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  Tik JAV ir KANADAI   
 

 !  DĖMESIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !  ĮSPĖJIMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !  DĖMESIO 

Federalinis įstatymas neleidžia gydytojams, kuriems išduota licencija pagal valstijos, kurioje jie vydo 

veiklą, įstatymus, parduoti šio prietaiso. 

 
Elektrinio neįgaliojo vežimėlio elektromagnetiniai trukdžiai (EMI) 

Kadangi EM energija greitai intensyvėja, kai judama link siųstuvo antenos (šaltinio), EM laukai, kuriuos skleidžia 

nešiojamų radijo imtuvų (siųstuvų-imtuvų) bangos, kelia didelį susirūpinimą. Įmanoma netyčia sukelti aukštus EM  

energijos lygius šalia elektrinio neįgaliojo vežimėlio valdymo sistemos naudojant tokius prietaisus. Tai gali daryti 

įtaką elektrinio neįgaliojo vežimėlio judėjimui ir stabdymui. Todėl, rekomenduojama laikytis žemiau pateiktų 

įspėjimų, siekiant išvengti elektrinio neįgaliojo vežimėlio valdymo sistemos trikdžių. 

 
Radijo bangų šaltiniai gali veikti elektrinio neįgaliojo vežimėlio valdymą 

Elektromagnetiniai trukdžiai (EMI) iš tokių šaltinių kaip radijo ir televizijos stotys, savadarbių radijo (HAM) imtuvų,  

nešiojamų dvikrypčių radijo imtuvų ir mobiliųjų telefonų gali veikti elektrinius neįgaliųjų vežimėlius ir elektrinius 

paspirtukus. Žemiau pateiktų įspėjimų laikymasis turėtų sumažinti netyčinio stabdžių atleidimo ar elektrinio 

neįgaliojo vežimėlio pajudėjimo riziką, kuri gali sukelti rimtus sužalojimus. 

1) Nenaudokite nešiojamų  imtuvų (siųstuvų-imtuvų),  pavyzdžiui, CB radijo ryšio stotelių, taip NEJUNKITE 

asmeninių ryšio prietaisų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, kol elektrinis neįgaliojo vežimėlis yra ĮJUNGTAS; 

2) Saugokitės netoliese esančių siųstuvų, pavyzdžiui, radijo ar televizijos stočių, ir venkite būti šalia jų; 

3) Jei elektrinis neįgaliojo vežimėlis pajudėjo netyčia ar buvo atleisti stabdžiai, IŠJUNKITE jį, kai tik bus saugu tą 
padaryti; 

4) Turėkite omenyje, kad priedų ar dalių pridėjimas, taip elektrinio neįgaliojo vežimėlio keitimas gali padidinti 

trukdžius iš radijo bangų šaltinių. 

(Pastaba: nelengva įvertinti jų poveikį bendram elektrinio neįgaliojo vežimėlio atsparumui); ir 

5) Praneškite apie visus netyčinio pajudėjimo ar stabdžių atleidimo atvejus elektrinio neįgaliojo vežimėlio 

gamintojui ir nurodykite, ar šalia buvo radijo bangų šaltinis. 

 
Svarbi informacija 

Paprastai pasiekiami 20 voltų per metrą (V/m) ir tai yra tinkamas EMI atsparumo lygis (nuo 1994 m. gegužės) 

(kuo aukštesnis lygis, tuo didesnė apsauga). Visų „Alber“ elektrinių transporto priemonių atsparumo lygis yra 20 

V/m. 

 
LABAI SVARBU PERSKAITYTI ŠIĄ INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU GALIMU ELEKTROMAGNETINIŲ 

TRUKDŽIŲ POVEIKIU JŪSŲ ELEKTRINIAM NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIUI. 

 
Elektromagnetiniai trukdžiai  (EMI) iš radijo bangų šaltinių 

Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai ir elektriniai paspirtukai (šiame tekste abu bus vadinami elektriniais neįgaliųjų 

vežimėliais)  gali būti jautrūs elektromagnetiniams trukdžiams (EMI), kurie yra trukdanti elektromagnetinė energija  

(EM), skleidžiama iš tokių šaltinių kaip radijo stotys, televizijos stotys, savadarbiai radijo (HAM) imtuvai, nešiojami 

dvikrypčiai radijo imtuvai ir mobilieji telefonai. Dėl trukdžių (iš radijo bangų šaltinio) elektrinis neįgaliojo vežimėlis 

gali netikėtai atleisti stabdžius, pajudėti ar judėti neplanuota kryptimi. Jie taip gali nepataisomai sugadinti elektrinio 

neįgaliojo vežimėlio valdymo sistemą. Įsiterpiančios EM energijos intensyvumą galima išmatuoti voltais per metrą 

(V/m). Kiekvienas elektrinis neįgaliojo vežimėlis yra atsparus EMI iki tam tikro lygio. Tai vadinama „atsparumo 

lygiu“. Kuo aukštesnis atsparumo lygis, tuo didesnė apsauga. 

 
Mūsų kasdienėje aplinkoje yra įvairių šaltinių su santykinai intensyviais elektromagnetiniais šaltiniais. Kai kurie iš 

šių šaltinių yra akivaizdūs ir lengvai išvengiami. Kiti gali būti ne tokie pastebimi ir jų poveikis gali būti 

neišvengiamas.  Tačiau, mes tikimės, kad laikydamiesi žemiau pateiktų įspėjimų, sumažinsite EMI poveikio riziką.  

EMI spinduliuojantys šaltiniai gali būti trijų rūšių: 

 
1) Nešiojami imtuvai (siųstuvai-imtuvai)  su antenomis, montuojamomis tiesiogiai ant imtuvo. 

Pavyzdžiai: CB radijo ryšio stotelės, nešiojamos radijo stotelės, apsaugos, gaisrinės ir policijos siųstuvai, 

mobilieji telefonai ir kitos asmeninės ryšio priemonės. 

Pastaba: kai kurie įjungti mobilieji telefonai ir panašūs prietaisai gali skleisti signalus, nors nėra naudojami; 

2) Vidutinio nuotolio mobilieji siųstuvai, pavyzdžiui, naudojami policijos automobiliuose, gaisrinių automobiliuose, 
greitosios pagalbos automobiliuose ir taksi. 

Jie paprastai turi antenas, montuojamas transporto priemonių išorėje; ir 

3) Didelio nuotolio siųstuvai ir imtuvai, pavyzdžiui, komerciniai transliacijos siųstuvai (radijo ir televizijos 

transliavimo bokštai) ir savadarbės (HAM) radijo stotys. 

 
Pastaba: kiti nešiojami prietaisai, pavyzdžiui, belaidžiai telefonai, nešiojami kompiuteriai, AM/FM radijai, televizoriai, 
kompaktinių diskų grotuvai ir kasečių grotuvai, taip pat smulkūs prietaisai, pavyzdžiui, elektrinės kirpimo mašinėlės 
ir plaukų džiovintuvai, kiek mums žinoma, nekelia EMI problemų elektrinių neįgaliųjų vežimėlių veikimui. 
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„Alber“ aptarnavimo centru. 



1. Įžanga 

1.1 Paskirtis 

„e-motion“ yra medicinos prietaisas, skirtas aktyviems neįgaliųjų vežimėlių naudotojams, kurie yra priklausomi nuo neįgaliojo 

vežimėlio dėl jų negalios. „e-motion“ yra papildomas neįgaliojo vežimėlį varantis prietaisas (du elektriniai ratai), kuris yra 

tvirtinamas prie neįgaliojo vežimėlio ir paverčia jį į elektriniu būdu varomą neįgaliojo vežimėlį, taip reikšmingai padidinant 

neįgaliojo vežimėlio naudotojo mobilumą ir lankstumą. 

 

 
1.2 Svarbios pastabos apie saugą – laikykitės visuomet 

„e-motion“ yra papildomas neįgaliojo vežimėlį varantis prietaisas, kurį galima montuoti ir naudoti tik su tais neįgaliųjų 

vežimėliais, kurie yra įtraukti į „Alber“ tvirtinimo duomenų bazę. 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 pritvirtintais elektriniais ratais visomis galimomis 

situacijomis ir galėtų saugiai sustabdyti neįgaliojo vežimėlį, jei elektriniai ratai sugestų. 

Asmeniškas mokymas, kaip naudoti prietaisą, yra įtrauktas į pristatymo apimtį. Susisiekite su įgaliotu platintoju ar GmbH „Alber“ 
atstovu ir susitarkite dėl mokymų. Mokymai yra nemokami. 

Jei nesate įsitikinęs, ar teisingai naudojate „e-motion“, susisiekite su įgaliotu platintoju, kuris galės jums patarti. 

Jei atsirastų techninių gedimų, susisiekite su įgaliotu platintoju ar „Alber“ aptarnavimo centru (Tel.: 0800 9096 250). 

 
Naudodami „e-motion“,  laikykitės neįgaliojo vežimėlio gamintojo specifikacijų (pvz., dėl maksimalaus nuolydžio, slėgio 

2 priekiniuose ratuose, didžiausio greičio, t.t.), ypač neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijų. Niekuomet neviršykite nurodytų 

limitų. 

 
Nerekomenduojame naudoti „e-motion“ vietose, kuriose veikia stiprūs elektros laukai. 

Retais atvejais, „e-motion“ veikimą gali trikdyti kiti elektros prietaisai, pavyzdžiui, prekių apsaugos varteliai parduotuvėse.  

Draudžiama naudoti „e-motion“ ant eskalatorių. 

Jei atliekate sportinę veiklą neįgaliojo vežimėlyje, pavyzdžiui, kilnojate svorius ar panašiai, privaloma išjungti elektrinius ratus ir 

įjungti neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius prieš prasidedant veiklai.  

Taip pat, draudžiama naudoti „e-motion“ su „Alber“ nepatvirtintais priedais. 
 

 
Draudžiama naudoti vežimėlio varytuvą prieš mokymus, kaip naudoti. 

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

„e-motion“ naudojimas prieš dalyvavimą tokiuose mokymuose prieštarauja numatytai paskirčiai ir, be 

kita ko, panaikina garantiją. Naudojimas ne pagal paskirtį kelia sužalojimo riziką. 
 

 
Stumiant už „e-motion“ varymo lankų, elektriniai ratai padės judėti ir stabdyti. Stūmimo jėga „e-

motion“ atveju turi būti daug mažesnė nei būtina naudojant rankiniu būdu valdomą neįgaliojo 

vežimėlį. 

 
 
 

1.3 Tinkamas „e-motion“ naudojimas 

 „e-motion“ yra medicinos prietaisas, skirtas aktyviems neįgaliųjų vežimėlių naudotojams, kurie yra priklausomi nuo neįgaliojo 

vežimėlio dėl jų negalios. „e-motion“ yra papildomas neįgaliojo vežimėlį varantis prietaisas (du elektriniai ratai), kuris yra 

tvirtinamas prie neįgaliojo vežimėlio ir paverčia jį į elektriniu būdu varomą neįgaliojo vežimėlį, taip reikšmingai padidinant 

neįgaliojo vežimėlio naudotojo mobilumą ir lankstumą. 

Visada privaloma „e-motion“ naudoti, gabenti, prižiūrėti ir taisyti pagal šį naudojimo vadovą. „e-motion“ 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 

Neįgaliųjų vežimėliai, prie kurių tvirtinami elektriniai ratai, yra skirti tik asmenų, turinčių judėjimo negalią, gabenimui. Netvirtinkite 

jokių kitų dalių, išskyrus „Alber“ patvirtintus priedus. Taip pat, negalima atlikti jokių techninių vežimėlio varytuvo ar jo priedų 

pakeitimų. „e-motion“ gali būti naudojamas tik šiomis sąlygomis: 

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

•   Laikantis informacijos apie važiavimą su „e-motion“, taip pat informacijos apie saugą ir pavojų 3 skyriuje. 

•   „e-motion“ gali naudoti tik apmokytas žmogus. 

•   Jei naudotojas ar trečioji šalis neatliko jokių techninių „e-motion“ pakeitimų. 



 
 

Apmokytas žmogus yra žmogus, kuriam buvo išsamiai paaiškinta, kaip naudoti „e-motion“ ir jo/jos užduotys, taip pat žmogus, 

kuris žino galimus pavojus, susijusius su netinkamu prietaiso naudojimu. Tai dažniausiai yra neįgaliojo vežimėlio, prie kurio 

elektriniai ratai yra pritvirtinti, naudotojas. Mokymus suteikia įgaliotas platintojas arba GmbH „Alber“ atstovas. Griežtai 

draudžiama neapmokytiems ar nekvalifikuotiems asmenims naudoti „e-motion“. 

  

Negalima naudoti „e-motion“ tikslams, kurie prieštarauja prietaiso naudojimo paskirčiai. Tai ypač taikoma visiems krovinių 

gabenimo tipams, pavyzdžiui, buitinių objektų gabenimas ar pašaliniai žmonės neįgaliojo vežimėlyje. 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 „e-motion“ 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 „e-motion“ ir papildomų jo dalių naudojimas ne 

pagal paskirtį, žmogaus, kuris nebuvo apmokytas, kaip naudoti „e-motion“ ir papildomas jo dalis, „e-motion“ ir 

papildomų jo dalių naudojimą ne pagal šiame naudojimo vadove pateiktas instrukcijas (ypač informaciją apie saugą 

ir pavojų) arba naudotojų ar trečiosios šalies šiame naudojimo vadove pateiktų techninių ribų viršijimą. 3 

 
 

Atidžiai perskaitykite visą informaciją apie saugą ir pavojų, pateiktą atskiruose šio naudojimo vadovo 

skyriuose, prieš naudodami „e-motion“. 

 
 

 
1.5 Ženklai ir simboliai 

Svarbūs patarimai ir informacija yra nurodyti šiame naudojimo vadove taip: 

 

i  Patarimai ir speciali informacija. 

 
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. 17skyrių) ir tam tikrose šio naudojimo vadovo dalyse. 

 
 

„e-motion“ ir atitinkamas įkroviklis atitinka taikomas standarto EN 12184 dėl elektrinių neįgaliųjų 

vežimėlių dalis ir šiuo metu galiojančius ES medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus (MDR) 

2017/745. „e-motion“ yra I klasės medicinos prietaisas. 

 

 

    Medicinos įrenginys 

 

 
 

 
 Informacija, kaip utilizuoti „e-motion“ ir jo dalis yra pateikta 11.4 skyriuje. 

 
 
 
 
 

 Saugokite prietaisą nuo drėgmės. 



 
 

 
 

 
 

 Reiškia temperatūros diapazoną, kuriame galima naudoti „e-motion“. 
 

 
 
 
 

 Dėmesio: laikykitės lydinčių dokumentų. 
 

 
 
 
 
 

 Maksimalus žmogaus svoris, kuris atitinka „e-motion“ keliamąją galią: 150 kg 
 
 
 
 

 
 Gamybos data, nurodyta ant sistemos etiketės 
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Prietaiso gamintojo pavadinimas ir adresas (žr. šio naudojimo vadovo gale) 
 
 
 
 

 
Apsauginė izoliacija/taikymo klasė 2 

 
 
 
 
 

Nenaudoti lauke (taikoma įkrovikliui) 
 
 
 
 
 

Aititinka JAV ir Kanados rekomendacijas 
 
 
 
 
 

Įspėjimas dėl magnetinių laukų ir jėgų. 
 
 
 
 
 
 

Pavojingų prekių ženklinimas (9 klasė) ant baterijos dėžutės. 



1.6 Naudojimo sąlygos/naudojimo vietos 

•   Laikykitės leidžiamų neįgaliojo vežimėlio, prie kurio „e-motion“, naudojimo sąlygų (žr. neįgaliojo vežimėlio naudojimo vadovą). 

•   Be informacijos apie „e-motion“, 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.), „e-motion“ naudojimo metu. 

•   „e-motion“ gali būti naudojamas tik esant nuo -25 °C iki +50 °C temperatūrai. Todėl, nenaudokite „e-motion“ 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. 
 

 
Niekuomet nevažiuokite be apsaugų nuo apvirtimo, nuimkite jas tik važiuodami per didesnes kliūtis. Tik 

neįgaliojo vežimėlio vairuotojas gali spręsti, kada prašyti pagalbos, jei yra didesnė rizika, kad neįgaliojo 

vežimėlis apvirs. 

Važiuojant be apsaugų nuo apvirtimo kelia didesnę nelaimingų atsitikimų, todėl ir susižeidimų, riziką. 

GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės dėl nelaimingų atsitikimų, kurie kilo dėl „e-motion“ naudojimo be apsaugų 
nuo apvirtimo. 

 

5 
Draudžiama atlikti manevrus su galiniais ratais (kai apsaugos nuo apvirtimo yra nuimtos, „e-motion“ ratai yra 
ant žemės, o priekiniai ratukai ore). GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus dėl 
tokių veiksmų. 

 

 
Nepalikite savo „e-motion“ saulės atokaitoje ilgesniam laikui, ypač jei nenaudojate neįgaliojo vežimėlio. 

Tai gali sukelti variklio įkaitimą ir, kritiniu atveju, neleisti naudoti prietaiso pilna galia. Plastikinės dalys 

taip greičiau nusidėvi, kai yra veikiamos saulės spindulių. 

Perkaitimo atveju: palikite ratus atvėsti bent 60 minučių. 
 
 
 

1.7 Standartinė pristatymo apimtis 

•  Du elektriniai ratai 

•  Vienas baterijos įkroviklis 

•  Šis naudojimo vadovas 

Neįgaliojo vežimėlis turi turėti specialias jungtis, prie kurių galima būtų pritvirtinti elektrinius ratus. Jei tokių jungčių nėra, 

susisiekite su įgaliotu platintoju ar „Alber“ agentu. 
 

 
 

1.6 Pagrindinių elementų apžvalga 

( žiūrėkite brėžinius aukščiau) 

 

Ratas 
LED lemputės 1 

Įjungimo/išjungimo mygtukas su   2 

įkrovimo lizdu 

Atraminės ašies fiksavimo 3 

mechanizmas 

Rato rėmas 4 

Varymo lankas  5 

Jutiklis  6 

Dantukai (rato gale) 7 

Atraminė ašis 8 

Neįgaliojo vežimėlis (neįtrauktas į pristatymo apimtį) 

Jungtis su rato laikikliu 9 

Neįgaliojo vežimėlio stovėjimo 10 

stabdis 

 
Įkroviklis 

Įkrovimo kištukas 11 

 
LED lemputės 12 

Įkroviklio korpusas 13 

Kištukas į elektros lizdą 14 



 
 

2. Eksploatacijos pradžia 

„Alber“ ar įgaliotas platintojas pritvirtins jūsų užsakytus elektrinius ratus bei 

priedus prie jūsų neįgaliojo vežimėlio ir pristatys paruoštus naudoti. Todėl, 

abejose jūsų neįgaliojo vežimėlio pusėse yra naujos montavimo jungtys [9] su 

ratų laikikliais, ant kurių pritvirtinti du elektriniai ratai (žr. 2.1 skyrių). Išsaugokite 

senus neįgaliojo vežimėlio ratus, kad galėtumėte juos vėl naudoti, jei prireiktų. 

Po „e-motion“ pristatymo, įgaliotas platintojas 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 

 
 
 
 
 

Montavimo jungtis [9] prie neįgaliojo vežimėlio gali tvirtinti tik 

„Alber“ arba įgaliotas platintojas. 

 
 
 

 

6 Reguliariai tikrinkite montavimo jungtis [9], kad užtikrintumėte 

saugų pritvirtinimą prie neįgaliojo vežimėlio. Jei jungtys 

atsilaisvino, susisiekite su įgaliotu platintoju, kuris užverš. 
 
 

GmbH „Alber“ tiekia įvairaus dizaino jungtis (vienos dalies ar 

kelių dalių jungtis).  Todėl, šio naudojimo vadove 

paveiksliukuose parodytos jungtys gali skirtis nuo pritvirtintų 

prie jūsų neįgaliojo vežimėlio. 
 

 
Neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžiai [10] turi būti 

sukalibruoti, kad veiktų su elektriniais ratais. Jei nuspręsite 

grįžti prie rankiniu būdu valdomų neįgaliojo vežimėlio ratų, 

stovėjimo stabdžius reikės iš naujo sukalibruoti pagal juos. 
 

 
Greičio ribojimas pasirinkus neutralią pavarą (be variklio 
pagalbos) 

Naudojant elektrinius ratus su neutralia pavara, galima pasiekti 
greitį iki 20 km/val. be problemų. Taip nepažeisite elektroninės ir 
mechaninės sistemų, nes jos yra sukurtos išlaikyti tokį krūvį. 
Esant didesnio greičio sąlygoms (pvz., važiuojant nuokalne 
neutralia pavara; naudokite rankinius stabdžius su variklio ar 
elektrinio transporto priemonės vilkimo prietaiso pagalba), gali 
pasiekti didesnius greičius, kurie nebuvo išbandyti pagal 
standartines rekomendacijas. Standartai tik numato, kad būtina 
patikrinti važiavimą maksimaliu greičiu su variklio pagalba esant 
tam tikrai apkrovai. Tačiau, kai kurie neįgaliųjų vežimėlių 
gamintojai riboja maksimalų leidžiamą greitį iki 10 km/val. Bet 
kuriuo atveju, privaloma laikytis neįgaliojo vežimėlio gamintojo 
numatyto greičio limito, jei toks yra nurodytas neįgaliojo vežimėlio 
naudojimo instrukcijoje.  Dėl jūsų pačių saugumo, mes 
rekomenduojame neviršyti maksimalaus papildomo varančio 
prietaiso ar neįgaliojo vežimėlio greičio (kurio vertė yra mažiausia) 
kasdieniniame naudojime. Mes neprisiimame atsakomybės už 
žalą, kuri kilo dėl numatyto greičio limito nesilaikymo. 



 
 

 
 

 
 

2.1 Ratų uždėjimas 

Kiekvienai „e-motion“  sistemai yra būdingi skirtingi važiavimo parametrai. Todėl, 

būti užtikrinti, kad abu elektriniai ratai būtų visuomet uždėti tinkama puse ant 

neįgaliojo vežimėlio pagal ženklinimą. 

 
Iš techninės pusės, elektrinių ratų atraminės ašys [8] yra panašios į įprastų neįgaliųjų 
vežimėlių ratų ašis. Todėl, jūs galite tvirtinti elektrinius ratus prie savo neįgaliojo vežimėlio 
įprastu būdu. 

 
•   Išjunkite elektrinius ratus prieš tvirtindami juos prie neįgaliojo vežimėlio (žr. 2.3 skyrių). 

•   Paspauskite fiksavimo mechanizmą  [3] rato stebulės centre ir tuo pačiu metu 

įspauskite elektrinio rato atraminę ašį [8] į neįgaliojo vežimėlio rato laikiklio [9]. 

•   Gali reikėti užsukti elektrinį ratą ant ašies kelis milimetrus, kad dantukai [7], 

esantys rato gale, galėtų įsistatyti į rato laikiklį [9]. 

•   Patikrinkite, ar elektrinį ratą galima nuimti nuo rato laikiklio [9] nepaspaudus 

fiksavimo mechanizmo [3]. Jei galima, elektrinis ratas nėra tinkamai uždėtas ant 

rato laikiklio [9] ir turi būti užmautas iš naujo, kaip aprašyta aukščiau. 

•   Uždėkite antrą elektrinį ratą kitoje neįgaliojo vežimėlio pusėje. 
 

Atlikę šiuos kelis žingsnius, būsite uždėję elektrinius ratus ant savo neįgaliojo 

vežimėlio. 7 
 
 
 

Privaloma išjungti „e-motion“ ratus be prieš tvirtinant juos prie 

neįgaliojo vežimėlio. 

 
 
 

Važiuoti galima tik, jei „e-motion“ ratai yra teisingai uždėti ant 

ratų laikiklio [9]. 

 
 
 

Prieš kiekvieną kelionę, patikrinkite, ar jūsų neįgaliojo 

vežimėlio stovėjimo stabdžiai [10] veikia teisingai. Juos reikia 

teisingai sukalibruoti, kad būtų galima naudoti elektrinius ratus 

ir išvengti netyčinio neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo bet kuriuo 

metu. 

 
 

Viduomet naudoti tik su „e-motion“ ratais suteiktas atramines ašis! 

Nenaudokite šių atraminių ašių su rankiniu būdu valdomais 

neįgaliojo vežimėlio ratais, nes jos nėra pakankamai ilgos, kad 

užtikrintų saugų tvirtinimą su jungtimis [9] nei naudojant su 

elektriniais ratais. 
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2.2 Rato įjungimas ant rato stebulės 

Kai abu elektriniai ratai yra teisingai uždėti ant neįgaliojo vežimėlio, kaip 

aprašyta 2.1 skyriuje, galite įjungti sistemą. 

•   Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką [2] ant rato stebulės žemyn ir 

palaikykite apie vieną sekundę. 

•   Patvirtinant aktyvaciją,  garsinis signalas (1 pyptelėjimas) bus girdimas iš 

kiekvieno rato. Tuo pačiu metu, LED lemputėmis  [1] bus rodoma baterijos 

būsena. 

•   Po maždaug 2 – 3 sekundžių, ratus bus galima naudoti ir jūs galėsite pradėti 

savo kelionę.  Laikykitės 3 skyriuje pateiktos informacijos. 

 
Pastaba: 

Jei ratai nebus naudojami 60 minučių, jie automatiškai išsijungs 

(daugiau informacijos pateikta 6 skyriuje). 
 

 
Varymo lanko [5] negalima judinti ratų įjungimo metu, nes 

lemputės rodys klaidą (žr. 5.4 skyrių). 
 

 

Jei ratų įjungimo metu atsirastų klaida, apie ją būsite įspėti 

8 LED lemputėmis  [1] ir garsiniu signalu (daugiau informacijos 
pateikta 5.4 skyriuje). 

 
 

Abu „e-motion“ ratai yra įjungiami vienas po kito, ne tuo pačiu 

metu. Jei jie bus aktyvuoti vienu metu, nebus skleidžiamas 

įspėjamasis garsas (žr. 5.4 skyrių) arba bus nurodyta neteisinga 

ratų klaidų. 
 

 
 
 

2.3 Ratų išjungimas 
 

Užbaigus kelionę, reikia visuomet išjungti abu elektrinius ratus ir įjungti neįgaliojo 

vežimėlio stovėjimo stabdžius. tai net ik sutapys abiejų baterijų energiją; bet ir 

neleis jūsų neįgaliojo vežimėliui nuriedėti. 

•   Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką [2] ant rato stebulės žemyn ir 

palaikykite apie vieną sekundę. 

•   LED lemputės  [1] ant rato išsijungs. 

•   Įjunkite stovėjimo stabdžius, kad neįgaliojo vežimėlis nenuriedėtų. 
 

 
„e-motion“  ratai neturi įmontuotų stabdžių. Todėl, labai svarbu 

sukalibruoti neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius, kad 

galėtumėte juos naudoti su elektriniais ratais ir išvengti 

netyčinio neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo. 

Susisiekite su įgaliotų platintoju ir susitarkite dėl kalibravimo. 



 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 Ratų nuėmimas 

Paprastai, „e-motion“ ratai liks uždėti ant jūsų neįgaliojo vežimėlio. Jei reikėtų juos 

nuimti (pvz., gabenimo tikslams), atlikite šiuos veiksmus: 

•   Jei dar to nepadarėte, išjunkite elektrinius stabdžius (žr. 2.3 skyrių). 

•   Pakelkite neįgaliojo vežimėlį už stūmimo rankenų. 

•   Paspauskite fiksavimo mechanizmą  [3] rato stebulės centre ir atsargiai 

numaukite „e-motion“ ratą nuo neįgaliojo vežimėlio. 
 

 
Niekuomet netraukite už varymo lanko [5] nuimdami elektrinius 

ratus. Taip galite pažeisti jame esantį jutiklį [6]. 

Vietoje to, laikykite elektrinį ratą už padangos ar rato stebulės 

nuėmimo metu. 
 

 
 

Abu ratai privalo būti visuomet išjungti gabenant juos lėktuvu. 

Taip pat, rekomenduojame pritvirtinti ratus naudojant 

papildomus gabenimo rinkinius siekiant išvengti netyčinio 

įsijungimo (daugiau informacijos pateikta priede). 
 

 

Norint užtikrinti tam tikrų oro linijų reglamentų laikymąsi, 9 
rekomenduojame palikti „e-motion“ baterijas įkrautas tik iki  
30% gabenimo lėktuvu metu. Nemokama elektrinių ratų 

„Mobility“ programėlė leis jums iškrauti „e-motion“ 

baterijas, jei to reikėtų tokiomis situacijomis.  Daugiau 

informacijos apie šią funkciją galite rasti „Mobility“ 

programėlės naudojimo vadove. 
 
 
 
 
 

Atraminės ašies nuėmimas (jei būtina) 

Jei laikote elektrinius ratus paguldytus, atraminės ašys [8] išsikiša kelis centimetrus 

iš rato stebulės.  Todėl, mes rekomenduojame visiškai išimti atramines ašis, kad 

išvengtumėte žalos. 

•   Laikykite atraminę ašį [8] tarp rodomojo ir vidurinio pirštų, kaip parodyta 

paveiksliuke, ir paspauskite fiksavimo mechanizmą [3] nykščiu. 

•   Ištraukite atraminę ašį [8] iš rato stebulės ir padėkite toliau. 
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Atraminės ašies įdėjimas 

Jei buvote išėmę atramines ašis iš ratų, kaip aprašyta aukščiau, jas reikia įdėti į 

ratų stebules prieš tvirtinant ratus prie neįgaliojo vežimėlio. 

•   Laikykite atraminę ašį [8] tarp rodomojo ir vidurinio pirštų, kaip parodyta 

paveiksliuke, ir paspauskite fiksavimo mechanizmą [3] nykščiu. 

•   Įkiškite atraminę ašį [8] į rato stebulę. 
 

 
Visuomet naudokite tik su „e-motion“ ratais suteiktas 
atramines ašis! 

Nenaudokite šių atraminių ašių su rankiniu būdu valdomais 

neįgaliojo vežimėlio ratais, nes jos nėra pakankamai ilgos, kad 

užtikrintų saugų tvirtinimą su jungtimis [9] nei naudojant su 

elektriniais ratais. 



 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 Ratų kaip transporto priemonės bagažo gabenimas ir laikymas 

•   Privaloma išjungti „e-motion“ ratus prieš nuimant juos nuo neįgaliojo vežimėlio. 

•   Jei „e-motion“ ratai buvo nuimti nuo neįgaliojo vežimėlio, jų negalima kelti ar 

nešti už varymo lanko [5]. Taip galite pažeisti jame esantį jutiklį. Vietoje to, 

laikykite elektrinį ratą už jo rėmo Rato tikrai nepažeisite, jei naudosite šią dalį. 

•   Dėdami ratą ant žemės, saugokite jo dantukus [7] ir atraminę ašį [8] rato gale. 
Nepažeiskite šių dalių. 

•   Neįgaliojo vežimėlio gabenimo metu, sekite neįgaliojo vežimėlio gamintojo 

instrukcijas. Gali reikėti pritvirtinti neįgaliojo vežimėlį ar tam tikras jo dalis. 

•   Rekomenduojame visuomet nuimti elektrinius ratus nuo neįgaliojo vežimėlio ir 

gabenti juos atskirai. Prieš tai reikėtų visiškai išimti atramines ašis [8] iš ratų. 

•   Ratai turėtų būti laikomi ir gabenami paguldyti ar į ką nors atremti. 

•   Gabenimo metu, ratai privalo būti tinkamai pritvirtinti, kad nekeltų pavojaus 

vairuotojui ar keleiviams staigaus stabdymo atveju. Kad ratai laisvai nejudėtų, 

rekomenduojame pritvirtinti juos prie transporto priemonės naudojant tam 

tinkamus, tvirtus dirželius, kaip pavaizduota. Turėkite omenyje, kad tai yra 

neįpareigojanti rekomendacija (mes neprisiima atsakomybės už tokius 

veiksmus). 
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Netvirtinkite dirželių prie varomojo lanko [5]; galite pažeisti 
jutiklius. 

 

 
•   Patikrinkite, ar yra taikomi konkretūs reglamentai dėl neįgaliųjų vežimėlių ir 

ratų tvirtinimo gabenimo metu jūsų šalyje; jei yra, visuomet laikykitės tokių 

reglamentų. 

•   GmbH „Alber“ ir jos atstovai neprisiima atsakomybės už žalą, kuri atsirado dėl  

šių instrukcijų nesilaikymo. 

•   Jei norite gabenti savo neįgaliojo vežimėlį kartu su pritvirtintais ratais, neįgaliojo 

vežimėlis privalo būti apsaugotas pagal neįgaliojo vežimėlio gamintojo 

rekomendacijas ir specifikacijas. Kairėje apačioje esančiame paveiksliuke 

pateikiamas vienas pavyzdys, kaip tą galima padaryti. 

 

 
2.6 Ratų gabenimas lėktuvu 

Gabenant lėktuvu, „e-motion“ ratus galima išjungti tokiu būdu, kad nebūtų 

atsitiktinai aktyvuoti,  pvz., dėl nepritvirtintų daiktų lėktuvo bagažo skyriuje. 

Galima naudoti elektrinių ratų „skrydžio režimą“ siekiant išvengti tokių atsitikimų. 

Įjungimas 

•   Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką [2] ant rato stebulės žemyn ir 

palaikykite bent 10 sekundžių. Visos penkios LED lemputės švies raudonai 5 

sekundes. 

•   Kai taip nutiks, atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką [2], palaukite ne 

ilgiau nei penkias sekundes, tuomet nuspauskite dar kartą. Pakartokite šią 

procedūrą su abiem ratais. 

Išjungimas 

•   Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką [2] ant rato stebulės žemyn ir 

palaikykite bent 10 sekundžių. Visos penkios LED lemputės švies raudonai 5 

sekundes. 

•   Kai taip nutiks, atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką [2], palaukite ne ilgiau nei 

penkias sekundes, tuomet nuspauskite dar kartą. Skrydžio režimas bus 

išjungtas.  Ratai bus vis dar išjungti, bet dabar juos bus galima įjungti dar kartą 

paspaudus mygtuką. 

Pastaba: jūs taip pat galite įjungti elektrinių ratų skrydžio režimą per nemokamą 

„Mobility“  programėlę. Tačiau, įjungus skrydžio režimą, nutrūks „Bluetooth“ ryšys  

tarp ratų ir jūsų mobilaus prietaiso. Todėl, įjungimo/išjungimo mygtukas [2] privalo 

būti panaudotas, kaip aprašyta aukščiau, tolesniam įjungimui. 



 
 

i 

3. Saugos nurodymai ir informacija apie pavojų naudojant „e-motion“ 

3.1 Bendri nurodymai 

„e-motion“ ratų naudojimas yra labai panašus kaip ir įprastų rankiniu būdu 

valdomų ratų. Tai reiškia, kad jūs galėsite valdyti savo neįgaliojo vežimėlį kaip ir 

anksčiau naudojant varomąjį lanką [5]. Kai „e-motion“ ratai yra įjungti, kiekvienas 

varomojo lanko pastūmimas yra paverčiamas į važiavimo nurodymą. Tokiu būdu 

„e-motion“  padeda judėti tiek pirmyn, tiek atgal, taip pat greitinti ir stabdyti. 

Todėl, mes rekomenduojame pirma dalyvauti trumpuose vairuotojų 

mokymuose, kai tik gausite „e-motion“.  Taip susipažinsite su prietaisu ir 

visomis jo galimybėmis. 

Elektriniai ratai taip pat gali būti naudojami kaip rankiniu būdu stumiami ratai, kai 

jie yra išjungti. Tačiau, būtina atsižvelgti į papildomą ratų svarų pradedant 

važiuoti ir stabdant. 

 
 

Patikrinkite, ar jūsų neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžiai [10] buvo sukalibruoti naudojimui su „e-motion“ ratais siekiant 

išvengti netyčinio neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo. Jei jie nebuvo sukalibruoti, susisiekite su „Alber“ įgaliotu platintoju dėl 

stabdžių kalibravimo. 

 
Informacija apie vairuotojų mokymus 

•   Iš pradžių važiuokite atsargiai ir ant lygios žemės. 11 
•   Mokykitės vairuoti vietose be kliūčių. 

•   Prieš važiuodami su „e-motion“ įkalnėje, pasitreniruokite naudoti prietaisą ant lygios žemės. 

•   Visuomet pritaikykite greitį prie sąlygų, pavyzdžiui, kad galėtumėte apvažiuoti staiga atsiradusias kliūtis ar sustabdyti 

neįgaliojo vežimėlį. 

•   Įkalnėmis važiuokite tik su pilnai įkrauta baterija.  

Ratai veiks ir su išsikrovusia baterija; tačiau, negalėsite naudoti riedėjimo funkcijos – svarbiausia – stabdymo 

pagalbos! 

•   Turėtumėte būti itin atsargūs važiuodami visomis įkalnėmis. 

Važiuojant įkalnėmis dideliu greičiu su pilnai įkrauta baterija, „e-motion“ gali išsijungti dėl viršįtampio.  Ratai veiks ir toliau, 

tačiau nebeveiks stabdymo pagalba. 

Todėl, tokiose situacijoje važiuokite mažesniu greičiu. Tai patartina visais atvejais, kad galėtumėte sustabdyti neįgaliojo 

vežimėlį ar išvengti staiga atsiradusių kliūčių. 

•   Laikykitės informacijos, saugos nurodymų ir informacijos apie pavojų, kuriuos suteikė jūsų neįgaliojo vežimėlio gamintojas. 

Tai taip pat taikoma važiuojant su „e-motion“. 
 

 
Būkite itin atidūs važiuodami nuokalne su pilnai įkrauta baterija. 

Važiavimas dideliu greičiu su pilnai įkrauta baterija gali sukelti automatišką sistemos išsijungimą. 

Sumažinkite greitį atitinkamai. 

 
Jei įmanoma, visuomet važiuokite per kliūtis atbuline eiga (pvz., per šaligatvių kraštus). Maksimalus 

leidžiamas kliūties aukštis yra 50 mm. Važiuokite lėtai ir atsargiai atbuline eiga, kol „e-motion“ ratai 

pasieks kliūtį. Kai pasieksite šį tašką, atsargiai užvažiuokite ant kliūties. Jums spręsti, ar norite paprašyti 

kito žmogaus pagalbos. 

 
 Laikykitės žemiau pateiktų saugos nurodymų ir informacijos apie pavojų. 

 

 
 
 

Gedimo atveju, nedelsiant susisiekite su įgaliotu platintoju. 
 
 

 
Papildomas ECS nuotolinis valdymo pultas suteikia specialų mokymų režimą, kuris leidžia naudoti „e-

motion“ ratus su labai nedidele variklio pagalba, kol priprasite prie naudojimo. 



3.2 Saugos nurodymai 

•   Privaloma išjungti „e-motion“ ratus prieš tvirtinant juos prie neįgaliojo vežimėlio, nuimant nuo neįgaliojo vežimėlio ir prieš 

bet kokius neįgaliojo vežimėlio ir pačių ratų priežiūros darbus. 

•   Dėl saugumo priežasčių, privaloma aktyvuoti neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius, kai sustojate, ypač nuokalnėse ir 

įkalnėse, kad neįgaliojo vežimėlis atsitiktinai nenuriedėtų. 

•   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 arba D klasės gesintuvas. 

 
Prieš prietaiso naudojimą: 

•   „e-motion“ gali būti tvirtinamas tik prie varomuoju lanku stumiamų neįgaliųjų vežimėlių, kuriuos patvirtino GmbH „Alber“. 

•   „e-motion“ vietoje laikančią jungtį gali įmontuoti ir keisti tik GmbH „Alber“ arba „Alber“ įgaliotas platintojas. 

•   Naudodami „e-motion“, visuomet griežtai laikykitės neįgaliojo vežimėlio naudojimo vadovo. 

•   Draudžiama naudoti neįgaliojo vežimėlį be apsaugų nuo apvirtimo.  

•   Pritvirtinkite porą apsaugų nuo apvirtimo prie savo neįgaliojo vežimėlio. 

•   Patikrinkite elektrinius ratus prieš kiekvieną kelionę. Jei padangos pasiekė jų nusidėvėjimo ribą (jei nebematote 

protektoriaus), elektrinių ratų naudoti negalima. 

•   Patikrinkite, ar neįgaliojo vežimėlio stabdžiai veikia teisingai prieš kiekvieną kelionę. Draudžiama važiuoti su neįgaliojo 

vežimėliu, jei jo stovėjimo stabdžiai neveikia. 

•   Reguliariai tikrinkite elektrinių ratų padangų slėgį. Specifikacijos pateiktos lentelėje 16 skyriuje. Tikrinkite priekinių ratų slėgį 
pagal neįgaliojo vežimėlio gamintojo instrukcijas ir specifikacijas. Nepakankamas oro slėgis gali reikšmingai paveikti neįgaliojo 
vežimėlio valdymą. 

•   Slėgis abiejuose elektriniuose ratuose turi būti vienodas. 

•   Slėgis priekiniuose neįgaliojo vežimėlio ratuose turi būti vienodas. 

•   Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, elektriniai ratai yra teisingai įstatyti į abu neįgaliojo vežimėlio ratų laikiklius. 

•   „e-motion“ gali būti naudojamas kartu su neįgaliojo vežimėlio vilkimo prietaisu ar varytuvu maksimaliu 20 km/val. greičiu. 

Didesnis greitis gali sugadinti elektrinių ratų sistemą. 

 
Visuomet laikykitės žemiau pateiktų taisyklių važiuodami su „e-motion“ ratais: 

•   Prieš važiuodami su „e-motion“ įkalnėje, pasitreniruokite naudoti prietaisą ant lygios žemės. 

•   Negalima viršyti maksimalios neįgaliojo vežimėlio gamintojo leidžiamos įkalnių vertės. 

•   Važiuokite itin atsargiai prie laiptų ar pakopų. 

•   Kai elektriniai ratai yra įjungti, kiekvienas varomojo lanko pastūmimas yra paverčiamas į važiavimo nurodymą. Stovėdami ar 

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

neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius ir nelieskite varomųjų lankų. 

•   Kai „e-motion“ yra įjungtas, nekiškite rankų į ratus. 

•   Nekiškite ir nemeskite jokių objektų į „e-motion“ ratus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įjungti, ar išjungti. 

•   Niekuomet netvirtinkite jokių objektų prie varomųjų lankų. Jie gali sukelti nevaldomą ratų pajudėjimą. 

•   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 „e-motion“ be priežiūros, net jei jis yra išjungtas. 

•   Stiprūs elektromagnetiniai laukai gali neigiamai paveikti „e-motion“, ypač varomųjų lankų jutiklius. 

•   Tam tikromis aplinkybėmis, „e-motion“ gali trikdyti kitų elektros prietaisų veikimą, pavyzdžiui, prekių apsaugos vartelių 

parduotuvėse. 

•   Draudžiama naudoti „e-motion“ ant eskalatorių. 

•   Važiuojant dideliu greičiu, negalima staigia keisti važiavimo krypties į kairę ar dešinę, nes neįgaliojo vežimėlis gali apvirsti. 

•   Sumažinkite greitį prieš sukdami. 

•   Jei ketinate sustabdyti neįgaliojo vežimėlį įkalnėje ar nuokalnėje, neįgaliojo vežimėlis turi būti pastatytas atidžiai (nenukreiptas 

aukštyn ar žemyn) ir jo stovėjimo stabdžiai turi būti įjungti. 

•   Po kiekvienos kelionės ar kai neįgaliojo vežimėlis yra stovi vietoje, įjunkite stovėjimo stabdžius, kad neįgaliojo vežimėlis 
nenuriedėtų. 

•   Niekada nevažiuokite išilgai nuokalnių. 

•   Nekiškite rankų į neįgaliojo vežimėlio priekinius ratus ar elektrinių ratų strypus važiuodami. 

•   Stabdykite su elektriniais ratais atsargiai pagal pasirinktą greitį (t.y., ne per staigiai). 

•   Važiuodami transporto priemonėje, visada sėdėkite ant transporto priemonės sėdynės ir naudokite tinkamas prilaikymo 

sistemas. Nesilaikydami šios rekomendacijos galite susižeisti ir sužeisti bendrakeleivius nelaimingo atsitikimo metu. 

•   Važiuodami transporto priemonėje, pritvirtinkite savo neįgaliojo vežimėlį ir elektrinius ratus pagal galiojančius reikalavimus ir 

teisės aktus. 
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•   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. 

•   „e-motion“ yra skirtas tik žmonių su judėjimo negalia gabenimui ir jo negalima naudoti ne pagal paskirtį, pvz., vaikų 

žaidimams ar kilnojamų objektų pervežimui. 

•   Draudžiama naudoti „e-motion“ vietoje, kurioje veikia stiprūs magnetiniai laukai, ypač sukelti dėl laikomų selenoidų, 

transformatorių, tomografų ir t.t. 

•   Venkite važiuoti su „e-motion“ esant nepalankioms sąlygoms, pavyzdžiui, audros, krušos metu ir aukštoje žolėje.  
 

 
Niekuomet nevažiuokite be apsaugų nuo apvirtimo, nuimkite jas tik važiuodami per didesnes kliūtis. Tik 

neįgaliojo vežimėlio vairuotojas gali spręsti, kada prašyti pagalbos, jei yra didesnė rizika, kad neįgaliojo 

vežimėlis apvirs. 
 

 
Važiuojant be apsaugų nuo apvirtimo kelia didesnę nelaimingų atsitikimų, todėl ir susižeidimų, riziką. 

GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės dėl nelaimingų atsitikimų, kurie kilo dėl „e-motion“ naudojimo be apsaugų 
nuo apvirtimo. 

 
 

Visuomet laikykitės šių taisyklių po važiavimo su „e-motion“: 

•   Nedelsiant išjunkite elektrinius ratus, jei nenaudosite neįgaliojo vežimėlio, kad išvengtumėte atsitiktinio judėjimo palietus  

varomuosius lankus ir visiško baterijos išsikrovimo. 13 
•   Kai stovite vietoje, įjunkite stovėjimo stabdžius. 

•   Jei įmanoma, įkraukite „e-motion“ baterijas po kiekvienos kelionės. 
 

 
 

3.3 Kliūtys 

Jei įmanoma, visuomet važiuokite per kliūtis atbuline eiga (pvz., per šaligatvių kraštus). Maksimalus leidžiamas kliūties aukštis 

yra 50 mm. Važiuokite lėtai ir atsargiai atbuline eiga, kol „e-motion“ ratai pasieks kliūtį. Kai pasieksite šį tašką, atsargiai 

užvažiuokite ant kliūties. Jums spręsti, ar norite paprašyti kito žmogaus pagalbos. 

 

 
3.4 Pavojingos vietos ir situacijos 

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

būklę. 

•   Prieš kiekvieną kelionę, patikrinkite, ar elektriniai ratai nėra pažeisti ir tinkamai pripūsti. Taip pat reikia patikrinti dviejų 

baterijų įkrovimo būseną, tinkamą signalizavimo prietaisų ant ratų veikimą. 

•   Šie saugos patikrinimai ir asmeninė neįgaliojo vežimėlio naudotojo patirtis yra ypač svarbūs žemiau išvardytose pavojingose 

vietose ar šalia jų, o važiavimas su elektriniais ratais 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, išjunkite elektrinius ratus. Taip 

pat, įjunkite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžius. 



Jei žemė yra šlapia, padangos sukibimas gali būti prastas, todėl kyla slydimo rizika. Pasirinkite tinkamą 

važiavimo būdą ir niekada nevažiuokite su nusidėvėjusiomis padangomis. 

 

 
4. Baterija (įmontuota į ratus) 

 

Priežiūros nereikalaujančios,  įkraunamos ličio jonų baterijos yra įmontuotos į „e-motion“ ratus. Dėl 

saugumo priežasčių, neįgaliojo vežimėlio naudotojui draudžiama jas išimti pačiam. Jei būtina, jas privalo 

išimti įgaliotas platintojas. 

Perskaitykite ir laikykitės žemiau pateiktų saugos nurodymų ir priemonių prieš naudodami elektrinius 

ratus ir pradėdami įkrovimo procesą. Saugos nurodymų ir priemonių nesilaikymas gali sukelti produkto 

gedimus ar elektros šoką, gaisrą ir/ar rimtą sužalojimą.  Ličio jonų baterijose yra cheminių medžiagų, 

kurios gali sukelti pavojingas reakcijas, nesilaikant čia pateiktų saugos nurodymų. GmbH „Alber“ negali 

būti laikoma atsakinga už žalą, kurią sukėlė bendros informacijos ir saugos nurodymų nesilaikymas. 

 
4.1 Saugos nurodymai, susiję su į „e-motion“ ratus įmontuotomis baterijomis 

•   Prieš naudojant „e-motion“ ratus pirmą kartą, baterijas reikia pilnai įkrauti. 

•   Ratus galima naudoti tik esant -25°C - +50°C temperatūrai. 

•   Privaloma saugoti ratus nuo karščio (pvz., radiatoriai) ar gaisro. Baterijos gali sprogti dėl išorinio šilumos poveikio. 

•  Jei baterija perkaito ar užsidegė (mažai tikėtina), jūs privalote užtikrinti, kad ant baterijos nepatektų vandens ar kitų 

14 skysčių. Vienintelė tinkama gesinimo medžiaga, kurią rekomenduoja baterijos gamintojas, yra smėlis ar D klasės 

gesintuvas. 

•   „e-motion“ naudoja energiją visais veikimo režimais. Todėl, baterijas reikia pilnai įkrauti po kiekvieno naudojimo. 

•   „e-motion“  ratų – ypač įmontuotų baterijų – negalima atidaryti ar ardyti. Netinkamas atidarymas ar sąmoningas ratų ir baterijų 

laužymas kelia rimto sužeidimo pavojų. Be to, atidarius bateriją, garantija taps nebegaliojančia. 

•   Niekada neprijunkite įkrovimo lizdo [2] prie metalinių objektų, taip pat užtikrinkite, kad jokie metaliniai objektai jo neliečia  

(pvz., metaliniai tvirtinimo elementai). 

•   Jei įkrovimo lizdas [2] yra purvinas, išvalykite jį švaria, sausa šluoste. 

•   niekada nemerkite baterijos į vandenį. 

•   jei baterija yra pažeista ar su defektais, ją privaloma patikrinti. Tokiu atveju, susisiekite su įgaliotu platintoju ir sužinokite apie 

teisingą grąžinimo ir taisymo tvarką. 

•   Jokiu būdu negalima naudoti ar ardyti rato su pažeista/netinkama baterija. 

•   „e-motion“ ratai visuomet turi būti švarūs ir sausi. 

 
4.2 Ratų laikymas 

•   Baterijos tarnavimo laikas iš dalies priklauso nuo laikymo sąlygų.  Todėl, niekada nepalikite „e-motion“ ratų karštose 

vietose per ilgai. Ypač, niekada nenaudokite automobilio, stovinčio saulės apšviestoje vietoje, bagažinės kaip laikymo 

vietos. 

•   Laikykite ratus vėsioje, sausoje vietoje, kur jie būti apsaugoti nuo žalos ir neleistino naudojimo. 

•   Norint užtikrinti optimalų baterijos tarnavimo laiką, laikykite ratus 18°C - 23°C temperatūros diapazone ir esant 0 - 80 procentų 

drėgmės lygiui. Įkrovimo būsena tokiomis sąlygomis turėtų būti 50 procentų. 

•   Saugokite ratus nuo bet kokio tipo drėgmės (vandens, lietaus, sniego, t.t.) laikymo metu. 

•   Įkraukite baterijas prieš laikymą ir patikrinkite jų būseną kas 3 mėnesius. Jei reikia, įkraukite baterijas iki 

50 - 70 procentų. Nemokama „Mobility“  programėlė turi funkciją, kuri leidžia automatiškai iškrauti pilnai įkrautas baterijas iki 65 
procentų, kai „-e-motion“ ratai yra nenaudojami. 

•   Ratai turėtų būti laikomi ir gabenami paguldyti arba į ką nors atremti. 

 
4.3 Bendra informacija apie baterijų įkrovimą 

•   Nekraukite baterijų 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 ratus ir įmontuotas baterijas. 

•   Niekuomet nekraukite baterijos esant žemesnei temperatūrai nei 0°C ar virš 40°C. Jei bandysite krauti temperatūrai 

viršijant šį diapazoną, įkrovimo procesas bus automatiškai nutrauktas. 

•   Baterijos įkrovimas trunka iki 6 valandų. 



4.4 Saugos nurodymai susiję su įkrovikliu ir įkrovimo procesu 
 

Prieš pradedant įkrovimo procesą, abu ratus privaloma išjungti. 

Jei baterijos yra kraunamos nenuėmus ratų nuo neįgaliojo vežimėlio, jis turi būti apsaugotas stovėjimo 

stabdžiais, kad nenuriedėtų. 

 
•   Įkrovimo procesas vyksta tiesiogiai ratuose; jų nereikia nuimti nuo neįgaliojo vežimėlio. Kaip taisyklė, abi baterijos turi būti 

kraunamos vienu metu; todėl įkroviklis turi du įkrovimo laidus. 
•   Naudokite tik „Alber“ suteiktą įkroviklį „e-motion“ baterijų įkrovimui. Įkrovimo procesas pasibaigs automatiškai, kai baterijos 

bus pilnai įkrautos. Taigi, perkrovimas yra neįmanomas. 
•   Nenaudokite kito įkroviklio, išskyrus tą, kurį gavote iš „Alber“. 

•   Nenaudokite įkroviklio kitų baterijų, kurios nėra įmontuotos į „e-motion“, krovimui. 

•   Jei „e-motion“ ratai nebus naudojamas ilgą laiką (ilgiau nei vieną dieną), negalima palikti įkroviklio įkišto į ratą (bateriją) ir 
pagrindinį maitinimo lizdą. 

•   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 laidų. 

•   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 15 
•   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 100 V - 240 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 įkroviklio kištuką iš elektros lizdo ir tuomet įkrovimo kištukus iš įkrovimo 
lizdų „e-motion“ ratuose/ 

•   Užtikrinkite, kad jokie skysčiai nepateks į baterijos įkrovimo lizdą [2] po įkroviklio ištraukimo. 

•   Įkroviklio kištukas yra naudojamas nutraukti elektros tiekimą įkrovikliui. Todėl, negalima dėti daiktų ant įkroviklio ar kitaip kliudyti jo 
veikimui. 

•   Draudžiama atlikti bet kokius techninius „e-motion“ ratų ir jų įkroviklio keitimus. 

•   Jei būtina, patikrinkite elektros jungtis, kad užtikrintumėte tinkamą įkroviklio veikimą ir pašalinių daiktų poveikio nebuvimą. 
 

 
 

Prieš ir po įkrovimo, patikrinkite, ar „e-motion“ įkroviklio kištukai [11] ir įkrovimo lizdai įjungimo/išjungimo 

mygtuke [2] yra švarūs ir juose nėra metalinių dalelių. Jei yra metalinių dalelių, nuvalykite jas švaria, sausa 

šluoste. 
 

 
 

Įkroviklio kištukai yra magnetiniai. 

Todėl, venkite kištukų kontakto su visais medicininiais implantais, elektroninėmis laikmenomis, banko 

kortelėmis ar panašiais objektais. 
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4.5 Įkrovimo procesas 

•   Išjunkite „e-motion“ ratus (žr. 2.3 skyrių). 

•   Įkiškite įkroviklio maitinimo laidą [14] į elektros lizdą.  Dvi LED lemputės 

[12] ant įkroviklio švies oranžine spalva. 

•   Įkiškite įkrovimo kištuką [11] į krovimo lizdą [2]. (Jis yra įjungimo/išjungimo 

mygtuke.) Jungtis automatiškai užfiksuojama magnetiniu būdu. 

•   Dvi LED lemputės [12] ant įkroviklio sumirksės žaliai, o „e-motion“ ratai išskleis 

trumpą pyptelėjimą. Tai reikš, kad įkrovimo procesas prasidėjo. 

•   Besitęsiant įkrovimo procesui, LED lemputės ant „e-motion“ rato baterijos 

paketo [1] užsidegs nurodydamos įkrovimo būseną (žr. 5.2 skyrių). 

•   Kai baterija bus pilnai įkrauta, degs visos penkios LED leputės ant ratų, o 

LED lemputė [1] ant įkroviklio švies žaliai. 

•   Kai taip nutiks, ištraukite įkrovimo kištuką [11] iš „e-motion“ ratų, tuomet 

ištraukite įkroviklio [14] maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. 

•   „e-motion“  ratai neišsijungia užbaigus įkrovimo procesą. 
 
 

 

Jei reikia, įkrovimo procesą galima nutraukti bet kuriuo metu. 
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Įsitikinkite, kad įkrovimo kištukai [11] ir įkrovimo lizdai 

įjungimo/išjungimo mygtukuose [2] ant „e-motion“ ratų yra 

švarūs ir juose nėra metalinių dalelių. Jei yra metalinių dalelių, 

nuvalykite jas švaria, sausa šluoste. 
 

 
Jei elektriniai ratai nebus naudojami ilgesnį laiką (daugiau nei 

vieną dieną), baterijos įkroviklį reikia atjungti nuo elektros lizdo, 

tuomet nuo rato (baterijos). Visuomet patikrinkite baterijos 

būseną prieš kiekvieną kelionę. Baterijos turi būti pilnai įkrautos 

jūsų kelionės pradžioje. 
 

 
Jei atsirastų klaida ratų įkrovimo metu, ji bus nurodyta LED 

lemputėmis  [1] ir garsiniu signalu iš ratų (žr. 5.4 skyrių), taip pat 

nuolatos šviečiančia raudona LED lempute [12] ant įkroviklio. 
 

 
Jei „e-motion“ ratai yra ant neįgaliojo vežimėlio įkrovimo metu, 

išjunkite abu ratus ir apsaugokite neįgaliojo vežimėlį naudodami 

jo stovėjimo stabdžius prieš pradėdami įkrovimo procesą, kad 

neįgaliojo vežimėlis nenuriedėtų. 
 

Magnetiniai įkroviklio kištukai turi būti toliau nuo rato jutiklio [6], 

nes jie gali daryti įtaką jutiklio kalibravimui. 
 
 
 

Įkrovimo proceso metu, negalima spausti ar sukti varomųjų lankų 

[5], nes įkrovimo procesas bus sustabdytas. 



 
 

i 

5. Informacija ir klaidų pranešimai, rodomi ant ratų 

5.1 Baterijos įkrovimo būsena 

Dviejų „e-motion baterijų įkrovimo būseną nurodo ant rato esančios LED [1] 

lemputės. 

Kiekvieną kartą įjungus ratą, LED lemputės užsidegs ir nuolatos rodys baterijos 

1 būseną. LED lemputės užges, kai tik ratai pradės suktis. 
 

 
Nemokama „Mobility“  programėlė gali būti naudojama įjungti ir 

išjungti LED lempučių švietimą įkrovimo ir naudojimo metu. 
 

 
 
 
 
 
 

LED lempučių kombinacijos, nurodančios konkrečią būseną: 

5 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra įkrauta iki 100%. 

Venkite didelio greičio važiuodami nuokalnėmis, kadangi srovės grįžtamasis 

ryšys ratuose gali sukelti viršįtampį baterijoje ir ratai išsijungs. 
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4 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra įkrauta iki 80%. 
 
 
 
 
 
 

3 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra įkrauta iki 60%. 
 
 
 
 
 
 

2 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra įkrauta iki 40%. 

Mes itin rekomenduojame keliauti didelio atstumo pirma neįkrovus baterijų. 
 

 
 
 

1 LED lemputė šviečia baltai – baterija yra įkrauta iki 20%. 

Įkraukite bateriją prieš važiuodami. 
 

 
 
 

1 LED lemputė mirksi baltai – baterija yra įkrauta iki 10%. 

Įkraukite bateriją prieš važiuodami. 



5.2 Rodymas baterijų įkrovimo metu 

Rodymas ant ratų 

1 LED lemputė mirksi baltai – baterija yra įkrauta mažiau nei 20%. 
 

 
 
 

Viena LED lemputė mirksi baltai ir 1 LED lemputė šviečia baltai – baterija yra 
įkrauta tarp 20% ir 40%. 

 

 
 
 

Viena LED lemputė mirksi baltai ir 2 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra 
įkrauta tarp 40% ir 60%. 

 

 
 
 

Viena LED lemputė mirksi baltai ir 3 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra 
įkrauta tarp 60% ir 80%. 
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Viena LED lemputė mirksi baltai ir 4 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra 
įkrauta tarp 80% ir 100%. 

 

 
 
 

5 LED lemputės šviečia baltai – baterija yra įkrauta iki 100%. 
 
 
 
 

Jei įkrovimo metu atsirado klaida, ji bus rodoma LED 

lemputėmis ir įvairiais garsiniais signalais (žr. 5.4 skyrių). 
 

 
 
 
 
 

5.3 Informacija ant įkroviklio 

Įkroviklio būsena yra nurodoma jo LED lemputėmis  [12] taip: 

 
LED spalva LED režimas Būsena 

Raudona Šviečia Klaida 

Oranžinė Šviečia Paruoštas naudojimui 

Žalia Mirksi Vyksta įkrovimas 

Žalia Šviečia Įkrovimas baigtas 



LED 
lemputės 

Garsų 
skaičius 

Garsų 
intervalai 

(sekundės) 

Klaidos aprašymas Sprendimas 

○○○○● 

Šviečia 

raudonai 

1 1 Baterija yra sugedusi arba 

baigia išsikrauti. 
Įkraukite bateriją. 

Jei klaida neišnyko, susisiekite su įgaliotu 

platintoju arba „Alber“ aptarnavimo centru. 

●○○○● 

Šviečia 

raudonai 

2 2 Ratų vidaus/baterijos klaida. Venkite važiuoti nuokalne, kai baterijos yra 

pilnai įkrautos. Jei būtina, išjunkite „e-motion“ 

ratus ir leiskite jiems atvėsti. 

Jei klaida neišnyko, susisiekite su įgaliotu 

platintoju arba „Alber“ aptarnavimo centru. 

○●●●○ 

Šviečia 

raudonai 

3 2 Varomojo lanko jutiklis yra 

sugedęs arba buvo pasuktas 

įjungimo metu ar nuotoliniu 

metu. 

Venkite varomųjų lankų pasukimo įjungimo 

metu. Varomųjų lankų pasukimas yra 

draudžiamas, kai ratai valdomi nuotoliniu būdu, 

nes ši funkcija gali būti naudojama valdyti 

neįgaliojo vežimėlį, kuriame niekas nesėdi. Jei 

klaida neišnyko, susisiekite su įgaliotu 

platintoju arba „Alber“ aptarnavimo centru. 

●●●●● 

Šviečia 

raudonai 

5 2 Ratas buvo pajudintas 

įkrovimo metu arba atsirado 

klaida ar gedimas. 

Venkite ratų judinimo įkrovimo metu. 

Jei būtina, atjunkite įkroviklį nuo ratų ir 

ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei būtina, 

pakartokite įkrovimo procesą. 

Jei klaida neišnyko, susisiekite su įgaliotu 

platintoju arba „Alber“ aptarnavimo centru. 

○○○○● 

Mirksi 

baltai 

4 4 ĮSPĖJIMAS! Baterija pasiekė 

kritiškai žemą įkrovimo 

būseną. 

Įkraukite bateriją. 

●○○○● 

Mirksi 

baltai 

4 4 Perkaito ratai/baterijos. Venkite važiuoti nuokalne, kai baterijos yra 

pilnai įkrautos. Jei būtina, išjunkite „e-motion“ 

ratus ir leiskite jiems atvėsti. 

Jei klaida neišnyko, susisiekite su įgaliotu 

platintoju arba „Alber“ aptarnavimo centru. 

●●●●● 

Mirksi 

baltai 

4 4 Aplinkos temperatūra įkrovimo 

metu yra per žema (< 0°C) ar 

per aukšta > 40°C). 

Įkrovimo procesas buvo nutrauktas. Visuomet 

įkraukite „e-motion“ ratus temperatūros 

diapazone nuo 0°C iki 40°C, kitu atveju, galite 

sugadinti baterijas. 

 

5.4 Klaidų pranešimai 

Lentelėse žemiau įvardijamos klaidos, kurios gali atsirasti „e-motion“ rate, kartu sugalimais jų sprendimais. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jei atsirado lentelėje neaprašytas klaidos pranešimas, įvyko rimtas sistemos gedimas.  Tokiu atveju, 

negalima naudoti „e-motion“ ratų ir jie turi būti išsiųsti GmbH „Alber“ su įgalioto platintojo pagalba 

patikrinimui. 

 
 
 
 
 

Kitos problemos ar padangų sugadinimo atveju, susisiekite su įgaliotu platintoju. 



 
 

 
 

i 

Jei pastebėsite triukšmą ar vibraciją, sklindančius iš ratų ar 

neįgaliojo vežimėlio, nedelsiant nustokite naudoti elektrinius 

ratus. Tokiu atveju, negalima naudoti „e-motion“ ratų ir jie turi 

būti išsiųsti GmbH „Alber“ su įgalioto platintojo pagalba 

patikrinimui. 
 

 
Galite pasinaudoti nemokama elektrinių ratų „Mobility“ 

programėle ir peržiūrėti klaidas bei galimus sprendimus 

savo išmaniajame telefone. 

 
 

 
6. Automatinis išjungimas 

Energijos taupymo tikslais, „e-motion“ ratai automatiškai išsijungs, jei nebus 

naudojami nustatytą laiką. Gamyklinis tokio automatinio išjungimo nustatymas yra 

60 minučių. Galite keisti šį nustatymą naudodami papildomą programėlę. Daugiau 

informacijos prašykite įgalioto platintojo. 
 

 
7. Svarbi informacija apie sėdynės reguliavimą 

•   Prieš reguliuodami savo neįgaliojo vežimėlio sėdynės padėtį ar išlipdami iš 

20 neįgaliojo vežimėlio, visada įjunkite stovėjimo stabdį [10], kad neįgaliojo 

vežimėlis atsitiktinai nenuriedėtų. Niekuomet nenaudokite varomųjų lankų [5] 
kaip atramos rankoms sėdynės reguliavimo metu. Taip galite nepataisomai 
sugadinti varomųjų lankų jutiklius ir ratai nebeveiks. 

•   Vietoje to, atremkite rankas į rato rėmą [4] ir vemkite liesti varomuosius lankus 

[5]. 
 

 
Privaloma išjungti „e-motion“ prieš sėdynės reguliavimą norint 

išvengti neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo. 



 
 

8. Svarbi informacija apie jutiklį 

Jutiklis [6] „e-motion“ rate yra naudojamas reguliuoti kitame skyriuje aprašytus 

parametrus, kad atitiktų neįgaliojo vežimėlio naudotojo poreikius. Todėl, niekada 

nereguliuoti jutiklio padėties nepasitarę su įgaliotu platintoju. 

Pasižymėkite ant rato nustatytą lygį (-3 iki +3), kad galėtumėte sugrąžinti teisingą 
nustatymą, jei jis būtų netyčia pakeistas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kelionių profiliai, pagalbos lygiai ir stovėjimo įkalnėje funkcija 

„e-motion“ galimi įvairūs iš anksto nustatyti kelionių profiliai, kurie daro įtaką 

neįgaliojo vežimėlio valdymui; jie gali būti parinkti atsižvelgiant į neįgaliojo 

vežimėlio naudotojo sveikatos būklę ar asmeninius poreikius. 

Energija, taikoma, kad elektriniai ratai pradėtų suktis, gali būti didesnė ar mažesnė, 

priklausomai nuo pasirinkto kelionės profilio.              21 

Kelionių profiliai taip pat daro įtaką pagreičiui ir didelei elektrinių ratų eigai. 

Šiuos iš anksti nustatytus kelionių profilius galima pasirinkti per nemokamą 

elektrinių ratų „e-motion M25“ ratų „Mobility“  programėlę. Programėlėje taip pat  

yra išsamūs naudotojui prieinamų kelionių profilių aprašymai. 

Be to, įgaliotas platintojas gali reguliuoti elektrinių ratų jutiklių jautrumą nuo vieno 

iki septynių lygių. Tai gali būti atlikta norint kompensuoti neįgaliojo vežimėlio 

naudotojo rankų raumenų nevienodumą, kad jis/ji važiuotų kuo įmanoma tiesesne 

linija. Susisiekite su įgaliotu platintoju dėl galimo reguliavimo ar norėdami gauti 

daugiau informacijos. 

 
Individualūs kelionių profiliai 

Be iš anksto nustatytų kelionių profilių, jūsų įgaliotas platintojas taip pat gali sukurti 

bendrus nustatymus, kurie atitiktų jūsų individualius poreikius. Tačiau, atlikus 

tokius keitimus, nebebus galima pasirinkti gamykloje iš anksto nustatytų kelionių 

profilių. Susisiekite su įgaliotu platintoju dėl galimo reguliavimo ar norėdami gauti 

daugiau informacijos. 

 
Pagalbos lygiai 

„e-motion“  taip pat turi du pagalbos lygius, kurie yra skirtingai nustatyti kiekvienam 

kelionių profiliui. Papildomas ECS nuotolinis valdymo pultas yra būtinas norint 

pasirinkti du pagalbos lygius. Taip pat, jūs galite keisti pagalbos lygius naudodami  

„e-motion“ ratų „Mobility“ programėlę. Jums reikės „Mobility Plus“ paketo, kuris 

galimas už papildomą kainą. „e-motion“ ratai be ECS nuotolinio valdymo pulto ar 

„Mobility Plus“ paketo turi tik vieną pagalbos lygį. Jūs galite įsigyti ECS nuotolinį 

valdymo pultą ar „Mobility“ programėlę su „Mobility Plus“ paketus kaip „e-motion“ 

priedus bet kuriuo metu. 

 
1 pagalbos lygis (gamyklinis nustatymas) 

Kai ratai yra įjungiami, jie vieną kartą supypsi, variklio galia yra sumažinta, o 

valdymas yra ne toks dinamiškas. Šis pagalbos lygis yra rekomenduojamas 

naudojimui vidaus patalpose. Jo metu, energijos suvartojama mažiau, todėl pailgėja 

prietaiso naudojimo laikas. 



2 pagalbos lygis 

(Galimas tik turint ECS nuotolinį valdymo pultą ar „Mobility“ programėlę su „Mobility Plus“ paketu) 

Kai ratai yra įjungiami, jie supypsi du kartus, variklio galia yra didesnė nei 1 pagalbos lygio atveju. 2 pagalbos lygis yra 

rekomenduojamas naudojimui vidaus patalpose. Jo metu, energijos suvartojama daugiau nei 1 pagalbos lygio atveju, todėl 

prietaiso naudojimo laikas yra trumpesnis. 

 
Stovėjimo įkalnėje funkcija 

(Galimas tik turint ECS nuotolinį valdymo pultą ar „Mobility“ programėlę su „Mobility Plus“ paketu) 

Jei jūs turite „e-motion“ ratus su  ECS nuotoliniu valdymo pultu arba „Mobility“ programėlę su „Mobility Plus“ paketu, jūs galite 

naudoti stovėjimo įkalnėje funkciją. Naudojant šią funkciją, važiavimas į kalną ar rampą tampa lengvesnis ir neleidžia neįgaliojo 

vežimėliui riedėti žemyn, kai pakeičiate rankos padėtį norėdami pasistumti pirmyn. 

 
Važiavimas aukštyn ir žemyn kalnu su įjungta stovėjimo įkalnėje funkcija 

Galite važiuoti į kalną ar nuo jo įprastai, o elektriniai ratai prisitaikys prie pasirinkto kelionės profilio bei pagalbos lygio. Jei 

ratų elektroninė sistema aptinka, kad ratai juda priešinga kryptimi nei pirminė važiavimo kryptis, įsijungs automatinė 

stovėjimo įkalnėje funkcija. 

Bus įjungi „e-motion“ ratų stabdžiai 5 sekundes, kad neriedėtumėte atgal. Parėjus šioms 5 sekundėms, ratai du kartus supypsės 

ir stabdžiai bus iš lėto atleisti. Priklausomai nuo įkalnės, kurioje stovite, po to ratai riedės neutralia eiga kelias sekundes. Jei jūs 

pastumsite varomuosius lankus (pirmyn ar atgal) per minėtą 5 sekundžių laikotarpį, stabdžiai bus atleisti nedelsiant, kad 

galėtumėte važiuoti toliau. 

Saugos važiavimas įkalnėje ar ant rampos (su įjungta stovėjimo įkalnėje funkcija) priklauso nuo bendro svorio (= neįgaliojo 
vežimėlio naudotojo, neįgaliojo vežimėlio, abiejų „e-motion“ ratų ir kitų priedų svoris), taip pat nuo baterijos įkrovimo būsenos. 

 
Svarbios pastabos apie saugą 

•   Jei įkalnė yra ypač stati ir/ar bendras svoris yra labai didelis, stovėjimo įkalnėje funkcija gali šiek tiek leisti neįgaliojo 

vežimėliui pariedėti atgal. 

•   Stovėjimo įkalnėje funkcija nėra stovėjimo stabdys; ji yra skirta tik sulaikyti neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimą kelioms 
sekundėms. Todėl, jūs turėtumėte visada naudoti savo neįgaliojo vežimėlio stabdžius, jei norite sustoti įkalnėje. 

•   Naudokite stovėjimo įkalnėje funkciją, kai baterija yra pakankamai įkrauta (turi degti bent 2 LED lemputės)! 

•   Stovėjimo įkalnėje funkciją reikia iš naujo įjungti kiekvieną kartą išjungus ir įjungus „e-motion“ ratus. 

•   Net jei stovėjimo įkalnėje funkcija yra įjungta, privaloma laikyti rankas arti varomųjų lankų visada, kad neįgaliojo 

vežimėlis nenuriedėtų atgal bet kuriuo metu. 

 

 
10. Sąlygos ir nurodymai naudojant „e-motion“ kaip transporto priemonės sėdynę kartu su neįgaliojo vežimėliu 

Neįgaliojo vežimėlio naudojimas vietoje transporto priemonės sėdynės (pvz., automobilyje ar autobusiuke) priklauso nuo 

nacionalinių įstatymų ir neįgaliojo vežimėlio gamintojo specifikacijų. „Alber“ elektrinių ratų derinimas su rankiniu būdu valdomu 

neįgaliojo vežimėliu nekeičia neįgaliojo vežimėlio funkcionavimo avarijos atveju. Todėl, rankiniu būdu valdomas neįgaliojo 

vežimėlis yra lemiamasis veiksnys laikantis minėtų įstatymų ir specifikacijų. Dėl šios priežasties, mes leidžiama asmenų, 

sėdinčių neįgaliojo vežimėlyje, gabenimą transporto priemonėmis tik šiomis sąlygomis: 

1. Jei nacionaliniai įstatymai leidžia naudoti neįgaliojo vežimėlį kaip transporto priemonės sėdynę. 

2. Jei rankiniu būdu valdomo neįgaliojo vežimėlio gamintojas patvirtino, kad atitinkamas neįgaliojo vežimėlis gali būti naudojamas 
asmenų gabenimui transporto priemonėje. 

3. Jei tinkamos rankiniu būdu valdomo neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo sistemos (ISO 10542), tinkamos galvos atramos ir 

tinkamos diržų sistemos (trijų taškų saugos diržas) yra galimi susijusioje transporto priemonėje. Šios priemonės privalo būti 

naudojamos pagal neįgaliojo vežimėlio ir tvirtinimo sistemų instrukcijas. 

4. Jei tvirtinimo sistema nėra tvirtinama ant „e-motion“ ratų. 

5. Jei atitinkamas rankiniu būdu valdomas neįgaliojo vežimėlis yra įtrauktas į „Alber“ atitikties su „e-motion“ sąrašą. 

 
Neįgaliųjų vežimėlių gamintojai paprastai atlieka smūgio bandymus siekdami įvertinti, ar neįgaliojo vežimėlis yra tinkamas 

asmenų gabenimui transporto priemonėmis. Tačiau, tokie smūgio bandymai (atliekami pagal ISO 7176-19) neatspindi 

kiekvienos galimos situacijos; pavyzdžiui, neapima susidūrimų iš šonų. Taigi, mes itin rekomenduojame persodinti neįgaliojo 

vežimėlio naudotoją ant standartinės transporto priemonės sėdynės, kur jis/ji bus apsaugotas/a pačios transporto priemonės 

saugos sistema, pvz., oro pagalvėmis ir apsauga nuo susidūrimų iš šonų. 

Jei transporto priemonėje yra įrengta neįgaliojo vežimėlio kėlimo platforma ar panaši įranga, būkite itin atidūs važiuodami su 

„e-motion“ ant platformos. Važiuokite lėtai ir atsargiai. Nedarykite staigių, netikėtų ir nereikalingų judesių. Žiūrėkite važiavimo 

kryptimi ir nesiblaškykite. 

GmbH „Alber“ neprisiima atsakomybės už jokius nelaimingus atsitikimus, jų pasekmes, neįgaliojo vežimėlio ar elektrinių ratų 

apgadinimą, kuriuos sukėlė šių reikalavimų ir nurodymų nesilaikymas. 
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11. Priežiūra, aptarnavimas ir išmetimas 

11.1 Priežiūra 
 

Patekęs vanduo gali nepataisomai sugadinti ratus. 

Dėl šios priežasties, neplaukite „e-motion“ po tekančiu vandeniu ar aukšto slėgio valymo prietaisu. 
 

 
Visuomet užtikrinkite, kad joks skystis ar drėgmė nepateks į rato stebulę ir bateriją. Todėl, būkite itin atsargūs valydami „e-

motion“ ratus. Laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų: 

•   Valykite ratų paviršių sausa ar šiek tiek sudrėkinta šluoste. 

•   Niekada nenaudokite šveitiklių, stiprių ploviklių ar cheminių medžiagų. 

•   Neplaukite „e-motion“ 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. 
 

 
11.2 Pakartotinis naudojimas 

Jei „e-motion“ ratus jums suteikė jūsų sveikatos draudimo įmonė ir jums jo daugiau nebereikia, susisiekite su savo sveikatos 

draudiku, „Alber“ atstovu ar įgaliotu platintoju. Jūsų „e-motion“ ratai gali būti atiduoti kam nors kitam. 

Prieš pakartotinį „e-motion“ ratų naudojimą, privaloma atlikti techninę priežiūrą. Jungtis, naudojama pritvirtinti „e-motion“ prie 

jūsų neįgaliojo vežimėlio, gali būti lengvai ir greitai nuimta įgalioto platintojo ar „Alber“ atstovo ir pritvirtinta prie kito 23 
neįgaliojo vežimėlio. 
Be valymo nurodymų, pateiktų 11.1 skyriuje, visas išorines plastikines „e-motion“ ratų dalis reikia dezinfekuoti prieš 

pakartotinį naudojimą. Naudokite valiklį, tinkamą drėgnai dezinfekcijai, ir laikykitės gamintojo nurodymų. 

 

 
11.3 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. 

 

 
11.4 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. Laikymas 

Jei nenaudosite neįgaliojo vežimėlio ar „e-motion“ ratų ilgesnį laiką (pvz., kelis mėnesius), laikykitės šių nurodymų: 

•   Laikykite neįgaliojo vežimėlį pagal gamintojo specifikacijas. 

•   Apsaugokite „e-motion“ dalis plėvele, kad į jas nepatektų drėgmės. 

•   Laikykite neįgaliojo vežimėlį ir „e-motion“ ratus sausoje patalpoje. 

•   Užtikrinkite, kad drėgmė nepatektų į ar ant neįgaliojo vežimėlio arba e-motion“ dalis. 

•   Užtikrinkite, kad neįgaliojo vežimėlio ir „e-motion“ ratų neveiks nuolatinė saulės šviesa (pvz., pro langus). 

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

•   Sekite baterijos laikymo instrukcijas. 

•   Privaloma nuvalyti neįgaliojo vežimėlį ir e-motion“ dalis prieš naudojimą iš naujo. 

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

 
13. Informacija apie produkto saugą 

Visų jūsų „e-motion“ dalių veikimas buvo išbandytas ir patikrintas. Tačiau, nenumatyto „e-motion“ veikimo sutrikimo atveju, 

žemiau pateiktuose tinklapiuose klientams pateikiama tinkama informacija apie saugą: 

•   „Alber“ („e-motion“ gamintojo) pagrindinis puslapis 

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

Jei būtina atlikti taisymus, „Alber“ praneš įgaliotam platintojui, kuris susisieks su jumis. 
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14. Produkto tarnavimo laikas 
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. 

 

 
15 Garantija ir atsakomybė 

15.1 Defektams taikoma garantija 

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

motion“ pristatymo datos. 

 

 
15.2 Patvarumui taikoma garantija 

„Alber“ suteikia 24 mėnesių „e-motion“ patvarumo garantiją. Patvarumo garantija netaikoma 

•   Prietaisams, kurių serijos numeriai buvo pakeisti ar pašalinti. 

•   Nusidėvėjusioms dalims, pavyzdžiui, padangoms, valdymo elementams, stipinams ir baterijoms. 

•   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 „Alber“ 

negali kontroliuoti, sukeltus gedimus. 

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

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

 
 

15.3 Atsakomybė 

GmbH „Alber“, kaip „e-motion“ gamintojas, neprisiima atsakomybės už produkto saugą, jei: 

•   „e-motion“ buvo naudojamas neteisingai 

•   įgaliotas platintojas ar GmbH „Alber“ neatliko „e-motion“ techninės priežiūros numatytais dviejų metų intervalais 

•   „e-motion“ buvo naudojamas ne pagal šio naudojimo vadovo instrukcijas 

•   „e-motion“ buvo naudojamas nepakankamai įkrovus bateriją 

•   „e-motion“ taisė ar keitė asmuo, kuris nebuvo įgaliotas atlikti tokį darbą 

•   trečiosios šalies dalys yra pritvirtintos prie „e-motion“ 

•   buvo nuimtos „e-motion“ dalys 



 
 

16. Techniniai duomenys 

 
Važiavimas 

Atstumas (*):  25 kilometrai pagal ISO 7176-4 

Maks. greitis: 6 km/val. / 8.5 km/val. (su „Mobility  Plus“ paketu) 

Visuomet laikykitės šalies eismo taisyklių 

Variklio galia: 2x80  W  

Darbinė įtampa: 36.5  V  

Darbinė temperatūra: -25°C iki +50°C 

Maks. leidžiamas bendras svoris: 190 kg; maks. Asmens svoris: 150 kg (**) 

 
Baterija 

Baterijos tipas: ličio jonų,  10ICR19/66-2 - įkraunamos, nepratekančios ir nereikalaujančios priežiūros 

Nominali darbinė įtampa: 36.5  V 

Įkrovimo temperatūra: 0°C – 40°C 

Apsaugos klasė (rato su baterija): IPx4 (apsauga nuo taškomo vandens) 

 
Įvairūs 

Visos „e-motion“ dalys ir apsaugotos nuo rūdijimo. 
 

Dalių svoris 25 
Ratas:                                                                   7.8 kg 

Įkroviklis:                                                             1.2 kg 

Bendras svoris:                                                  15.6 kg 
 

 
•   (*) 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.). 

•   (**)  Ši reikšmė nurodo viršutinę techninę ribą ir priklauso nuo neįgaliojo vežimėlio modelio. 

Operatoriaus tinkamumas taip pat gali sumažinti šią vertę. 

•   Visos elektrinės „e-motion“ yra apsaugotos nuo taškomo vandens ir drėgmės. 

•   Kai kurios aukščiau nurodytos specifikacijos buvo apskaičiuotos naudojant taikomus standartus ir bandymus su 150 kg svorio 

manekenais. Nepaisant to, kai kurios vertės, gautos „e-motion“ naudojimo metu, gali skirtis nuo pateiktų specifikacijų. 

 
Įkroviklis 

Modelis  PS 4820 

Maitinimo tinklo įtampa  100...240 VAC, 50...60 Hz 

Išėjimo galia 96 W 

Išėjimo įtampa  2 x 48 

VDC išėjimo srovė 2 x 1.0 A 

Apsaugos įvertinimas IP 31 

Aplinkos temperatūra  Veikimas: 0...40°C 

Laikymas: -40…+65°C 

Drėgmė Veikimas: 10...80% 

Laikymas: 5…95% 

Oro slėgis Veikimas: 500…1060 hPa 

Laikymas: 700…1060 hPa 

Dviejų įkrovimo kištukų poliai: 
 
 
 
 
 

„ e-motion“ ir atitinkamas įkroviklis atitinka taikomas standarto EN 12184 dėl elektrinių neįgaliųjų 

vežimėlių dalis ir šiuo metu galiojančius ES medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus (MDR) 

2017/745. „e-motion“ yra I klasės medicinos prietaisas. 

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



Pavadinimas Gamintojas, modelis ir tipas Dydis (coliais) Oro slėgis barais ir kPa 

„Schwalbe Rightrun“ „Schwalbe“, „Rightrun“ 25-559, juodos 26 x 1" Min. 6.0/maks. 10.0 barai 

Min. 600/maks. 1000 kPa 

„Schwalbe Marathon Plus“ „Schwalbe“, „Marathon Plus“ 25-559, 
juodos 

26 x 1" Min. 6.0/maks. 10.0 barai 

Min. 600/maks. 1000 kPa 

 

 22" ratų padangos 
 

Pavadinimas Gamintojas, modelis ir tipas Dydis (coliais) Oro slėgis barais ir kPa 

„Schwalbe Rightrun“ „Schwalbe“, „Rightrun“ 25-489, juodos 22 x 1" Min. 6.0/maks. 10.0 barai 

Min. 600/maks. 1000 kPa 

„Schwalbe Marathon Plus“ „Schwalbe“, „Marathon Plus“ 25-489, 
juodos 

22 x 1" Min. 6.0/maks. 10.0 barai 

Min. 600/maks. 1000 kPa 

„Airless Bereifung“ „Alber“, juodas korpusas su PU 
intarpu 

22 x 1 3/8" Nepraduriamos 

 

 24" ratų padangos 
 

Pavadinimas Gamintojas, modelis ir tipas Dydis (coliais) Oro slėgis barais ir kPa 

„Schwalbe Rightrun“ „Schwalbe“, „Rightrun“ 25-540, juodos 24 x 1" Min. 6.0/maks. 10.0 barai 

Min. 600/maks. 1000 kPa 

„Schwalbe Marathon Plus“ „Schwalbe“, „Marathon Plus“ 25-540, 
juodos 

24 x 1" Min. 6.0/maks. 10.0 barai 

Min. 600/maks. 1000 kPa 

Nepraduriamos padangos „Rolko“ PROSPEED, medžiaga: PU, 
juodos 

24 x 1" Nepraduriamos 

„Airless Bereifung“ „Alber“, juodas korpusas su PU 
intarpu 

24 x 1 3/8" Nepraduriamos 

 

 26" ratų padangos 
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Tik lentelėse nurodyti padangų tipai gali būti naudojami su „e-motion“  ratais. Kitų tipų padangų 

naudojimas yra draudžiamas. Jei pradūrė padangą, susisiekite su įgaliotu platintoju. 
 

 
 

Rankiniu būdu valdomo neįgaliojo vežimėlio ratų su 1" padangomis ir 1 3/8" padangomis naudojimas 

yra leidžiamas, jei stovėjimo stabdžiai bus sureguliuoti pagal ratus. 
 
 
 
 

17. Etiketės ir simbolių paaiškinimas 

Ant ratų ir baterijos įkroviklio 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 ant „e-motion“ ratų 
Nurodykite sistemos numerį ant rato, prašydami 
„Alber“ pakeisti prietaiso dalis.  
Sistemos etiketė yra elektrinio rato nugarėlėje. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                        „Warning“ etiketė ant „e-motion“ ratų 

                                        Šioje etiketėje nurodomas kitos techninės priežiūros laikas.                                                                    

                                             Ji yra elektrinio rato nugarėlėje. 

 

 

 
 

 

 
 
 

„Technical data“ etiketė ant baterijos įkroviklio 

Šią etiketę galite rasti ant baterijos įkroviklio nugarėlės, ji suteikia 

informaciją apie įkroviklio techninius duomenis ir lempučių veikimą 

įkrovimo metu. 
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Dalių etiketė ant baterijos įkroviklio 

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“. 

Dalių etiketė yra ant įkroviklio nugarėlės. 
 
 
 
 
 

 
18. Informacija apie produkto saugą 

Visų jūsų „e-motion“ dalių veikimas buvo išbandytas ir patikrintas. Tačiau, 

nenumatyto „e-motion“ veikimo sutrikimo atveju, žemiau pateiktuose 

tinklapiuose klientams pateikiama tinkama informacija apie saugą: 

•   „Alber“ („e-motion“ gamintojo) pagrindinis puslapis 

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

Jei būtina atlikti taisymus, „Alber“ praneš įgaliotam platintojui, kuris 

susisieks su jumis. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Apsauga nuo apvirtimo (prekės Nr. 1489214) 

Kadangi jūsų neįgaliojo vežimėlis jau gali turėti uždėtas apsaugas nuo apvirtimo, 

„Alber“ apsaugos nuo apvirtimo yra siūlomos kaip papildomi priedai. Originalių 

apsaugų nuo apvirtimo naudojimas priklauso nuo gamintojo pateiktų instrukcijų ir 

informacijos apie saugą. Naudojant „Alber“ apsaugas nuo apvirtimo, dvi 

papildomos jungtys yra uždedamos ant neįgaliojo vežimėlio, ant jų tvirtinamos 

apsaugos nuo apvirtimo. Taikomos žemiau pateiktos instrukcijos ir saugos 

priemonės. 

 
„Alber“ apsaugų nuo apvirtimo uždėjimas ir nuėmimas 

•   Išjunkite elektrinius ratus prieš tvirtindami apsaugas nuo apvirtimo. 

•   Išimkite kaištį  [23] iš jungties tvirtinimo galo [24] išstumdami kaištį nykščiu ir 

ištraukdami rodomuoju ir viduriniu pirštais. 
 

 
 
 
 

23 •   Įstumkite apsaugos nuo apvirtimo spaustuką [22] į jungties tvirtinimo galą [24]. 
•   Užfiksuokite jungties tvirtinimo galą [24] su kaiščiu [23]. Įspauskite kaištį 

nykščiu kiek įmanoma giliau. 
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•   Patikrinkite, ar kaištis [23] tvirtai laikosi jungties tvirtinimo gale [24]. Jo neturėtų 

būti galima išimti nepaspaudus atleidimo prietaiso. 

•   Uždėkite antrą apsaugą nuo apvirtimo. 

 
Norėdami nuimti apsaugas nuo apvirtimo, atlikite aukščiau aprašytus 
žingsnius atbuline tvarka. 



 
 

 
 

 
 

 
 

„Alber“ apsaugų nuo apvirtimo naudojimas 

•   Paspauskite apsaugą nuo apvirtimo koja, kaip parodyta paveiksliuke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Tai darydami, kelkite neįgaliojo vežimėlio galą aukštyn už rankenų, kol 

apsaugos nuo apvirtimo užsifiksuos reikiamoje padėtyje. 
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•   Dabar galite uždėti ar nuimti ratus. „e-motion“ ratus privaloma išjungti prieš 

uždėjimą ir nuėmimą. 

•   Pakartokite procesą su antra apsauga nuo apvirtimo kitoje neįgaliojo vežimėlio pusėje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Uždėję ratus, grąžinkite apsaugas nuo apvirtimo į jų pradinę padėtį. 

Palenkite neįgaliojo vežimėlį į priekį ir koja atlenkite laikančią svirtį [21] tuo 

pačiu metu. 



 
 

 
 

Svarbūs naudojimo ir saugos nurodymai 
 
 
 

Negalima kelti neįgaliojo vežimėlio, kol jame sėdi žmogus. 
 

 
 
 

Apsaugos nuo apvirtimo nėra perkėlimo priemonė. 

Nejudinkite neįgaliojo vežimėlio, kai jis yra pakeltas. 
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Reikia būti itin atsargiems judinant ar sudarant apsaugas nuo 

apvirtimo, ypač rankinio reguliavimo ar aktyvavimo metu. Dėl 

reikalingos didelės spyruoklės jėgos, kyla suspaudimo tarp 

laikančios svirties [21] ir spaustuko [22] rizika. 



 
 

 
 

 
 

 
 

ECS nuotolinis valdymo pultas (prekės Nr. 1592486) 

Kaip aprašyta 10 skyriuje, „e-motion“ turi du pagalbos lygius (kurie skiriasi 

kiekvienam kelionės profiliui) ir stovėjimo įkalnėje funkciją. 

Šios funkcijos yra galimos tik naudojant papildomą ECS nuotolinį valdumo pultą ar 

„Mobility“ programėlę su „Mobility  Plus“ paketu, kurie suteikiami už papildomą mokestį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atraminė ašis gabenimui (1591362) 

„e-motion“ ratų prijungimas 

•   Išjunkite „e-motion“ ratus (žr. 2.3 skyrių). 

•   Nuimkite ratus nuo neįgaliojo vežimėlio ir išimkite atramines ašis [8]. 

•   Kaip parodyta paveiksliuke, stumkite ašį [41] į rato priekį ir prisukite 

ratą bei ašį kartu naudodami rankenėlę [40].  31 
•   Paimkite antrą „e-motion“ ratą, užmaukite jį ant ašies [41] iš priekinės pusės ir 

prisukite ratą bei ašį kartu naudodami antrą rankenėlę [40]. 

•   Dabar abu ratai yra tinkami gabenimui. 

 
Po gabenimo 

•   Nusukite abi rankenas [40] nuo ašies [41]. 

•   Ištraukite ašį [41] iš abiejų „e-motion“ ratų. 

•   Užsukite rankenas [40] ant ašies [41], kad trys atskiros dalys nepasimestų. 
 

 
Niekuomet nelaikykite už varymo lanko [5] nuimdami elektrinius 

ratus. Taip galite pažeisti jame esantį jutiklį [6]. 

Vietoje to, laikykite elektrinį ratą už padangos ar rato stebulės 

nuėmimo metu. 
 

 
 

Prijunkdami ratus, būkite itin atidūs, kad netyčia jų 

neįjungtumėte. 

Abu ratai privalo būti visada išjungti gabenant juos lėktuvu. 



„Mobility Plus“ paketas (prekės Nr. 1592408) 

Įsigiję papildomą „Mobility Plus“ paketą, jūs gausite licencijos kodą, kurį reikės įvesti į „e-motion“ ratų „Mobility“ programėlę, 

kad galėtumėte atrakinti naudingas papildomas elektrinių ratų funkcijas: 

•   maksimalaus greičio nuo 6 km/val. iki 8.5 km/val. padidinimas. Visuomet būtina laikytis konkrečios šalies kelių eismo 
taisyklių. 

•   dviejų pagalbos lygių pasirinkimas (ECS alternatyva)  

•   mokymo režimo aktyvavimas (ECS alternatyva) 

•   stovėjimo įkalnėje funkcijos aktyvavimas (ECS alternatyva) 

•   važiavimas autopiloto režimu be nuolatinio varomųjų lankų sukimo (panašu į automobilių autopiloto režimą) 

•   nuotolinis neįgaliojo vežimėlio valdymas su išmaniuoju telefonu, kai jame niekas nesėdi (pvz., norint perstatyti) 

•   Prieinama navigacijos sistema išmaniajame telefone („Easy Navi“) 

•   Pastūmimų skaičiuotuvas – skaičiuoja varomųjų lankų pastūmimo skaičių kelionės metu  

 
Prieš naudodami šias funkcijas, perskaitykite savo „e-motion“ naudojimo vadovą, ypač informaciją apie saugą ir pavojų. Be 

bendros informacijos apie saugą, privaloma laikytis žemiau pateiktų nurodymų „Mobility Plus“ paketo naudojimo metu. 
 

 
Laikykitės konkrečios šalies kelių eismo taisyklių didindami greitį nuo 6 km/val. iki 8.5 km/val. 
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Nuotolinio valdymo funkcija 

•   Nuotolinis neįgaliojo vežimėlio valdymas naudojant nuotolinio valdymo funkciją yra leidžiamas, kai niekas nesėdi neįgaliojo 
vežimėlyje. 

•   Jei dar to nepadarėte, priklijuokite pridėtus „L” ir „R” lipdukus atitinkamai prie kairio ir dešinio „e-motion“ ratų. Jei ratai bus 

netyčia uždėti atvirkščiai, judėjimas pirmyn/atgal ir į kairę/dešinę taip pat vyks atvirkščiai. 

•   Saugokitės šalia esančių kliūčių ir venkite susidūrimo. Nenaudokite šios funkcijos lauke ar siaurose vietose. 

•   Pastaba: kai nuotolinio valdymo funkcija yra aktyvi, maksimalus greitis bus ribojamas iki 2 km/val., nepriklausomai nuo 

pasirinkto pagalbos lygio. Vieno rato sukimo momentas bus 10%. Ši funkcija gali neveikti, jei neįgaliojo vežimėlis yra itin 

sunkus ar stovi ant tankaus kilimo. 

 
Autopiloto režimas 

•   Jei dar to nepadarėte, priklijuokite pridėtus „L” ir „R” lipdukus atitinkamai prie kairio ir dešinio „e-motion“ ratų. Jei ratai bus 

netyčia uždėti atvirkščiai, judėjimas pirmyn/atgal ir į kairę/dešinę taip pat vyks atvirkščiai. 

•   Prieš naudodami autopiloto režimą viešose vietose, pirma turėtumėte išbandyti važiavimą su autopilotu saugioje ir rizikos 

nekeliančioje aplinkoje. Reikia priprasti prie nuolatinio važiavimo, krypties keitimo ir greitinimo tokio važiavimo metu, 

didesnio nuolatinio greičio, lėtinimo ir sustojimo kritiniu atveju. Jūs turėtumėte išbandyti ir susipažinti su dažniausiomis 

situacijomis prieš važiuodami viešose vietose. 

•   Aktyvavus autopiloto režimą, ranką privaloma visada laikyti arti varomojo rato, kad galėtumėte greitai sureaguoti, jei reikėtų 

keisti kryptį ar saugiai sustabdyti neįgaliojo vežimėlį. 

•   Siekiant išvengti netyčinio funkcijos įjungimo, visada išjunkite autopilotą, kai sustojate ar norite pailsėti. Naudokite 

autopiloto funkciją per „Mobility  Plus“ programėlę, kurioje galėsite funkciją išjungti. Susipažinkite su programėle, kad 

žinotumėte, kaip tą padaryti. 

•   Autopiloto režimą gali įjungti tik žmogus, sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Leidimo neturintiems žmonėms, nesusipažinusiems 

su autopiloto funkcija, draudžiama įjungti ar naudoti šią funkciją. 

•   Siekiant užtikrinti, kad baterijos indikatoriai ant kairio ir dešinio rato atitiktų rodymą „e-motion“ programėlėje jūsų išmaniajame 

telefone ir kad varomųjų lankų pastūmimas būtų tiksliai interpretuojamas, ratai privalo būti pritvirtinti atitinkamose pusėse.  

Naudokite pristatytus lipdukus (L/R) ir atitinkamai pažymėti ratus (pagal važiavimo kryptį neįgaliojo vežimėlio naudotojo 

atžvilgiu). 

•   Niekada nenaudokite neįgaliojo vežimėlio stovėjimo stabdžių norėdami pakeisti važiavimo kryptį, kai veikia autopiloto režimas. 

Neįgaliojo vežimėlio stabdžiai yra skirti išlaikyti neįgaliojo vežimėlį toje pačioje padėtyje, o ne stabdyti. Stovėjimo stabdžių 

negalima naudoti kitiems tikslams, išskyrus kritiniu atveju. 

•   Visuomet atidžiai stebėkite kelią prieš jus, nes priekiniai neįgaliojo vežimėlio ratai gali užsirakinti atsitrenkus į kliūtis ar 

važiuojant per nelygų paviršių, o tai kelia iškritimo ir rimto susižeidimo pavojų. 

•   Norint išvengti pavojingų situacijų važiuojant, užvažiavimas ant ir nuvažiavimas nuo šaligatvių yra leidžiamas tik  išjungus 
autopiloto režimą. 

•   Draudžiama naudoti autopiloto režimą pavojingose vietose, ypač šiose: 

- 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 

 

 
Bet koks neleistimas naudojimas yra laikomas neteisingu prietaiso naudojimu. 

„Alber“ neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo prietaiso naudojimo. 
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© „Alber“, Albstadt www.alber.de 

mailto:info@alber.de
http://www.alber.de/
http://www.alber.de/

