber GmbH (adresas nurodytas šio naudojimo vadovo gale) 

 Vokietijos federalinis vaistų ir medicinos prietaisų institutas (BfArM), 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 
53175 Bonna www.bfarm.de 

 
 

Apie ES valstybės nares praneškite: 

 Jūsų Alber atstovybė (adresas nurodytas šio naudojimo vadovo gale) 
 Jūsų šalies institucijos atsakingos už incidentus, susijusius su medicinos prietaisais. Kompetentingų institucijų apžvalgą galima 

rasti internete adresu: http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/ 

 
 

17. Svarbi informacija apie oro transportą 
Galimi dviejų akumuliatorių paketų pasirinkimai skirti vežimėlio varytuvui: standartinis (13,8 Ah / 496,8 Wh) ir skrydžio akumuliatorių 
paketas (7,8 Ah / 280,0 Wh). Atkreipkite dėmesį, kad standartinio akumuliatoriaus paketo negalima gabenti lėktuvais! 
 
Tik skrydžio akumuliatorius (7,8 Ah / 280,0 Wh) atitinka Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) reikalavimus, keliamus oro 
transportui. Tai kasmet patvirtiname savo transporto sertifikate. Jis parengiamas remiantis naujomis IATA pavojingų krovinių taisyklėmis, 
kurios paprastai skelbiamos tik kiekvienų metų gruodžio viduryje. Dabartinį sertifikatą galite atsisiųsti iš Alber tinklalapio: 
(https://www.alber.de/de/hilfe-service/alber-service/reisen-mit-alber-produkten/). Paprašius mielai atsiųsime jį jums. 
 
Tačiau planuodami kelionę kreipkitės į kelionių agentą arba oro linijų bendrovę, kad aptartumėte, kaip pasiimti "smoov" su savimi į bet kurį 
užsakytą skrydį. Galų gale sprendimą leisti ar neleisti į lėktuvą įvežti "smoov" priima pilotas savo nuožiūra. Nei "Alber GmbH", nei jos 
specializuoti pardavėjai negali daryti įtakos piloto sprendimui. 
 

                       
                                       Taip pat atkreipkite dėmesį į šalyse, kuriose lankotės, galiojančius ličio jonų akumuliatorių gabenimo reglamentus 
                                       (taip pat žr. 3.5.8 skyrių) 
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