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             ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Το ηλεκτρικό αµαξίδιο-ορθοστάτης είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης µπορεί να µετακινήσει το 

αµαξίδιο µπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σηµείο  και όλα αυτά µόνο µε το χειριστήριο. 

Επιπλέον ο χρήστης µπορεί να σταθεί µε το ηλεικτρικό αµαξίδιο-ορθοστάτη όπου επιθυµεί. Όταν η 

ισχύς της µπαταρίας δεν είναι αρκετή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αµαξίδιο µεταφοράς.  

 

Αξεσουάρ:   Φορτιστής µπαταρίας (1 τεµ.), Μπαταρίες κλειστού τύπου (2 τεµ.) 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 

1. Συναρµολόγηση αµαξιδίου 
             

 

1)   Τοποθετώντας τις βίδες ασφαλείας, συναρµολογούµε το πλαίσιο της πλάτης. (Βλ. Εικόνα 2) 

 

2) Με τη χρήση της βίδα Α µπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος των υποποδίων. (Βλέπε Εικόνα 3) 

 

3) Αφαιρώντας τη βίδας ασφαλείας Β µπορείτε να µετακινήσετε το στήριγµα των ποδιών προς 

τα µέσα, βοηθώντας έτσι στο πακετάρισµα. (Βλέπε Εικόνα 3)  

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               Εικόνα 2                                                                    Εικόνα 3 

 

 

 

 

 

     Βίδα Α 

Βίδες ασφάλείας 

    Βίδα Β 



 

 

 

 

 

Εξωτερικές 
∆ιαστάσεις 

1150(Μ) Χ 630 (Π) Χ 1050 (Υ) mm Υπερπήδηση 
εµποδίου 

40 mm 

Φώτα 24 V – 10 W Απόσταση 
ακινητοποίησης 

1 m 

Καθαρό Βάρος (µαζί 
µε τις µπαταρίες) 

65 kg ∆ιανυόµενη 
απόσταση ανά 
φόρτιση 

25 km 

Βάρος Χρήστη Μέγιστο : 110 kg Θόρυβος Έως 65 dBA 

∆ιάµετρος εµπρόσθιου 
τροχού 

200 mm (8΄΄) Προδιαγραφές 
ισχύος 

2 x 12 V = 24 V, 

38 Ah 

∆ιάµετρος οπίσθιου 
τροχού  

330 mm (12.5΄΄) Υπερπήδηση 
εµποδίου 

Έως 100 mm 

Πλάτος καθίσµατος 400 (Μ) x 440 (Π) mm Ισχύς µοτέρ 168 W x 2 

Ταχύτητα 0-7 km/h Ρεύµα φόρτισης 3.5 A 

Ικανότητα 
ανηφορικής κίνησης 

12
ο
 Τάση φόρτισης AC 220V 

 

Πίνακας 1  Βασικές Παράµετροι 

 

2. Τοποθέτηση µπαταρίας 
 

Όταν οι µπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν, τοποθετήστε δύο νέες µπαταρίες µε την ίδια 

συνδεσµολογία στο κιβώτιο των µπαταριών. Συνδέστε την άνοδο της Α µπαταρίας µε την 

κάθοδο της Β µπαταρίας (καλώδιο µε ασφάλεια). Συνδέστε την άνοδο της Β  µε το κοντό 

κόκκινο καλώδιο και την κάθοδο της Α µπαταρίας µε το κοντό µπλε καλώδιο. Σκεπάστε το 

κιβώτιο των µπαταριών. 

 

 

3. Ζώνες ασφαλείας 
 

Το ηλεκτρικό αµαξίδιο –ορθοστάτης διαθέτει υποδοχές ασφαλείας για το στήθος και τα 

γόνατα του χρήστη. Και τα δύο διαθέτουν διπλό δέσιµο. Προτείνουµε να χρησιµοποιείται η 

ζώνη ασφαλείας κάθε φορά που ανασηκώνεται ο χρήστης σε όρθια θέση. 

 

 

4. Ρυθµίσεις-λειτουργία βραχίονα 
 

1. Περιστρεφόµενο κοµβίο για ρύθµιση του βραχίονα προς τα κάτω. 

2. Κουµπί On/off για λειτουργία φωτεινών λαµπτήρων πορείας.  

3. Ρυθµίστε το µπουτόν 3 για να συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το πλαϊνό στήριγµα µηρών. 

 

                             

  

5. Τοποθέτηση χειριστηρίου 
 

1) Εισάγετε τη βάση του χειριστηρίου στην ειδική υποδοχή κάτω από τον πλαϊνό βραχίονα, 

ρυθµίστε τη θέση του χειριστηρίου και ασφαλίστε (βλ. Εικόνα 5) 



2) Συνδέστε το καλώδιο µε την ένδειξη LEFT του αριστερού µοτέρ στην αντίστοιχη υποδοχή 

της κεντρικής µονάδας ελέγχου. Συνδέστε αντίστοιχα και το καλώδιο µε την ένδειξη 

RIGHT του δεξιού µοτέρ (Βλ. Εικόνα 7) 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Εικόνα 5                                                                    Εικόνα 6 

 

 

 

 

 

 

 

             Εικόνα 7 

 

6. Χρήση ηλεκτρικού αµαξιδίου 
 

1) Πατήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας I/O και ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη ισχύς 

µπαταρίας. Όταν το πρώτο πράσινο φωτάκι ένδειξης στα δεξιά ανάψει, σηµαίνει ότι 

η ισχύς είναι αρκετή. 

2) Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζετε από το ειδικό κουµπί του χειριστηρίου.  

3) Μετακινήστε ελαφρώς τη λαβή για να ξεκινήστε αργά. Κινήστε τη λαβή προς τα 

εµπρός  για να κινηθεί το αµαξίδιο ευθεία. Κινήστε τη λαβή προς τα αριστερά και το 

αµαξίδιο κινείται αριστερά. Κινήστε τη λαβή προς τα δεξιά και το αµαξίδιο κινείται 

δεξιά. Κινήστε τη λαβή προς τα πίσω και το αµαξίδιο κινείται αντίστοιχα προς τα 

πίσω. 

4) Πιέστε το κουµπί µε την τροµπέτα για να ακουστεί η κόρνα. 

5) Πιέστε το κουµπί ανόδου-καθόδου και θα ανάψει το λαµπάκι ένδειξης 

ενεργοποίησης της λειτουργίας του ορθοστάτη. Κινώντας τη λαβή προς τα εµπρός ή 

πίσω ανεβοκατεβάζουµε το κάθισµα και την πλάτη του αµαξιδίου (βλ. εικόνα 8). 

6) Πατώντας ξανά το κουµπί ανόδου-καθόδου του ορθοστάτη απενεργοποιούµε την 

λειτουργία του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                       Εικόνα 8 

 

 



7. Κίνηση µε συνοδό 
 

Όταν η ισχύς της µπαταρίας δεν είναι αρκετή, στρέψτε το διακόπτη του συµπλέκτη. Σε αυτή 

την περίπτωση απενεργοποιείται το αυτόµατο φρένο και το αµαξίδιο µπορεί να µετακινηθεί µε 

συνοδό (Βλέπε Εικόνα 7) 

 

                 
                            Εικόνα 7 

 

8. Φόρτιση 
 

1) Παρακαλούµε για περισσότερη ασφάλεια να φορτίζετε τη µπαταρία µε τον ειδικό 

φορτιστή που συνοδεύει το ηλεκτρικό αµαξίδιο. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του 

φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης του χειριστηρίου. 

2) Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή στην κατάλληλη πρίζα. 

3) Όταν οι ενδείξεις τροφοδοσίας του φορτιστή είναι αναµµένες, η φόρτιση ξεκινά. 

4) Όταν η ένδειξη φόρτισης (πράσινο φως) είναι αναµµένη , η ισχύς της µπαταρίας 

είναι ικανοποιητική. (Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την ισχύ που είχε αποµείνει 

στη µπαταρία πριν τη φόρτιση. Μια κανούργια µπαταρία χρειάζεται 12-14 ώρες 

φόρτιση την πρώτη φορά.) Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε τα καλώδια. 

 

 

 

 

9. Αργή ή βραδεία κίνηση 
 

Αν το αµαξίδιο δεν κινείται µε πλήρη ταχύτητα ή δεν αποκρίνεται αρκετά γρήγορα στις 

εντολές κίνησης, ενώ η µπαταρία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ελέγξτε τη ρύθµιση 

µέγιστης ταχύτητας. Αν ρυθµίζοντας την ταχύτητα δεν επιδιορθωθεί το πρόβληµα, τότε 

πιθανόν να υπάρχει κάποιο ελάττωµα. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο 

τεχνικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Κλείδωµα / Ξεκλείδωµα του αµαξιδίου 
 

Το σύστηµα ελέγχου VR2 µπορεί να κλειδωθεί  για την αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης. 

Η µέθοδος κλειδώµατος γίνεται µε το πάτηµα µιας σειράς πλήκτρων και κινήσεων του 

χειριστηρίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. 

 

Για να κλειδώσετε το αµαξίδιο. 

 

• Ενώ το σύστηµα ελέγχου είναι ενεργό, συµπιέστε και κρατήστε το κουµπί on/off. 

• Μετά από 1 δευτερόλεπτο το σύστηµα ελέγχου θα παράγει έναν ήχο. Τώρα αφήστε 

το κουµπί on/off. 

• Κινήστε τη λαβή του χειριστηρίου προς τα εµπρός µέχρι να ακουστεί ο ήχος του 

συστήµατος ελέγχου. 

• Κινήστε τη λαβή του χειριστηρίου αντίστροφα µέχρι να ακουστεί ο ήχος του 

συστήµατος ελέγχου. 

• Αφήστε το χειριστήριο και ένας µακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί. 

• Το αµαξίδιο είναι τώρα κλειδωµένο. 

 

 

      Για να ξεκλειδώσετε το αµαξίδιο 

 

• Χρησιµοποιείστε το κουµπί on/off για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα ελέγχου. Η 

ένδειξη µέγιστης ταχύτητας/ένδειξη προφίλ θα µετακινείται πάνω κάτω. 

• Κινήστε τη λαβή του χειριστηρίου προς τα εµπρός µέχρι να ακουστεί ο ήχος του 

συστήµατος ελέγχου. 

• Κινήστε τη λαβή του χειριστηρίου αντίστροφα µέχρι να ακουστεί ο ήχος του 

συστήµατος ελέγχου. 

• Αφήστε το χειριστήριο και ένας µακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί. 

• Το αµαξίδιο είναι τώρα ξεκλείδωτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Τα έξι λαµπάκια του χειριστηρίου δείχνουν την διαθέσιµη ισχύ. Το αµαξίδιο µπορεί να 

φορτιστεί όταν το τρίτο κίτρινο λαµπάκι στα αριστερά στο κουτί ελέγχου είναι αναµµένο. Η 

ισχύς έχει εξαντληθεί όταν το δεύτερο κόκκινο λαµπάκι από τα αριστερά είναι αναµµένο. 

Παρακαλώ φορτίστε άµεσα αλλιώς η µπαταρία θα υποστεί βλάβη και δεν θα µπορεί να 

φορτιστεί. 

2. Για να κάνετε τη µπαταρία να έχει µεγαλύτερη διάρκεια, παρακαλώ φορτίζετε τη µπαταρία 

συχνά ώστε να έχει ικανοποιητική ισχύ. Αν το αµαξίδιο δεν χρησιµοποιείται, βγάλτε τη 

µπαταρία αφού έχει φορτιστεί αρκετά. Αν το αµαξίδιο δεν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα , φορτίζετε τη µπαταρία µια φορά το µήνα. 

3. Το ηλεκτρικό αµαξίδιο είναι κατάλληλο για οδήγηση σε µεγάλα δωµάτια, µονοπάτια και 

επίπεδους δρόµους γύρω από κατοικηµένες περιοχές. Μην πηγαίνετε κοντά σε διερχόµενες 

µηχανές και µοτοποδήλατα, µεγάλες τρύπες στο έδαφος και νερά. 

4. Μην διαβαίνετε σκαλοπάτια συχνά ώστε να αποφύγετε να προκαλέσετε ζηµιά στους 

µπροστινούς µικρούς τροχούς. 

5. Μην διανύετε µεγάλες κατηφορικές αποστάσεις γιατί το κύκλωµα της µηχανής 

υπερφορτώνεται και η ισχύς του αµαξιδίου καταναλώνεται ή µπορεί να συµβεί και ατύχηµα 

αν ο χρήστης δεν µπορεί να σταµατήσει το αµαξίδιο έγκαιρα στη µέση  του κατήφορου. 

6. Τα ροδάκια αποφυγής ανατροπής χρησιµεύουν σε περίπτωση που το αµαξίδιο πάρει κλίση 

προς τα πίσω όταν ο ανήφορος είναι απότοµος. Μην τους αποσυναρµολογήσετε. 

7. Όταν είναι απαραίτητο να σταµατήσετε το αµαξίδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, 

µετακινείστε τη λαβή του χειριστηρίου στην αρχική της θέση και το αµαξίδιο θα φρενάρει 

αυτόµατα. Όταν θέλετε να σταµατήσετε το αµαξίδιο στον κατήφορο, µπορείτε να 

φρενάρετε αυτόµατα ώστε να παραµείνει στη θέση που βρίσκεται στον κατήφορο. 

8. Παρακαλώ ελέγξτε την πίεση του αέρα στους πίσω και µπροστά τροχούς πριν 

χρησιµοποιήσετε το αµαξίδιο. Αν δεν έχουν τη σωστή πίεση, παρακαλώ φουσκώστε τα 

λάστιχα έγκαρα. Η πίεση του άερα πρέπει να είναι 3-4 kgf/cm2. 

9. Παρακαλώ ελέγξτε αν οι διάφορες συνδέσεις των καλωδίων είναι καλά ενωµένες και ότι οι 

βίδες και τα παξιµάδια δεν έχουν χαλαρώσει. Ρυθµίστε τα όλα εγκαίρως. 

10. Αν χρειαστεί να διπλώσετε το αµαξίδιο, αποσυνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια και το κουτί 

της µπαταρίας και τραβήξτε προς τα πάνω το µέσον του καθίσµατος για να το διπλώσετε. 

11. Αν χρειαστεί να αποσυναρµολογήσετε το χειριστήριο, βγάλτε τους συνδετήρες του 

χειριστηρίου µε τις µηχανές και τις µπαταρίες, απελευθερώστε τον γάντζο ρύθµισης και 

τότε το χειριστήριο µπορεί να αφαιρεθεί από το κάλλυµα. 

12. Υπέρβαροι ασθενείς και ψυχικά άρρωστοι είναι ακατάλληλοι ως χρήστες του ηλεκτρικού 

αµαξιδίου. 

13. Επειδή η πλάτη του καθίσµατος µπορεί να επανέλθει αυτόµατα στην αρχική της θέση, αν 

δεν κάθεται κανείς στο αµαξίδιο ενώ το κάθισµα βρίσκεται σε ύπτια θέση, παρακαλώ µην 

τραβήξτε τον µοχλό ρύθµισης της πλάτης του καθίσµατος. 

14. Μην επιχειρείτε να οδηγείτε το αµαξίδιο όταν είστε σε όρθια θέση. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Καθαρίζετε κάθε µέρος του αµαξιδίου τακτικά. 

 

 



Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα, µπορείτε να βρείτε τι έχει συµβεί µετρώντας τον αριθµό των 

γραµµών στον µετρητή της µπαταρίας που αναβοσβήνουν. 

Παρακάτω είναι µια λίστα ενεργειών αυτο-επίλυσης προβληµάτων. Προσπαθήστε να 

χρησιµοποιήσετε αυτή τη λίστα πριν επικοινωνήστε µε τον συντηρητή του αµαξιδίου. Πηγαίνετε 

στον αριθµό της λίστας που ταιριάζει µε τον αριθµό των γραµµών που αναβοσβήνουν και 

ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Αν το πρόβληµα επιµένει αφού κάνατε τους ελέγχους που περιγράφονται παρακάτω , καλέστε τον 

συντηρητή του αµαξιδίου. 

 

Αριθµός γραµµών 
που αναβοσβήνουν 

Οδηγίες επίλυσης προβλήµατος 

1 Η µπαταρία χρειάζεται φόρτιση ή κάποια σύνδεση µε τη µπαταρία έχει 

πρόβληµα. Ελέγξτε τις συνδέσεις στη µπαταρία. Αν είναι σωστές, 

φορτίστε τη µπαταρία. 

2 Η αριστερή µηχανή έχει πρόβληµα σύνδεσης. Ελέγξτε τις συνδέσεις. 

3 Η αριστερή µηχανή έχει βραχυκύκλωµα µε µια σύνδεση της µπαταρίας. 

Καλέστε τον συντηρητή του αµαξιδίου 

4 Η δεξιά µηχανή έχει πρόβληµα σύνδεσης. Ελέγξτε τις συνδέσεις  

5 Η δεξιά µηχανή έχει βραχυκύκλωµα µε µια σύνδεση της µπαταρίας. 

Καλέστε τον συντηρητή του αµαξιδίου 

6 Η χρήση του αµαξιδίου παρεµποδίζεται από κάποιο εξωτερικό σήµα. Η 

ακριβής αιτία εξαρτάται από το µοντέλο του αµαξιδίου., µία πιθανότητα 

είναι να είναι συνδεδεµένος ο φορτιστής της µπαταρίας. 

7 Βλάβη λαβής χειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή του χειριστηρίου 

βρίσκεται στο κέντρο πριν ενεργοποιήσετε του συστήµατος ελέγχου. 

8 Βλάβη συστήµατος ελέγχου. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές. 

9 Τα φρένα στάθµευσης παρουσιάζουν πρόβληµα σύνδεσης. Ελέγξτε τις 

συνδέσεις των φρένων στάθµευσης και της µηχανής. Βεβαιωθείτε ότι οι 

συνδέσεις του συστήµατος ελέγχου είναι εντάξει.  

10 Υπερβολική τάση ρεύµατος στο σύστηµα ελέγχου. Αυτό συνήθως 

προκαλείται από κακή σύνδεση της µπαταρίας. Ελέγξτε τις συνδέσεις της 

µπαταρίας. 

7 + S Πρόβληµα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του χειριστηρίου 

είναι σωστά συνδεδεµένο και δεν έχει υποστεί ζηµιά. 

 
Κατασκευή και διανοµή: 
ALFACARE 
Καλαβρύτων 46 
26335, Πάτρα 
Τηλ: 2610. 32 32 35 
www.alfacare.gr  
 

 


