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   WAŻNE POWIADOMIENIE   

Powiadomienie jest częścią instrukcji obsługi wózka inwalidzkiego. 

Zalecamy uważne jego przeczytanie. W przypadku jakichkolwiek 
pytań należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą, 
który chętnie udzieli na nie odpowiedzi.  

ERRATA DOTYCZĄCA 
ŁADOWANIA 

W celu ładowania akumulatorów wózka 
inwalidzkiego należy korzystać WYŁĄCZNIE z 

instrukcji zawartych w niniejszym 
powiadomieniu. Zostaje unieważniony 

oryginalny tekst instrukcji obsługi dotyczący 
ładowania akumulatorów wózka inwalidzkiego. 
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 Ryzyko wystąpienia obrażeń i szkód 
 w wyniku pożaru 

• Należy używać wyłącznie akumulatora/akumulatorów 
i ładowarki, które zostały dostarczone z produktem. Używanie 
innego akumulatora lub ładowarki może być niebezpieczne 
(zagrożenie pożarowe). 

• Informacje na temat wymiany tych komponentów można
uzyskać u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

• W żadnym wypadku nie należy otwierać akumulatora,
ładowarki, kabli, wtyczek ani punktów połączeń, ani dokonywać
w nich zmian!

• Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania
akumulatora/akumulatorów dostarczonych wraz z wózkiem
inwalidzkim, a nie do ładowania innych akumulatorów.

• Należy chronić akumulator i ładowarkę przed ogniem, wysokimi
temperaturami (> 50°C), wilgocią, słońcem, silnymi wstrząsami
(np. W wyniku upuszczenia). NIE WOLNO używać akumulatora,
jeśli takie zdarzenia wystąpiły.

• Akumulator należy ładować dostarczoną ładowarką, w dobrze
wentylowanej części pomieszczenia, w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

• Do ładowania nie wolno używać przedłużaczy.

   Ryzyko obrażeń 

Akumulator może działać krócej lub dłużej, w zależności 
od sposobu użytkowania, terenu i warunków jazdy. 
Planując przejazd, należy wziąć pod uwagę stan naładowania 
akumulatora. Należy pamiętać o zasięgu, który zapewnia akumulator. 
Informacje techniczne na ten temat są podane w instrukcji obsługi. 

 OSTRZEŻENIE 

PRZESTROGA 
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Ryzyko uszkodzenia akumulatora 
i/lub skrócenia okresu użytkowania 
akumulatora 

• Przeczytaj instrukcję obsługi ładowarki i przestrzegaj
wskazówek, które dotyczą bezpiecznego używania ładowarki.

• Nie przerywaj cyklu ładowania – poczekaj, aż ładowarka
wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany – patrz
instrukcja obsługi ładowarki. Nie należy ładować akumulatora
przez krótki czas. Uwaga: NIE dotyczy to akumulatorów
litowych.

• Całkowite rozładowanie akumulatora może spowodować jego
nieodwracalne uszkodzenie. Dlatego należy pamiętać
o ładowaniu akumulatora we właściwym czasie:

o Przy intensywnym użytkowaniu (długie dystanse,
codzienne użytkowanie): Natychmiast naładować po
użyciu. Nie przerywać cyklu ładowania.

o Przy przeciętnym użytkowaniu (krótkie dystanse,
codzienne lub kilka razy w tygodniu): Naładować, gdy
wskaźnik akumulatora pokaże 50% rozładowania. Nie
przerywać cyklu ładowania.

o Przy rzadkim użytkowaniu lub przechowywaniu:
Ładować raz w tygodniu. Nie przerywać cyklu ładowania.

• Okres użytkowania akumulatora ulegnie skróceniu, jeśli
akumulator będzie przez dłuższy czas wystawiony na
oddziaływanie bardzo niskich temperatur. Dokładne dane
techniczne można znaleźć w instrukcji obsługi.

• Sprawdź czy wszystkie punkty przyłączeniowe akumulatora
i punkt przyłączeniowy w obudowie akumulatora są wolne od
kurzu i innych zanieczyszczeń.

• Chroń akumulator przed źródłami silnego promieniowania
elektromagnetycznego.

PRZESTROGA 



2021-09 - PL - 4

Instrukcja ładowania 

1. WYŁĄCZ wózek inwalidzki.
2. NAJPIERW podłącz ładowarkę do gniazda zasilania 230 V AC.

3. Podłącz ładowarkę do akumulatora.

4. Objaśnienia dotyczące wskaźników ładowarki są podane
w instrukcji obsługi ładowarki.

5. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, odłącz go
od ładowarki.

6. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego ładowarki z gniazdka,
poczekaj aż ładowarka ostygnie i umieść ją w suchym miejscu
w celu przechowywania.

7. WŁĄCZ wózek inwalidzki i sprawdź, czy świecą się wszystkie
kontrolki na wskaźniku stanu akumulatora.

 W przypadku wystąpienia problemów, w wyniku których nie 
można naładować akumulatora zgodnie z opisem podanym 
w instrukcji obsługi ładowarki, należy skontaktować się 
z wyspecjalizowanym sprzedawcą. 

Jeśli na panelu jest wyświetlany kod błędu „Drive inhibit” 
(Blokada napędu) po zakończeniu ładowania sprawdź, czy 
ładowarka jest odłączona. To zabezpieczenie chroni przed 
ruszeniem, gdy ładowarka jest podłączona do sieci zasilającej.  


