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Zadné vrecko (voliteľné)

Batéria

Motor 

Ovládač 

 Opierka ruky

    H3T 1 jednotka     Nabíjačka 1 kus
    Používateľská príručka 1 kus     Príslušenstvo         1balenie

Kolieska proti preklopeniu
 (voliteľné)

Schéma

Tlačidlo madla

Rám

Stupačka

Predné koleso

    Chrbtová opierka

Spojka (prevod)

Zadné koleso

Obsah balenia:
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Po  skompletizovaní  predošlých  krokov , zapnite 
hlavné  napájanie . Tlačidlo  zapnutia  a nabíjací  port 
sa  nachádzajú  na  zadnej  strane  batérie  (pozri 
obrázok 2-1).

2.Zapnite hlavné napájanie.

1-1 1-2

2-1

Pokyny pre používateľa:

Z krabice s príslušenstvom vyberte ovládač a pripojte ovládač       (
podľa  obrázka  3-1).  Stlačte  a  podržte  tlačidlo  zrýchlenia/  
rozloženia (1) na ovládači na 3 sekundy (pozri obrázok 3-2). Akonáhle sa rozsvietia LED svetlá, začujete pípnutie a následne uvoľnite tlačidlo, aby sa vozík automaticky rozložil. Po rozložení 
vozíka, stlačte tlačidlo 

          
           

  

3, aby ste zastavili  rozkladanie/skladanie. 

        
     

Keď sa vozík úplne uzavrie/zloží, stlačte a podržte tlačidlo 
spomalenia/zloženia. 

     
  

3.Vyberte ovládač a rozložte vozík.

Electrický 
mód

Otvorte krabicu, vyberte vozík a opatrne ho položte na 
podlahu. Odoberte krabicu s príslušenstvom zo zadnej 
časti vozíku (pozri obrázok 1-1) a odstráňte papierový 
kartón blízko zámky pre motor. Pootočte zámku pre 
motor do jazdiaceho resp. elektrického módu (pozri 
obrázok 1-2). 
Obsah kartónovej krabice: nabíjačka, ovládač, 
užívateľská príručka, umelohmotné úchyty, kľúče pre 
nastavenie, apod. 

1.Odoberte krabicu s príslušenstvom 
zo zadnej časti vozíku.

3-2

Spomalenie / Zloženie
Zastavenie 
skladania / 

rozkladania

④

①
②

③

3-1

Manuálny mód

Spojovacia tyč 
spojky (prevodu)

Nabí jací  
por t

T lač id lo  
zapnut ia

Tlačidlo 
zapnutia

Zrýchlenie/
rozloženie
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Inštalácia a použitie

Po rozložení vozíku nainštalujte ovládač. Ovládač môže byť 
pripevnený na ľavú alebo pravú stranu, resp. opierku pre ruku        
(pozri obrázok 4-1)podľa potreby používateľa. Pripevnite ovládač 
do požadovanej pozície a upevnite ho pomocou umelohmotného 
úchytu. Po inštalácií, pripevnite kábel ovládača (tak ako je 
ukázané na obrázku 4-2) a potom použite umelohmotnú svorku na 
jeho uchytenie. Sadnite si do vozíka a zapnite tlačídlo 4 tak ako to 
ukazuje obrázok 3-2, a ste pripravený na jazdu. 

Keď  chcete  odmontovať  batériu,  vždy  sa  najprv  uistite,  že  je  odpojená
 od  zdroja.  Odpojte  konektor  batérie  (ako  ukazuje  obrázok

  
5-1),

 
stlačte 

pružinovú svorku a odoberte kryt batérie                 (obrázok  5-2);
 

keď je 
batéria namontovaná, nasaďte kryt batérie ihneď do svorky            

    
,

          
  

vložte 
zástrčku batérie do zásuvky na batériu. Pozn.:

 
1.Venujte pozornosť 

prednej a zadnej časti           
 puzdra na batériu, a na                      

            2.             
                     

Keď je zbernica batérií zapojená a vytiahnutá, zarovnajte 
miesto pre kartu s výstupkom (pozri obrázok    5-3).

            3.             
                       

Keď je hlavný vypínač batérie zapnutý, je zakázané používať 
kovovú dotykovú zbernicu a nabíjací port. Buďte opatrní, aby 
ste predišli nebezpečenstvu.

   
                  

Ak pre poškodenie elektrických súčastí vozík nemôže byť rozložený automaticky,  použite prosím priložené náradie pre 
odskrutkovanie skrutiek v zadnej časti vozíku (pozri obrázok 4-3) a rozložte/zložte vozík manuálne.

4. Inštalácia ovládača

1. Inštrukcie pre rozobratie batérie

Poznámky:
4-1 4-2 4-3

5-1

5-3

5-2

prípojka do 
zástrčky

svorka

Skrutka

Hlavný 
spínač

vrchný štítok
bočnú stranu tak, aby nálepka smerovala nahor.

spojovacia 
vypuklina
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2.Hlavný vypínač

3.Pokyny na nabíjanie batérie

4. Inštalácia ovládača doľava alebo doprava

Tip
Keď je indikátor zapnutý, H3T je zapnutý a keď je vypnutý, H3T je vypnutý.

: Vypnite napájanie, aby ste predišli vybitiu batérie, ak ju užívateľ nepoužíva.

Pred nabíjaním pripojte nabíjačku k invalidnému vozíku a až potom ju 
pripojte k sieťovému napájaniu. Zarovnajte zárez na nabíjačke (viď 
obrázok 6-1) s vyčnievajúcou časťou nabíjacieho portu (viď obrázok   
6-2), vložte a utiahnite upevňovacie viečko pre pripojenie. Pred 
vybratím nabíjačky z invalidného vozíka uvoľnite upevňovací kryt.

Odpojte ovládač (obr. 7-1), vložte stĺpik do ľavej (pravej) trubice 
lakťovej opierky, ktorú potrebujete nainštalovať (obrázok 7-2), a
nastavte ovládač do správnej polohy cestujúceho, dotiahnite a zaistite 
skrutky, potom kábel ovládača zaistite káblovou sťahovacou páskou. 
Po dokončení inštalácie pripojte kábel ovládača.

6-1 6-2

   7-1      7-2

Nevyhadzujte vybitú batériu, aby ste neznečistili životné prostredie. Odpadovú lítiovú batériu produktu musí recyklovať podnik 
alebo obchodník a predajne určené vládou.

zárez vyčnievajúca časť

Upevňovacie skrutky

Upozornenie
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Hlavné technické parametre

1076X620X987mm ~35.6kg

842X620X420mm
（nezahŕňa ovládač）

Maximálne zaťaženie 130kg

1.2m Zliatina hliníka 6061

Štandard. max. rýchlosť 6Km/h približne 8°
Brzdná dráha ≤1.5m približne 8°

cca 5hod Batéria lítiová 25.2V  524Wh

Redukčná prevodovka redukčný pomer 1: 32 -15℃ ~50℃

<40mm <100mm

8 palcov Zadné koleso 12.5 palcov, vzduchom plnené

Motor
Zdvojený pohon s tiahlom spojky. Výkon: 200W; napätie: 24V; otočná 
rýchlosť: 3776rpm

automaticky skladateľný a rozkladateľný mechanizmus

Špecifikácie

Rozmer Hmotnosť

Rozmer v zloženom stave

Polomer otáčania Rám
Prevýšenie
Sklon

Doba nabitia

Použiteľné pri teplote

Prekonávanie prekážok Prekonávanie priekopy

Predné koleso

Funkcia automatického 
skladania
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Joystick

          
   

Tlačidlo trúbenia

Pokyny pre ovládanie

Tlačidlo zapnutia
Svetlo
Indikátor rýchlosti

5-stupňový LED indikátor napätia

Spomalenie/ Zloženie 
Zastavenie skladania/ 

Rozkladania

Uistite sa, že je vypínač na batériovej skrinke zapnutý a 
invalidný vozík je rozložený, potom stlačte vypínač na 
ovládači, aby ste boli pripravení na jazdu alebo jazdiť na 
diaľkové ovládanie. Opätovným stlačením vypnete režim 
pripravenosti.

Poznámka: Vypínač na ovládači sa nedá zapnúť, keď je 
invalidný vozík úplne zložený. Najskôr zapnite napájanie 
akumulátorovej skrinky, rozložte invalidný vozík a zapnite 
hlavný vypínač na ovládači, aby ste boli pripravení na 
jazdu.

V skladacom/ rozkladacom móde kliknite na tlačidlo, aby 
sa vozík prestal  skladať  ak sa skladá.  Ak je rozkladanie 
skončené, kliknite pre zloženie. 
V pohotovostnom móde, pri ovládaní ovládačom a 
príprave na jazdu kliknite na tlačidlo pre zníženie o jeden 
prevodový stupeň.  

Spomalenie / Zloženie

Tlačidlo trúbenia

Zrýchlenie/ Rozloženie

Tlačidlo zapnutia

Svetlo
Uistite  sa , že  je  zapnuté  napájanie  akumulátorovej 
skrinky  a  ovládača , potom  stlačením  spínača 
svetlometov  zapnite  svetlomet  a opätovným  stlačením 
ho vypnite.

Stlačením tlačidla sa ozve trúbenie; uvoľnite tlačidlo, 
trúba prestane trúbiť.

V stave vypnutia stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd, H3T 
prejde do režimu rozkladania / skladania. Ak povolíte 
tlačidlo, vozík sa začne skladať. 
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Stlačte tlačidlo zrýchlenia, LED svetlá indikátora 
rýchlosti sa jedno za druhým rozsvietia. 
Stlačte tlačidlo spomalenia, LED svetlá indikátora 
rýchlosti jedno po druhom zhasnú.  

Ukazuje percento zostávajúcej kapacity batérie. Každé LED 
svetlo zodpovedá 20% kapacity batérie. LED bude postupne 
po jednom zhasínať pri každom poklese kapacity batérie o 20
%. Napríklad je spotrebovaných 40% kapacity batérie, ak dve 
LED nesvietia. V snahe predĺžiť životnosť batérie sa 
odporúča ju nabiť, ak 2 resp. 3 LED zhasli.  
 Je zakázané jazdiť vozíkom, ak zostáva svietiť už len jedno 
LED svetlo. Môže vtedy dôjsť k poškodeniu batérie pre jej 
nadmerné vybitie.  Indikátor nabitia sa znižuje každodenným 
používaním vozíka.     

Indikátor rýchlosti5-stupňový LED indikátor napätia

Vo vypnutom stave ("off" mód) podržte tlačidlo na cca 
2 sekundy,  H3T prejde do skladacieho/rozkladacieho 
režimu. Ak povolíte tlačidlo, vozík sa začne rozkladať.

   V skladacom/ rozkladacom móde,  kliknite na tlačidlo, 
aby sa vozík prestal rozkladať ak sa rozkladá. Ak je 
skladanie skončené, kliknite pre rozloženie.  
 pohotovostnom móde, pri ovládaní ovládačom a 
príprave na jazdu kliknite na  tlačidlo pre zvýšenie o 
jeden prevodový stupeň.

 

   
         

     
         

        

V skladacom/ rozkladacom móde, kliknite na tlačidlo a 
vozík sa prestane skladať/ rozkladať.  Systém prejde do 
módu vypnutia.

Zastavenie skladania/ rozkladania

Mód vypnutia: elektrický okruh je kompletný, tlačidlo zapnutia na batérií je v polohe "on". Tlačidlo "on"/ "off"  na 
ovládači nie je stlačené, príslušný indikátor nesvieti.  

Pohotovostný mód: stlačte tlačidlo "on"/ "off" na ovládači, príslušný indikátor svieti. Používateľ však nerobí 
žiadne ďalšie úkony pre uvedenie vozíku do chodu.  
Mód jazdy: stlačte tlačidlo "on"/ "off" na ovládači, príslušný indikátor svieti. Pohýbte páčkou joysticku  pre 
uvedenie vozíku do chodu. 

Zrýchlenie/ Rozloženie
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Pomocou  ovládača  sa  vozík  H3T  pohybuje  dopredu,  dozadu,  otáča  sa  doľava  a  doprava,  zrýchľuje  a  spomaľuje  a  brzdí.
  Po  stlačení  tlačidla  zapnutia,  potlačte  páčku  joysticku  smerom  dopredu  a   H3T  sa  pohne  dopredu.  Čím  brisknejšie

 
potlačíte

 páčku  smerom  dopredu,  tým  rýchlejšie  pôjde  vozík  dopredu.     Pre  spomalenie  páčku  povoľte  a  ak
 

ju
 

pustíte
 

úplne,
 

vozík
 zastane  resp.  prechádza  do  módu  brzdenia.   

Po
 

stlačení
 

tlačidla
 

zapnutia,
 

potlačte
 

páčku
 

joysticku smerom dozadu a vozík sa pohne dozadu.  

      
                          

    Čím brisknejšie potlačíte 
páčku smerom dozadu, tým rýchlejšie pôjde vozík dozadu. 

       
Pre spomalenie páčku povoľte a ak ju pustíte úplne, vozík 

zastane, resp. prechádza do módu brzdenia.  

       
               

Obdobne potlačte páčku doľava, resp. doprava a vozík sa otočí doľava, resp. doprava. Čím brisknejšie potlačíte páčku 
doľava, resp. doprava, tým rýchlejšie sa vozík otočí doľava, resp. doprava.  Pre spomalenie páčku povoľte a ak ju pustíte 
úplne, vozík zastane, resp. prechádza do módu brzdenia.

                          
                       

Ako používať ovládač

Dopredu:
Potlačte páčkou joysticku smerom
dopredu, vozík sa pohne dopredu.

Doľava:
Potlačte páčkou joysticku smerom
doľava, vozík sa pohne doľava.

Dozadu:
Potlačte páčkou joysticku smerom
dozadu, vozík sa pohne dozadu.

Doprava:
Potlačte páčkou joysticku smerom
doprava, vozík sa pohne doprava.
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Potlačte spojovaciu tyč do otvorenej polohy, brzdy H3T budú vyradené, vozík môže byť manuálne tlačený 
sprevádzajúcou osobou (môže tak byť činené bez ohľadu na to, či je elektronika H3T zapnutá alebo vypnutá). Ak je 
spojovacia tyč potlačená do zatvorenej polohy, nikto nesmie tlačiť vozík.  

Ručný mód Ručný mód

Elektrický mód Elektrický mód

Ručný mód, 
ootlačte ju proti 
smeru hodinových 
ručičiek pre 
brzdenie.  
Elektrický mód, 
potlačte ju v smere 
hodinových ručičiek.  

Ručný mód, potlačte 
ju v smere 
hodinových ručičiek 
pre brzdenie.
Elektrický mód, 
potlačte ju proti 
smeru hodinových 
ručičiek pre brzdenie. 

Manipulácia s páčkou spojky (prevodu)

Páčka spojky (prevodu) musí byť v elektrickom móde, tzn. že H3T musí byť schopný brzdiť, aby vozík smel byť 
bezpečne používaný. Pre zachovanie bezpečnosti používateľa a vozíku je zakázané s páčkou spojky (prevodu) 
manipulovať vyradiac možnosť brzdiť, ak je vozík využívaný pre jazdu do kopca, resp. z kopca. 

Spojovacia tyč pre prevod Spojovacia tyč pre prevod
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Pomocné kolieska proti preklopeniu (voliteľné)

     8-1

   8-3

     8-2

    8-4

vertikálna tyč

Koliesko proti 
preklopeniu 

8-5

Inštalácia koliesok proti preklopeniu: 
Stlačte a podržte tlačidlo na zadnom koliesku (obrázok 8-1), vsuňte nohu kolieska do nástavca (obrázok 8-2), a uvoľnite 
tlačítko kolieska. Keď je otvor zadného kolieska zarovnaný s vertikálnym otvorom na nástavci, inštalácia je dokončená.  
Odmontovanie zadných koliesok proti preklopeniu: stlačte a podržte tlačítko kolieska a vytiahnite nohu kolieska.

Poznámka: keď sú zadné kolieska namontované smerom nadol, môžu byť použité ako kolieska proti preklopeniu (obrázok 
8-3); keď sú zadné kolieska  namontované  tak, že sú otočené  nahor  (obrázok  8-4), môžu byť použité  ako zadné oporné 
kolieska pri zloženom stave vozíka (tak ako to znázorňuje obrázok  8-5).

kolieska proti 
preklopeniu

Tlačítko 
kolieska proti 
preklopeniu
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Oboznámte sa s príslušnými dopravnými predpismi.
H3T sa radí k nemotorovým dopravným prostriedkom, bol navrhnutý predovšetkým pre osoby s pohybovým hendikepom 
a starších  ľudí.  Nevyžaduje  sa vodičský  preukaz ,  pre osobu jazdiacu  na vozíku  H3T platia obdobné  pravidlá  cestnej 
premávky ako pre chodcov. S vozíkom jazdite v pruhu pre chodcov, resp. cyklistov. 

① Zoznámte sa so všetkými dopravnými označeniami v cestnej premávke platiacimi pre chodcov.           
② Pri  jazde po ceste, nemeňte odrazu smer jazdy, resp. neotáčajte sa náhle ani nebezpečne nekrižujte cestu.           

1.
2.

3.

4.

Bezpečnosť
      Prosím pozorne si prečítajte Používateľskú príručku a riaďte sa danými pokynmi v snahe jazdiť na vozíku H3T 
bezpečne. Nepoužívajte vozík, kým ste si poriadne nepreštudovali Používateľskú príručku a nie ste schopný vozík 
bezpečne ovládať. Vozík nepožičiavajte nikomu, kto s ním nevie bezpečne manipulovať.    

Dôležitá poznámka:

Dôležité venovať pozornosť nasledujúcemu :

       Je potrebné množstvo tréningu k získaniu potrebných zručností, aby ste vozík H3T vedeli bezpečne ovládať. Ak 
potrebnými zručnosťami nedisponujete alebo sa neriadite pokynmi  Používateľskej príručky, môžete spôsobiť zranenie sebe, 
svojmu okoliu, a tiež škody na majetku. Naša spoločnosť zodpovedá výlučne za vady výrobku, NIE JE zodpovedná za 
fyzickú újmu alebo majetkové škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s produktom.    

Nácvik ovládania.
Pred  prvou  jazdou  na vozíku  H3T sa prosím  zoznámte  so všetkými  jeho  funkciami . Precvičte  si jeho  ovládanie , ako 
napríklad pohyb dopredu, zrýchlenie, spomalenie, zastavenie, pohyb dozadu, jazdu hore , jazdu dole kopcom a otáčanie sa 
na bezpečnej  ceste s menším počtom chodcov.  Ak sa dostatočne  oboznámite  so všetkým ovládaním, môžete bezpečne 
jazdiť v rámci  premávky.  

Ak
 
je

 
to

 
možné,

 
pre

 
Vašu

 
bezpečnosť

 
by bolo vhodné ak by Vás počas prvej jazdy na vozíku 
        

H3T
 

sprevádzala osoba, ktorá 
rozumie jednotlivým funkciám vozíku, resp. jeho ovládaniu.  
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Nepoužívajte vozík H3T v nepriaznivých poveternostných podmienkach ako napr. dážď, sneh, hmla, silný vietor, 
teploty  klesajúce  pod  -20 ℃  resp . presahujúce  +40 ℃ . Za  týchto  podmienok  môže  dôjsť  k poškodeniu 
elektrického systému a vozík sa stane neovládateľným. 
Vozíkom H3T nejazdite po púšti, pláži, blate, zaplavenej ceste, zamrznutej ceste, príliš klzkej ceste alebo slanom
, resp. alkalickom povrchu v snahe vyhnúť sa zmene jazdných vlastností vozíku. 

Nejazdite na vozíku H3T v prípade, že ste požili alkohol, ste unavený, máte poruchy vedomia, apod. To všetko môže ohroziť 
Vašu bezpečnosť. 
Uistite sa, že osoba používajúca vozík H3T netrpí žiadnym mentálnym ochorením, alebo ochoreniami, ktoré by mohli vyústiť 
do záchvatu počas jazdy a používajúca osoba by tak nebola schopná riadiť vozík bezpečne.   
Ak beriete lieky, uistite sa u svojho lekára,  že tieto lieky nemajú vplyv na Vašu schopnosť bezpečne riadiť vozík H3T.
Skontrolujte stav vozíku pred jazdou, aby ste si boli istý, že brzdy i ďalšie nastavenia sú v poriadku, sedadlo je "zamknuté" 
(správne rozložené) a batéria vozíku dostatočne nabitá.  

    HNa vozíku 3T nevykonávajte žiadne neautorizované zásahy.       

5.

6.

7.
8.

9.

Nikdy nevystavujte  elektrický  systém vozíku vlhkosti  (dážď, sneh alebo hmla). Vozík nečistite  vodou, toto môže 
poškodiť  elektrický  systém. Ak je vozík H3T vlhký, opätovne  smie byť použitý  až po vysušení  a uistení  sa pred 
jazdou o jeho bezporuchovosti. 
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H3T je konštruovaný len s jedným sedadlom, nie je prípustné voziť pasažierov.
H3T nesmie byť používaný pre premiestňovanie resp. prepravu nákladu.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Počas používania venujte pozornosť nasledujúcemu:

Ak chce osoba manipulovať s vozíkom, mala by sedieť na sedačke a vozík uvádzať do pohybu páčkou joysticku.
Pre zamedzenie prevrátenia vozíka nejazdite "cik-cak" spôsobom, vyvarujte sa náhlym zmenám smeru vo vysokej 
rýchlosti a vykláňaniu sa telom z vozíka na stranu.
Prosím, jazdite sústredene a pomaly na nerovných a mäkkých povrchoch (napr. tráva), pri otáčaní sa, na uliciach s hustou 
premávkou, v nákupných centrách alebo parkoch. 
Nepoužívajte bezdrôtové zariadenia, ako napr. mobilný telefón, počas jazdy. Môžete tak urobiť len ak vozík na bezpečnom 
mieste zastavíte a vypnete ho. 
Ak sa pohybujete dozadu, čiňte tak pri nízkej rýchlosti, venujúc pozornosť stavu vozovky i chodcom.
Pri prechádzaní dverami a z výťahu jazdite nízkou rýchlosťou. Je zakázané vozík H3T používať na pohyblivom eskalátore.
Buďte sústredený, zapásaný bezpeč. pásom, jazdite rovno a nízkou rýchlosťou ak zdolávate kopec smerom hore, resp. 
dolu. Je zakázané jazdiť na takých sklonoch/ prevýšeniach, ktoré nie sú pre H3T bezpečné (viz tabuľka "Špecifikácie").
Nezdolávajte sklon, resp. prevýšenie presahujúce 5°vysokou rýchlosťou.
Nezdolávajte prekážky presahujúce 4cm, toto môže vozíku brániť v pohybe vpred. Za týchto podmienok manipulujte 
vozíkom ručne, resp. prestavte do ručného módu.
Nezdolávajte žiadnu prekážku (nerovnosť, dieru apod.) širšiu ako 10cm. Vozíkom prechádzajte priamo/kolmo na 
prekážku užšiu ako 10cm.

Riaďte sa pravidlami cestnej premávky pri jazde križovatkou a neprechádzajte na červenú. Ak prechádzate železničným 
priecestím, najprv zastavte a venujte pozornosť dopravnej situácií, následne priecestím prejdite nízkou rýchlosťou kolmo 
na koľajnice v snahe predísť zapadnutiu kolies do jednotlivých koľajových nerovností. 
Nezamykajte/odomykajte elektrické ovládanie príliš často. Prudko nezastavujte/nepohýňajte sa s H3T príliš často.
Nepožičiavajte H3T nikomu, kto ho nevie ovládať alebo ho nikdy nepoužíval. Nedovoľte deťom hrať sa so 
zamykaním/ odomykaním elektrického ovládania, ani so samotným ovládaním.
Nepreťažujte vozík, resp. neprekračujte jeho nosnosť (max.130kg). 
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Ak vozík H3T neplánujete dlhšie využívať (po dobu presahujúcu 48 hod.), vozík prosím vypnite.
Pri preprave H3T dopravným prostriedkom, uistite sa, že batéria je bezpečne zaistená.

1.
2.

Po používaní venujte pozornosť nasledujúcemu:

Použitie batérie:
Prerušované, resp. čiastočné nabitie:  Pri krátkom čase dodania smie používateľ batériu priamo používať. Ak dodanie trvá dlhšie 
(2 mesiace a viac), dochádza k vybíjaniu batérie počas doručovania resp. prepravy. Je vhodnejšie batériu pred použitím nabiť. 
Pre toto je potrebné do nabíjacieho portu pripojiť nabíjačku dodávanú spolu s vozíkom, zapojiť systém do elektrickej siete AC100- 
240V, a ponechať nabíjať po dobu približne 5 hod. až do plného nabitia batérie.

  Štandardné nabitie: Používaním vozíku dochádza k vybíjaniu batérie. Odporúča sa batériu nabiť ihneď po používaní vozíku v 
elektickom móde. Ak nejazdíte, vozík prosím vypnite. 

                    
        

       
                     

                  

1.

2.

3.

  Líthiové batérie nesmú byť v blízkosti otvoreného ohňa, zdrojov vysokého tepla, nesmú byť vystavené vode ani priamemu 
slnečnému žiareniu počas horúcich letných mesiacov.

                      
        

                 
                       

             

4.

5.
6.

Ak ste pustili joystick počas jazdy a ten sa vrátil do stredovej východzej polohy, vozík však nezastal, tak rýchlo ako je 
to možné zamknite prosím elektrické ovládanie a bezodkladne kontaktujte najbližšieho distribútora.

Batériový box by mal byť na vozíku dostatočne pevne upevnený (výrobcom tak bolo učinené). Ak došlo k uvoľneniu upevnenia, 
resp. nesprávnemu zapojeniu, toto môže spôsobiť nesprávne fungovanie a viesť k vážnemu poškodeniu batérie. 

Vnútornými súčasťami líthiovej batérie nebolo manipulované. Do batérie nijako nezasahujte, ani ju nerozoberajte a neotvárajte.
Použitú batériu prosím nevyhadzujte, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. Použitá lithiová batéria musí byť recyklovaná 
príslušným subjektom resp. distribútorom, zohľadniac príslušné zákonom stanovené nariadenia. 
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Spoločnosť  Airwheel  si vyhradzuje  právo finálnej interpretácie  všetkých podmienok  opísaných  v 
tejto Používateľskej príručke.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Použitie nabíjačky:
1.
2.

Počas nabíjania venujte pozornosť nasledujúcemu:

Ako jazdiť na vozíku H3T:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pozorne skontrolujte, či rozsahu nabíjačky (AC 100 - 240 V) zodpovedá príslušná elektrická sieť.
Ak je potrebné vozík nabiť, najprv zapojte nabíjačku do batérie a následne systém zapojte do elektrickej siete. Indikátor nabíjania svieti 
načerveno, čo značí, že batéria sa nabíja. Ak sa farba zmení na zelenú, toto znamená, že do plného nabitia batérie zostáva približne 
15min. Čas plného nabitia batérie je približne 5 hod. (tiež v závislosti od úrovne vybitia batérie). 

Počas nabíjania systém umiestnite na bezpečné miesto mimo dosah detí.
Vozík sa neodporúča používať, pokiaľ batéria nebola plne nabitá (nabíjanie bolo prerušené).
Nepoužívajte nabíjačku inej značky. Rovnako nie je povolené s nabíjačkou nabíjať iné značky batérií.
Nabíjačku nerozoberajte, keďže pozostáva z okruhu vysokého napätia.
Vyvarujte sa prieniku tekutín a kovových súčiastok do vnútra nabíjačky i jej prípadného pádu, aby následne 
nedošlo k poškodeniu systému počas nabíjania resp. uskladnenia. 
Počas nabíjania na nabíjačku nepripevňujte ani neukladajte žiadne predmety.
Je potrebné batériu plne nabiť a systém pred uskladnením vypnúť. Nabíjajte najmenej každé tri mesiace. 

Po posadení sa do vozíku by si mal používateľ zapnúť bezpečnostný pás.
Po stlačení tlačidla zapnutia sa na displeji rozsvieti príp. blikne 5-stupňový indikátor stavu nabitia batérie.
Posuňte páčku joysticku pomaly dopredu, až začujete zvuk elektromagnetickej brzdy. Teraz by sa mal vozík hýbať smerom 
dopredu. Obdobne posuňte páčkou joysticku dozadu/doľava/doprava a vozík sa pohne dozadu/doľava/ doprava.

Nastavte tlačidlom rozsahu rýchlosti jazdnú rýchlosť vozíku s ohľadom na stav vozovky, okolité podmienky a Vaše 
preferencie.
Ak chcete zastaviť, pustite páčku joysticku a tá sa vráti do stredovej východiskovej pozície. Následne začujete zvuk 
elektromagnetickej brzdy čo značí, že vozík brzdí. 
Venujte pozornosť okolitým podmienkam, ak jazdíte smerom dozadu. Posuňte páčku joysticku pomaly dozadu a vozík sa 
pohne smerom dozadu.
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Batoh (voliteľné)

Manuálne sklápanie opierky ruky

Stlačte a podržte tlačítko 
opierky rúk (viď obr. 9-1) a 
zdvihnite zároveň opierku až 
do 90° (viď obr. 9-2)

Lakťovú opierku  dajte dole a 
dokončite upevnenie (viď obr. 
9-3), čím ju dáte do 
normálneho stavu použitia.

9-1 9-2 9-3 9-4

Tlačítko 
opierky rúk

Normálny stav 
použitia

Štyri rohy s páskou so suchým zipsom sú 
pevne uchytené na rám vozíku (pozri obrázok), 
ak chcete chrbtovú opierku vozíku využívať 
zároveň ako batoh. Rovnako jednoducho je z 
rámu vozíka odstrániteľný. 
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Stiahnutie aplikácie (voliteľné)

Pre stiahnutie naskenujte  QR kód
*Kompatibilné so systémom Android 4.3 a vyšší, iOS 7.0 a vyšší.

Pokyny aplikácie:
1. Zapnite vozík H3T, spustite aplikáciu a tiež Bluetooth.
2. Kliknite na tlačidlo vyhľadávania pre spojenie postupujte nasledovne (overovací kód je
11111111).
3. Pre ďalšie informácie kliknite na oficiálnu web stránku, alebo sa s nami spojte 
telefonicky.

V menu aplikácie kliknite 
na   "Intelligent scooter".

Kliknite na tlačidlo 
vyhľadávania alebo 
ikonku.

Vyhľadajte Airwheel v dosahu, 
pre spojenie kliknite na 
vyhľadaný Airwheel model.

Pre spojenie vložte 
overovací kód: 
11111111.

Intelligent helmet

Intelligent scooter

Search Devices
A

Airwheel Bluetooth password authenticatio

cancecomfirm

Input verify password  1111111
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Prejdite prstom po ikone       
pre nastavenie rýchlosti 
a kliknite na       

Kliknite na hlavné 
tlačidlo     

Posúvajte      tlačidlo       
manévrujúc  "inteligentným 
vozíkom " dopredu , dozadu , 
resp. otáčajúc sa.

Kliknite na      tlačidlo v 
postrannej lište pre 
otvorenie menu 
diaľkového ovládania. 

Kliknite na tlačidlo svetla pre 
zapnutie svetla.              
Kliknite na tlačidlo        trúby, 
ozve sa zatrúbenie. 

Ak je na domovskej 
stránke zobrazená ikona 
H3T, vozík je pripravený 
na jazdu.  

Keď je H3T vypnutý, kliknite na 
tlačidlo skladania sa          a vozík 
sa automaticky zloží. 
Kliknite na tlačidlo          
rozkladania a vozík sa automaticky 
zloží.  Kliknite          na stop tlačidlo 
a vozík sa prestane skladať, resp. 
rozkladať. 

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

H3S

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

remote
contron left right

km/h

forward

backward

left right

forward

backward

km/h

Po zapnutí vstúpte na 
domovskú stránku.

pre otvorenie 
postrannej lišty. pre prejdenie do módu 

ručného ovládania.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

   

 
 

  

 
 
 
 

  
 

 

 
 
   

Výrobný

 

štítok

 

(príklad):

Výrobca:

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.
FL 5, East Building No.10, Hi-Tech Park
Changzhou, Jiangsu
Čína

Tel.: +86-519-88296900
Fax.: +86-519-88055200

Dátum vydania: 05.11.2019_Rev.1.0_05_11_2019



Distribútor:

Letmo SK, s.r.o. 
Mládežnícka  8 
Banská Bystrica

 97404 

Web: www .letmo .sk 
Email: info@letmo.sk  
Tel.: 0800 194 984




