
شرکت فهم الکترونیک

1,00نسخه 

09203170612و 021-44565371: فروشتلفن خدمات پس از  

لچر یکشنده ودستورالعمل کاربري
اسب 

ASB02و ASB01هاي مدل





فهرست مطالب
8 باتريی شارژ نیبازبـ 4,4 2 یمنیاي ودستورالعملهاعالئمـ 1
9 کاربريـ5 4 محصولشرحـ 2
9 حرکتـ5,1 4 محصولمشخصاتـ 2,1
9 کردنپاركـ 5,2 5 یفناطالعاتـ 2,2
9 نقلوحملـ5,3 5 محصولابعادـ 2,3

10 ریتعموي نگهدارـ6 6 محتویات بسته محصولـ2,4
10 يباترـ6,1 6 نصب و جداسازي اسب از ویلچرـ3
10 يزکاریتمونظافتـ6,2 6 نصب اتصاالت واسط ویلچرـ3,1
10 بازبینی لنت ترمزهاـ6,3 7 نصب اسب روي ویلچرـ3,2
10 افتیبازـ6,4 7 جداسازي اسب از ویلچرـ3,3
11 یابیرادیاـ7 8 کاربهازشروعشیپـ4
11 تعهداتوضمانتـ8 8 ارتفاع و موقعیت فرمانمیتنظـ ـ4,1
11 ضمانتـ 8,1 8 دستگاهکردنروشنـ4,2
11 تعهداتـ8,2 8 تنظیم سرعت و دنده عقبـ4,3

info@FHMElectronics.comایمیل : و ن : تلف





عالئم و دستورالعملهاي ایمنیـ ١
.ي بدنی جدي یا مرگ شودامی تواند منجر به آسیب هـهشدار 
نجامد.امی تواند به آسیبهاي بدنی جزئی بی-ـاحتیاط

می تواند به تجهیز آسیب برساند.ـتذکر
.حامل جریان الکتریکی نیستندو بدنه کشنده فرمانکه در تماس با بدن بیمار هستند، شامل کشندهقسمتهایی از 

را مطالعه کرده و به هشدارها و دستورالعملهاي ایمنی توجه کشندهدستورالعمل کاربري ،قبل از اولین راه اندازي
نمایید.

 کشنده ویلچر اسب، وسیله اي مستقل نیست و عملکرد آن در ارتباط با ویلچر شما معنی پیدا می کند. لذا
استفاده از ویلچر خود را مد نظر داشته باشید. نکات ایمنیدستورالعمل کاربري ویلچر خود را مطالعه و 

 ها را شارژ کنیدباتري،بار استفادهپس از هرونماییدکنترلرا میزان شارژ دستگاه کشنده ، استفادهقبل از.
 ،را در دماي باالي صفر نگهداري کنید.دستگاه کشندهقبل از استفاده

عملکرد ترمز دستگاه را کنترل نمایید.،قبل از باالبردن سرعت

 کنیدبه اطالعات فنی توجه.
 کنترلو از لحاظ روانی سالم انجام شود. به طوریکه توان سال 10کاربري تنها توسط فرد آموزش دیده با حداقل سن

داشته باشد.در سرعت باالرااسب

.وزن وارد شده به کشنده اسب نباید بیش از حد مجاز باشد

.هرگز با سرعت باال دور نزنید. ابتدا سرعت را کم کرده و سپس دور بزنید

را لمس نکنید.ویلچرکشنده ویلچر یا هرگز قطعات در حال چرخش یا حرکت

 راستفاده می کنید، از نبودن موانع و کشنده ویلچر اسبدر محلهایی که ازنبودن محل اطمینان حاصل کنید.س

 در روي پله هاي برقی و تسمه هاي متحرك استفاده نکنید.کشنده ویلچر اسباز

 خاموش کنید.را کشندهوقف اضطراري، کلید تبا فشردن بالفاصله در حین استفاده با مشکلی روبرو شدید، اگر

 به درستی در جاي خود ثابت کنید.ورا خاموش کنید، آن با وسائط نقیلهکشنده ویلچر اسبدر حمل و نقل

.فیش شارژر را همواره خشک نگهدارید و از وارد کردن اشیاء متفرقه در داخل فیش شارژر جداً خودداري نمایید

 محافظت نمایید.پاشش آبدر برابر کشنده ویلچر اسباز

.شارژر و مبدل ولتاژ را از روغن، گریس، شوینده هاي قوي، تینر و آسیب محافظت نمایید

 استفاده نکنید.کشنده ویلچراز بخارشو براي نظافت

 سیگار نکشید.اسب در حین تمیز کردن

داشته باشید.مجازایندگیتوصیه می شود هر دو سال یک بازرسی ایمنی توسط تولید کننده یا نم

 مشاهده می کنید جهت تعویض با شرکت یا نمایندگی مجاز تماس چرخ یا لنتهاي ترمزاگر خوردگی زیادي در
بگیرید.





 صورت گیرد.مجازتعمیرات و بازرسی هاي ایمنی تنها باید توسط تولید کننده و یا نمایندگی

را از منابع اشتعال دور نگه دارید.کشنده ویلچر اسب

ممکن است با سایر سیستمهاي الکترونیکی حساس به میدانهاي مغناطیسی ،مانند سیستمهاي کشنده ویلچر اسب
ضد سرقت در فروشگاههاي بزرگ، تداخل مغناطیسی ایجاد کند.

استفاده ننمایید.در فاصله نزدیک به تجهیزات پزشکی با اعمال حیاتی و تشخیصی کشنده ویلچر اسب

 شرکت فهم الکترونیک استفاده نمایید.ارائه شده توسطتنها از لوازم جانبی و شارژر

.کتابچه دستوالعمل کاربري را در جاي مناسبی نگهداري نمایید





شرح محصولـ 2

محصولمشخصاتـ 2,1
صفحه نمایش ال سی دي⑩قابل تنظیم )و موقعیت ارتفاع با(فرمان①
دسته گاز⑪پیچ تنظیم ارتفاع فرمان②
ترمز⑫پیچ تنظیم موقعیت فرمان③
اتصال واسط ذوزنقه اي شکل⑬خاموشروشن / کلید ④
اتصال واسط شیاردار⑭کلید توقف اضطراري⑤
گیره هاي اتصال به ویلچر ⑮باتريسوکت اتصال شارژر ⑥
ویلچرپیچهاي آلن جهت سفت کردن گیره ها روي ⑯کلید دنده عقب⑦
دسته جداسازي کشنده⑰کلید افزایش سرعت⑧
پایه نگهدارنده ⑱کلید کاهش سرعت⑨





اطالعات فنیـ 2,2
سانتیمتر92تا حداکثرسانتیمتر 80حداقل ارتفاع

کیلوگرم11,9واحد کشنده :وزن
کیلوگرم1,9واسطها :

کیلوگرم0,2: باتريشارژر 
کیلومتر بر ساعت17صفر تا سرعت 

کیلومتر30مسافت طی شده با یکبار شارژ کامل و در سطح صاف افقی
)لیتیوم یون(آمپرساعت 7ولت 36باتري

درجه سانتیگراد60تا 0: دماشرایط نگهداري 
%95تا 0رطوبت : 

کیلوگرم120حداکثر بار مجاز
آمپر2ولت 42شارژر

کشندهبدنه واحد برچسب شماره سریال
واتASB02٣۵٠و مدل واتASB01250مدلمصرفیتوان 

اینچASB028,5اینچ   و مدل ASB016,5مدلانداره چرخ 

ابعاد محصولـ2,3





محتویات بسته محصولـ2,4


①②③④

جداکننده اسب از ویلچراتصاالت واسط ویلچر و دسته ②کشندهواحد ①
آچارهاي آلن④شارژر③

نصب و جداسازي اسب از ویلچرـ3

نصب اتصاالت واسط ویلچرـ3,1
تذکر ـ پیچهاي آلن سفت کردن گیره ها را محکم ببندید.

اتصاالت واسط ویلچر را روي ویلچر نصب کنیـد.  قبل از نصب اسب به ویلچر، 
با باز کردن پیچهاي آلن، دو فک گیره هاي نگهدارنده ویلچر را از هم جـدا کنیـد.   
سپس مطابق شکل، فکهاي گیره ها را در محل خود ثابت و پیچهاي آلن را کـامالً  
سفت کنید. این اتصاالت براي انطباق با ویلچرهاي معمول طراحی و ساخته شـده 

اند. اگر ویلچر شما به گونه اي متفاوت است که نمی توانید اتصاالت واسط را نصب 
کنید، با شرکت فهم الکترونیک تماس بگیرید.

اکنون دسته جداسازي اسب را که بخشی از اتصاالت واسط ویلچر است را 
روي جادستی ویلچر نصب کنید.





نصب اسب روي ویلچرـ3,2
پیچ آلن تنظیم را مطابق شکل در لوله حامل آن به سمت پایین وارد کنید.فرمان

ارتفاع فرمان را سفت کنید.
فرورفتگی باالیی اتصال واسط مقابل ترمز ویلچر خود را فعال کنید. مطابق شکل 

) نصب شده روي 3شماره ) را در داخل شیار اتصال واسط (1ذوزنقه اي شکل (شماره 
) را داخل فرورفتگی بیندازید. 2شماره (ر فرو برده، پیچ باالیی قسمت شیاردارویلچ

سپس فرمان ویلچر را از محور وسط به جلو فشار دهید به گونه اي که ضامن 
نگهدارنده اتصاالت واسط عمل کند و واحد کشنده به اتصاالت قفل شود.

ـ جداسازي اسب از ویلچر3,3
فرمان را از محور وسط به جلو هل دهید و همزمان دسته جداسازي اسب را که روي جادستی ویلچر زیر،لاشکامطابق 

بسته می شود فشار دهید. با اینکار قفل اسب آزاد می شود. اکنون می توانید اسب را از ویلچر جدا کنید.





شروع به کارپیش از ـ 4
.آن براي مدتی در دماي باالي صفر نگهداري کنیداسبپیش از شروع به کار با :تذکر

ارتفاع و موقعیت فرمانتنظیم ـ4,1
را پیچ سپس را تنظیم کنید.آن رتفاع ابا شل کردن پیچ آلن تنظیم ارتفاع فرمان،

موقعیت، با شل کردن پیچ آلن تنظیم موقعیت،براي تنظیم موقعیت فرمانمحکم کنید.
را محکم کنید.پیچ سپس را تنظیم کنید.فرمان

ستگاهروشن کردن دـ 4,2
توجه داشته باشید که اگر کلید توقف اضطراري فشرده شده باشد، خاموش دستگاه را روشن کنید. /توسط کلید روشن

براي وصل شدن آن را در جهت قطع است.،دستگاه روشن نخواهد شد. کلید توقف اضطراري در حالتی که فشرده باشد
ساعتگرد آرام بچرخانید.

ـ تنظیم سرعت و دنده عقب4,3
(REVERS) فشار دهید و نگه دارید تا واژه 1شماره کلید دنده عقب را (

روي صفحه ال سی دي نمایش داده شود. براي بازگرداندن به حالت )4شماره
فشار دهید. در حالت دنده عقب، سرعت اسب به قبلی مجدداً کلید دنده عقب را

.طور خودکار در کمترین مقدار تنظیم می شود
، به تدریج )3شماره ) و کاهش سرعت (2شماره کلید افزایش سرعت (

حداکثر سرعت را افزایش و کاهش می دهند. حداکثر سرعت در مقابل کلمه 
SPD:) 5شمارهنشان داده می شود(

شارژ باتريبازبینی ـ 4,4
مشخص می شود :BATبا تعداد مستطیلهاي مقابل کلمه باتريمیزان شارژ 

) .6(عدد 

.باتري را شارژ کنیدروشن : مستطیلدوپر است.باتري:روشنمستطیلچهار
کیلومتر شارژ خواهد داشت. 1روشن : باتري خالی است. حداکثر مستطیلیک





) در صفحه ال سی دي نمایش داده می شود. باالترین میزان ولتاژ باتري 7میزان ولتاژ باتري به صورت عددي ( شماره  
ولت افت کند، سیستم محافظت از باتري بطور 30ولت است. اگر ولتاژ باتري به کمتر از 30ولت و پایین ترین میزان آن 42

از می ایستد. در این هنگام صداي دو بوق کوتاه در ثانیه به گوش می رسد. جهت خودکار عمل کرده و موتور از حرکت ب
خروج از این وضعیت باتري را شارژ کنید.

را بعد از هر بار استفاده شارژ کنید.باتري:-تذکر
می شود.باتريو کم شدن زمان برق رسانی باتريمنجر به کم شدن ظرفیت باتريدشارژ کامل :-تذکر

جا بزنید. فیش شارژر و سوکت آن را تمیز و خشک نگه دارید.ر سوکت اتصال شارژررا دفیش شارژر ،باتريبراي شارژ

کاربريـ5
هرگز لباسها و وسایل خود را طوري مهار کنید که با قطعات در حال چرخش اسب و ویلچر در تماس نباشند.:هشدار

را لمس نکنید.کشنده ویلچر یا ویلچرقطعات در حال چرخش یا حرکت

از دو دست استفاده کنید.اسبهمواره در راندن :احتیاط
ترمز اسب را امتحان کنید.قبل از سرعت گرفتن، :هشدار

حرکتـ5,1
جهت خالف درترمزهاي ویلچر خود را آزاد کنید. با پیچاندن دسته گاز سرعت را تنظیم کنید. را روشن کنید.اسب

را برانید.عقربه هاي ساعت، اسب خود

که نشان دهنده دنده عقـب اسـت، روي صـفحه    REVERSنگه دارید تا کلمهدنده عقب رادگمه،براي حرکت به عقب
دهنده دنده عقب است.نمایشگر ظاهر شود. در این هنگام در هر ثانیه یک صداي بوق کوتاه خواهید شنید که نشان

به نحوي جمع کنید که به قسمتهاي مکانیکی در حال چرخش گیر نکند.لباس و وسایلتان را ـهشدار 

پارك کردنـ5,2
را در جاي بدون شیب قرار دهید. آن را خاموش کنید.اسب و ویلچرترمز ویلچر خود را فعال کنید.

حمل و نقلـ5,3
را مد نظر داشته باشید.اسبوزن قسمتهاي مختلف :هشدار
با وسیله نقلیه به نحوي ایمن آن را در محل خود ثابت کنید.اسبدر زمان حمل :تذکر
را خاموش نمایید.اسب، آندر زمان حمل :تذکر

جدا و پیاده کنید.3,3را طبق دستورالعمل اسبقسمتهاي 

بلند نمایید.فرمانرا توسط کشندهواحد 





اتنگهداري و تعمیرـ6
به کاربر جدیدي واگذار شد، اسبتوصیه می شود. همچنین اگراسبهر دو سال یکبار تست ایمنی براي :تذکر

تست ایمنی توصیه می شود.
صورت گیرد.مجازتعمیرات و تست ایمنی فقط توسط تولید کننده یا نمایندگی :احتیاط

باتريـ6,1
را از رطوبت محافظت نمایید.اسبباتري: هشدار
را بعد از هر بار استفاده شارژ کنید.باتري:تذکر
از انواع روغن، شوینده هاي قوي، تینر و آسیب محافظت نمایید.را باتريشارژر :تذکر
سیستم ایمنی کشنده ویلچر باتريبراي جلوگیري از تخریب بیش از اندازه دشارژ شود باتريدر صورتی که :تذکر

حرکت کشنده ویلچر را متوقف می کند و صداي دو بوق کوتاه در ثانیه از آن به گوش می رسد. در این اسب، بطور خودکار
دشارژ کامل از آن استفاده ننمایید. باتريآن را شارژ کنید و تا شارژ کامل باتريحال اسب را خاموش کرده و با اتصال شارژر 

می شود.باتريو کم شدن زمان برق رسانی باتريجر به کم شدن ظرفیت منباتري
و سوکت آن را تمیز و خشک نگه دارید.شارژر. فیش اتصال شارژرجا بزنیدفیش شارژر را در سوکت ،براي شارژ 

پر است.باتريروشن : خطچهار
را شارژ کنید.باتريروشن : یک خط

!استفاده نکنیداسبرژ است. از دشاباتري: صفر خط روشن

نظافت و تمیزکاريـ6,2
حین تمیزکاري از مصرف دخانیات اجتناب کنید.:هشدار
را از منابع اشتعال دور نگه دارید.اسب:هشدار
را اسببا یک دستمال مرطوب و شوینده هاي معمولی خانگی استفاده نکنید.سباز بخارشو براي نظافت ا:تذکر
نظافت کنید. 

بازبینی لنت ترمزها و باالبرهاـ 6,3
میلیمتر است. در صورتی که کمتر بود با تولید دهحداقل ضخامت لنت ترمز ها :تذکر

کننده یا نمایندگی مجاز تماس بگیرید.
ترمز اسب از دو قسمت الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده و هر دو با هم عمل می کنند. 

بیشتر اطمینان ما به ترمز الکتریکی آن است، ولی با اینحال لنت ترمزهاي مکانیکی را گرچه 
بطور منظم چک کنید. ترمز مکانیکی اسب کنار چرخها و مطابق شکل قابل مشاهده است.

بازیافتـ6,4
و ملحقات آن طوالنی مدت است. با این حال اگر به پایان عمر اسبمدت زمان استفاده از 

خود رسیده و قصد اسقاط آن را دارید با تولید کننده یا نمایندگی مجاز تماس بگیرید تا آن را بازیافت نمایند.





ایراد یابیـ7
تنها به عهده سازنده یا نمایندگی مجاز است. در صورت بروز اشکال تماس بگیرید.اسبیرادیابی و تعمیرات ا

ضمانت و تعهداتـ 8

ضمانتـ 8,1
به مدت یک سال از تاریخ خرید ضمانت ،هاباتريرا به استثناء اسبشرکت فهم الکترونیک کلیه قطعات و لوازم جانبی 

به مدت سه ماه از تاریخ لیتیوم یون باتريهمچنین ضمانت شامل خرابی هاي مواد و قطعات ناشی از تولید است.می کند. 
خرید ضمانت می شود.

ها و آسیبهاي ناشی از موارد زیر را در بر نمی گیرد.ضمانت نامه خرابی
و تصادفآسیبهاي ناشی از فشار بیش از حد

آسیبهاي ناشی از استفاده نادرست

تخریبهاي عمدي و خارج از عرف

و خوردگی چرخهاطبیعی مانند لنت ترمزها استهالك

تعمیرات نادرست و ناکافی

 ولوازم جانبی آندر کشنده ویلچر اسب هاي ساختاري غیر مجاز غییردهییا تغیر اصولیاستفاده

 لیتیوم یون اسبباتريشارژ غیر اصولی

تعهداتـ8,2
مسئولیتی قبول نمی کشنده اسبشرکت فهم الکترونیک در خصوص عوارض و آسیبهاي ناشی از موارد زیر در خصوص 

:کند

 و تصادفکشندهاستعمال غیر اصولی از

.تعمیرات، تغییرات یا هر عمل دیگري در این خصوص که توسط تولید کننده یا نمایندگی مجاز انجام نشده باشد

ید شده در این دستورالعمل.کاربري بر خالف اصول ق

 شده توسط تولید کننده.نملحقات خارجی ارائه استفاده از

 خارج از اصول قید شده در این دستورالعمل.اسبقطعات جدا و یا حذف شده از

.کاربري در شرایط بار اضافه بر مجاز

 یا افراد آموزش ندیدهسال و افراد با عدم توانایی کافی10توسط افراد زیر اسبکاربري.
 باتريبدون شارژ کافی اسباستفاده از.


