
ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE 

KULLANIM KILAVUZU

BC-EA8009

Sizin ve başkalarının güvenliği için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz! 
Tıbbi personelin rehberliğinde satın alınmalı ve kullanılmalıdır!
Otoyolda  kullanılamaz!
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1. Müşteri Bildirimi

1.1 Müşteriyi bilgilendirmek：

Öncelikle elektrikli tekerlekli sandalyemizi satın alıp kullanmayı tercih ettiğiniz için ve 

firmamıza olan güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz! Lütfen kullanmadan önce 

talimatlarımızı dikkatlice okuyunuz! Bu kılavuz BC-EA8009 elektrikli tekerlekli sandalye 

için hazırlanmıştır.

Uygulama kapsamı: Ürün sadece 1 kişiyi taşıyabilir ve tavsiye edilen kullanıcı ağırlığı 

maksimum 120 kg'dır. Ürün, engelliler veya tam olarak yürüyemeyen kişiler tarafından 

kısa mesafeli seyahatlerde kullanılır.

Bu aracı halka açık yollarda  kullanmak yasaktır.

◎ Bu kılavuz, doğru çalıştırma yöntemini, güvenli kullanımı, basit bakım ve
revizyon gibi konuları kapsar.
◎ Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Özellikle güvenli kullanım
kısmındaki öğeler güvenliği sağlamak için önemlidir, lütfen ayrıntılı olarak okuyup
anladığınızdan emin olun.
◎ Kullanımda herhangi bir karışıklık veya uygunsuz durum olması durumunda,
kılavuzdan yardım alabilmek için kılavuzu yanınızda taşıyınız. (koltuk minderi
çantasına konulabilir)
◎ Bu kullanım kılavuzu, ürünün bir parçasıdır, eğer tekerlekli sandalyeyi
taşımanız gerekiyorsa, lütfen bu kullanım kılavuzunu da beraberinde taşıyın.
◎ Anlaşılmayan veya uygun olmayan bir durum varsa, lütfen en kısa sürede
satın aldığınız bayi ile görüşün veya satış sonrası servisi ile iletişime geçin.
◎ Lütfen bu kılavuzun son sayfasında yer alan satış sonrası hizmet kartını
okuduğunuzdan, arkasındaki satış mağazasının adını ve mührünü
doğruladığınızdan ve düzgün bir şekilde sakladığınızdan emin olun.
◎ Kalite geliştirme veya tasarım değişikliği nedeniyle, bu kılavuzda kaydedilen
içerik ve resimler gerçek parçadan biraz farklı olabilir, şirketin değişiklik yapma
hakkı saklıdır.
◎ Önemli: Tehlikeyi önlemek içim profesyonel açıklama yapılmadan veya bu
kılavuzu tam olarak anlamadan aracı sürmeye çalışmayın.
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1.2.1 Uyarı İşareti
Güvenliği sağlamak için talimatları dikkatlice okuduğunuzdan ve uyarı 
işaretlerine dikkat ettiğinizden  emin olun.

1.2.2 Kullanım öncesi önlemler
1.2.2.1 Tekerlekli sandalyeye bindiğinizde veya indiğinizde ayak pedalı üzerinde 
durmayın, yere basın.

1.2.2.2 Aracı kullanmaya alışmadan önce; park gibi güvenli ve geniş bir alanda 
alıştırma yapın. 
1.2.2.3 Güvenliği sağlamak için kullanıcının emniyet kemeri taktığından emin olun. 
1.2.2.4 Parçaların sabit olduğunu kontrol edip doğrulayın.
1.2.2.5 Pilin kullanım için yeterli olduğundan emin olun.
1.2.2.6 Belirtilen lastik basıncını koruduğunuzdan emin olun (lastik basıncı: <250KPa 
(yalnızca havalı lastik)). Anormal lastik basıncı dengesizliğe neden olabilir, güç 
tüketimini artırabilir ve sürüş mesafesini azaltabilir.

Note

Güvenliği sağlamak için tekerlekli sandalyeyi kullanırken lütfen bu 
kılavuzdaki talimatlara ve teknik özelliklere uyun. 
Ulusal ve yerel karayolu trafik düzenlemelerine uyduğunuzdan ve 
dikkatli sürdüğünüzden emin olun.

Uyarı
Hatalı kullanım, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Not

Uygunsuz kullanım, yaralanmaya veya tekerlekli sandalyenin 
hasar görmesine neden olabilir.

Tavsiye

Tekerlekli sandalyeyi iyi durumda tutmak için bu kılavuzdaki 
kurallarına uyun.

Uyarı
Tekerlekli sandalyeye binerken ve inerken pedal üzerinde durmayın!

1.2 Güvenlik Talimatları：

★Mutlaka Okuyun:
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1.2.3 Sürüş sırasında alınacak önlemler:
1.2.3.1 Bu tekerlekli sandalyenin maksimum yükü 120 kg ve maksimum tırmanma açısı 
10 derecedir. Dik yokuşlardan, eğimli arazilerden, yüksek basamaklardan, 
hendeklerden, yan yan veya dik yokuşlardan, kıvrılarak yapılacak dönüşten veya keskin 
dönüşlerden kaçının.
1.2.3.2 Lütfen güvenli bir yerde sürüş alıştırması yapın ve tekerlekli sandalyenin 
işlevlerini unutmayın. İlk kez araç kullanırken, lütfen bir refakatçi ile seyahat edin ve 
aracı onaylanmış güvenlik koşulları altında sürün.
1.2.3.3 Lütfen trafik kurallarına bir sürücü olarak değil yaya olarak uyunuz.
1.2.3.4 Refakatçi gerekiyorsa lütfen yaya ve yaya geçitlerinde yürüyün ve sağdan 
devam edin.
1.2.3.5 Lütfen aşağıdaki durumlarda veya yerlerde araç kullanmaktan kaçının. 
Kullanmanız gerekiyorsa, lütfen sürüş bir refakatçi tarafından yapılsın.

- Kötü hava koşullarında (yağmur, sis, şiddetli rüzgar, kar vb.) kullanmaktan kaçının.
- Trafiğin yoğun olduğu yollarda kullanmaktan kaçının.
- Çit, hendek, gölet vb. olan  yan yollarda kullanmayın.
- Bir demiryolunu geçerken, hemzemin geçitten önce durun ve sol ve sağ tarafın 
güvenli olduğundan ve tekerleklerin demiryoluna sıkışmadığından emin olun.
- Hendekler veya çatlaklar gibi engeller varsa kullanmayın. 

Tavsiye

Ön tekerleklerin sıkışma riski varsa, geriye doğru hareket etmeniz 
önerilir (örneğin rayları geçmek, metro vagonuna binmek ve inmek vb.).

Not

Piste ve tüm engellere, çatlaklara veya boşluklara dik bir yönde 
hareket ettiğinizden emin olun ve eskortunuzla koordine şekilde 
hareket edin.

1.2.3.6 Yokuş aşağı inerken lütfen en düşük hızda ilerleyin.
1.2.3.7 Lütfen yüksek basamaklardan geçmekten kaçının. Bu ürünün çıkış mesafesi 
50cm'dir. Geçilebilecek basamak yaklaşık 6 cm yüksekliğindedir. Basamağı geçerken yön, 
basamağa dik açıda olmalıdır.
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1.2.3.8 Yokuş aşağı inerken arkanızı dönmeyi seçerseniz, bir refakatçinin hazır 
bulunduğundan emin olun.
1.2.3.9 Bu aracı eşya taşımak ve çekiş amacıyla kullanmayınız, oturma minderinin üzerine 
çıkmayınız veya zıplamayınız.
1.2.3.10 Cep telefonları, radyolar veya diğer vericiler elektrikli tekerlekli sandalyelerin 
kullanımını etkileyebilir, bu nedenle elektrikli tekerlekli sandalyeler elektromanyetik 
girişim alanındaysa ve etkilenirse, emisyon kaynağının kapatılması ve elektrikli tekerlekli 
sandalyelerin güç kaynağı mümkün olan en kısa sürede kapatılması önerilir. 
1.2.3.11 Tekerlekli sandalyenin devre tasarımı, kullanıcının güvenliğini esas alır. İzinsiz 
değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

Uyarı

Kullanıcı tekerlekli sandalyeyi herhangi bir motorlu taşıtta kullanmamalıdır, 
çünkü kullanıcı bir acil durumda veya acil durum freninde tekerlekli 
sandalyeden fırlayabilir ve yaralanabilir. Herhangi bir motorlu araçtayken, 
kullanıcı tekerlekli sandalyeden motorlu aracın normal koltuğuna geçmeli ve 
tekerlekli sandalyeyi araçta sabitlemelidir.

1.2.4 Müşteri bilgileri için
Yalnızca bu kılavuzda açıklanan onarım ve servisi sağlıyoruz, lütfen fabrika 
parçalarını kullanın. Lütfen kılavuzumuzun birçok uyarı içerdiğini unutmayın. 
Yanlış kullanılan herhangi bir araç yaralanmaya neden olabilir. Dikkatsiz sürüş 
kendi güvenliğinizi tehlikeye atabilir ve başkalarının güvenliğini etkileyebilir. 
Lütfen yönergelerimize uyun ve tekerlekli sandalyenizi uygun şekilde kullanın. 
Açık havada sürerken trafik kurallarına uyun ve bu kılavuzdaki önemli noktalara 
uyun.
1.2.5 Refakatçiler için notlar
1.2.5.1 Lütfen kullanıcının ayaklarının pedalların üzerinde sağlam bir şekilde 
durduğundan ve giysilerin tekerleklere değmediğinden emin olun.
1.2.5.2 Yokuş çıkarken veya inerken lütfen elektromanyetik freni viteste tutun ve 
debriyajı bırakmayın. (Bkz. Şekil 23)
1.2.5.3 Kullanıcının tekerlekli sandalyeden fırlaması durumunda lütfen çok sert 
veya çok ani fren yapmayın.
1.2.5.4 Tekerlekli sandalye kullanılmadığında debriyajın viteste olduğundan emin 
olun.
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Tavsiye

* * Çevre koruma: Atık piller ve araçlar, ilgili ulusal yönergelere uygun olarak
geri dönüştürülmelidir.
* Hız limiti: Ulusal düzenlemelere göre, elektrikli tekerlekli sandalyelerin hızı
6 km/s'in altında kontrol edilmelidir. Kendi güvenliğinizi korumak için lütfen 
ilgili düzenlemelere uyun.

Warning

1.2.6  Güvenli kullanım talimatı 
Farklı yol yüzeyinin çalışma modu
Adım Yukarı ve Aşağı (bkz. Şekil 1)

• Basamaklara veya engellere yavaşça yaklaşın ve doğru açıda durun;
• Ön tekerleği bir engele veya basamağa yaklaştırın ve basamağa yaslanın;
• Ön tekerleği engele dik açıda tutun ve yönü ileriye doğru tutun;
• Yönü koruyun ve arka tekerlekler engeli geçene ve engelin maksimum
yüksekliği 4 cm olana kadar yavaşça ileriye doğru sürün.

Şekil 1 Şekil 2

Yokuş aşağı (Şekil 2'ye bakın)
• Yokuş aşağı inerken; hız en düşük vitese ayarlanmamalı, en düşük hızda
sürülmeli ve kontrol edilebilir bir aralıkta tutulmalıdır;
• Direksiyon aniden kırılmamalı veya fren yapılmamalı;
• Kaygan yollarda yokuş aşağı inmeye çalışılmamalı;
Yokuş yukarı
• Yokuş çıkarken sırt düz tutulmalı;
• Yokuş yukarı tırmanırken gövdenizi tekerlekli sandalyenin koltuk aralığının
dışına itmeye çalışmayın;

Doğru

Yanlış

Yokuş aşağı Yokuş yukarı
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• Yokuş yukarı çıkarken düz sürün. Zikzak veya ani dönüşler yapmayın;
• Çok dik ve 10 dereceden fazla olmaması tavsiye edilen yokuşları
denemeyin.

1.3 Ürün etiketleri, şarj cihazları ve kullanımla ilgili özel talimatlar:
1.3.1 Tıbbi cihaz etiketlerinde kullanılan grafik, sembol, kısaltma ve diğer içeriklerin 
yorumlanması:

B tipi uygulama bölümü
Not

1.3.2 Tekerlekli sandalye ve akü şarj cihazı GB/T 18029.21 ile uyumludur;
1.3.3 Kılavuz, ISO 7176-15'te belirtilen içeriğe ek olarak, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, tekerlekli sandalyelerin kullanım ortamında elektromanyetik 
radyasyon kaynağı girişiminin neden olduğu ilgili risklere ilişkin uyarılar içerir:

-- cep telefonları;
-- Elektronik eşya hırsızlık önleme sistemi.

2.Güvenlik profili ve gereksinimleri：

Gösterilen uyarılar ve önlemler, ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanırken kullanıcının 
veya başkalarının gereksiz yere zarar görmesini ve  yaralanmasını önlemeyi amaçlamaktadır .

Uyarı ve dikkat içerikleri aşağıdaki gibidir:

İşaret İçindekiler

Uyarı
Yanlış kullanıldığında kişisel yaralanma veya ölüm meydana 
gelebileceğini belirtir.

Not

Hatalı kullanımın kişisel yaralanma veya mal hasarıyla 
sonuçlanabileceğini belirtir.

Zorunlu (uyulması gereken), belirli zorunlu içerik, içinde veya 
yakınında kelime veya resimlerle gösterilir, soldaki resim genel 
zorunluluğu gösterir.
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Uyarı：Kendinize ve başkalarına gereksiz yere zarar vermekten kaçınmanız 
için yasa dışı işlemler kesinlikle yasaktır.

Herhangi bir amaçla ulaşım aracı olarak kullanılması kesinlikle yasaktır;
Ulusal ve yerel yönetimlerin trafik yasalarını ve düzenlemelerini ihlal eden yollarda 

araç kullanmak kesinlikle yasaktır;
Üst ekstremite engelli veya çalıştırmada zorluk çeken kişiler tarafından 

kullanılması kesinlikle yasaktır;

 Yasaklama (izin verilmeyen bir şey), yasağın belirli içeriği simgesinin 
içinde veya yakınında kelimeler veya resimlerle 
gösterilir, soldaki resim genel yasağı gösterir.

Ruhsal bozukluğu olan veya tepkisiz kişiler tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır; 
Engebeli yollarda araç kullanmak kesinlikle yasaktır;
Kumanda anahtarı açıkken ve el freni çekilmemişken tekerlekli sandalyeye binip 
inmek kesinlikle yasaktır;
Yüksek hızlı sürüş sırasında dönüş yapmak kesinlikle yasaktır;
Pedalların üzerinde durulmamalıdır;
Eğimde dönmeyin veya direksiyonu çevirmeyin;
Yokuşta park edilmemelidir;
Yokuşta yanlamasına sürülmemelidir;
Yokuşta tekerlekli sandalyeye binilmemeli ve inilmemelidir;
Yollarda veya yağmurlu günlerde araç kullanmak kesinlikle yasaktır;
Korkuluklar olmadan yokuşta veya gölette araç kullanmak kesinlikle yasaktır; 
Güvenlik ve bacak kayışları uygun şekilde kullanılmadan araç kullanmak kesinlikle 
yasaktır;

Sürüş sırasında tekerlekli sandalyeden eğilmek yasaktır.
Tekerlekli sandalyenin ötesinde ve tekerlekli sandalyenin dönen kısmının yakınında 
eşya ve giysi taşımak kesinlikle yasaktır.
Üst ekstremite geriliği, bunama , akıl hastası, fiziksel olarak kendine bakamayacak 
durumda olan veya tıbbi olarak kullanmaması tavsiye edilenlerin kullanması kesinlikle 
yasaktır.
Bu kılavuzu dikkatlice okuyup anlamadan tekerlekli sandalyeyi kullanmak kesinlikle 
yasaktır;
Tekerlekli sandalyeyi ısıtma ekipmanının yakınında tutmak veya saklamak kesinlikle 
yasaktır;
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Uyarı：Kendinizi ve başkalarını gereksiz yere yaralamamak için lütfen 
kurallara uyun!

Tekerlekli sandalyeyi kullanmadan önce lastik basıncını, aksesuarların doğru 
kurulumunu, çalıştırma becerilerini vb. kontrol edin;

Pratik yapmak için tekerlekli sandalye kullanırken, güvenli alana kadar refakatçiye sahip 
olduğunuzdan emin olun;

Operatör tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde bindikten sonra emniyet kemerini 
doğru şekilde bağladığınızdan emin olun;

İlk pratiğinizi güvenli ve açık bir parkta yapın.

Ayarlanabilir pedalların yüksekliği yerden 50 mm yukarıda olacak şekilde 
ayarlanmalıdır.

Devrilme önleyici mekanizmaya sahip tekerlekli sandalyeler kullanımdan önce doğru 
şekilde kurulmalıdır;

Ters tekerlek aparatı mekanizması olmayan tekerlekli sandalyede, kullanırken lütfen 
tekerlekli sandalyeye yaslanmayın;

Sürüş sırasında karşılaştığınız bir engele, tekerlekli sandalye ile çarpmak yasaktır.
(özellikle yaşlıların çoğunda osteoporoz vardır ve yaralanmaya karşı savunmasızdır);

Yolda veya yaya geçidinde girerken, manuel moda geçtiğinizden emin olun, eskort 
sandalyeyi güvenli bir şekilde itmelidir;

Yokuş aşaği inerken tekerlekli sandalyeyi yavaş bir hızla itin. Kullanıcının başını ve sırtını 
mümkün olduğu kadar eğin ve tırabzana tutunun;

Elektrikli tekerlekli sandalye çalışırken veya fren yaparken ani hız değişimleri 
yapılmamalıdır; 

Elektrikli tekerlekli sandalyenin frenleme işlevi, esas olarak yokuş yukarı, yokuş aşağı 
veya dengesiz yolda dengeleyici bir rol oynamak içindir;

Tekerlekli sandalyeyi sürerken, tekerlekli sandalyede geniş sola eğilme, sağa yaslanma, 
öne eğilme, uzanma ve diğer eylemlerin yapılması yasaktır. Sırtlığın, minderin, ayak 
kemerinin tutuşmasını önlemek için tekerlekli sandalyeyi açık ateşle temastan uzak 
tutun;

Tekerlekli sandalyeyi kullanmadığınız süre boyunca, kumandayı kapatmanız ve 
zamanında el frenini çekmeniz gerekir;

Kullanmadan önce lastik basıncının kontrol edilmesi ve onaylanması gerekir;

Çok kaygan ve engebeli yollarda sürüş için uygun değildir;

Tekerlekli sandalyeyi taşımak için kaldırma platformunu kullanırken, devrilmeyi 
(dönmeyi) önleyen tekerleğin diğer nesnelere dolanması önlenmelidir;
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Asansör platformunda veya asansörde kullanıldığında, tekerlekli sandalye 
denetleyicisi kapatılmalı ve el freni çekilmelidir;

Ayarlama ve kurulum işlemi sırasında, yaralanmayı önlemek için parmaklarınıza 
dikkat edin;

Manuel fren işlevini kontrol ederken, manuel frenlemenin etkili olduğundan ve 
tekerleklerin tamamen sabit olduğundan emin olun;

Elektrikli tekerlekli sandalyeyi hareket ettirme işlemi sırasında, denetleyiciyi 
korumaya odaklanmanız gerekir;

Maksimum tırmanma açısı tırmanışını aşmayın;

Yokuş yukarı veya yokuş aşağı yolda kalmayın;

İzin verilen maksimum engel yüksekliğinin üzerine çıkmayın;

Hendeği ve engeli izin verilen maksimum boyutu aşmayın; Tekerlekli sandalyeyi 
kullanırken dikkat dağılmamalı; Tekerlekli sandalyeler eşya taşımak için 
kullanılmayacaktır;

Tekerlekli sandalyenin kapasitesi 1 kişi ile sınırlıdır;

Maksimum yük 120 kg'ı geçmemelidir;
3. Ürüne Genel Bakış

【İsim】Elektrikli Tekerlekli Sandalye

【Model】BC-EA8009

【Uygulama kapsamı】Engelli veya tam yürüme yeteneği olmayan kişiler için 
uygundur. Yalnızca bir kişi taşınmalı ve kullanıcı ağırlığı 120 kg'dan fazla olmamalı. 
Otoyolda sürüş yapılmamalı.

【Yapı ve kompozisyon】 Ön tekerlek, arka tekerlek, çerçeve, kontrolör, motor, 
minder (sırtlık) ve pil kutusundan oluşur. Aşağıdaki resimde de gösterilmiştir.

【Ürün Performansı】

Tanım
Performans indeksi 
(dış mekan)

Maks hız，km/h ≤6.0
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【Ürün Özellikleri】

1. Çerçeve: karbon çelik; 10 inch ön tekerlek; 24 inch arka tekerlek;

2. Motor gücü: DC24V/250W;

3. Şarj süresi : 8-12 saat;

4. Sürüş modu : Çift motorlu sürücü;

5. Joystick: Manuel rocker denetleyicisi;

6. Elektrik çarpmasına dayanıklı tipe göre sınıflandırma: Dahili elektrikli ekipman;;

7. Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesine göre sınıflandırma: B tipi uygulama 
kısmı 

Çalışan fren 
performansı

Level road braking，m ≤1.5

Maksimum eğim güvenli frenleme, m ≤3.6（6°）

Eğimli park performansı ≥9°

Statik kararlılık

Öne eğilme ≥9°

Arkaya eğilme ≥9°

Yana eğilme ≥9°

Dinamik  kararlılık

Eğimde geriye doğru dinamik 
kararlılık ≥6°

Eğimde geriye doğru dinamik 
kararlılık ≥6°

Eğimde yana yaslanma dinamik 
kararlılığı ≥6°

Engelin yüksekliği，mm ≥40

Hendek genişliği，mm 100

Tırmanma yeteneği (Açı) ≥6°

Minimum dönüş yarıçapı, mm ≤1200

Teorik sürüş mesafesi, km ≥20
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8. Sıvı girişine karşı koruma derecesine göre sınıflandırma: normal tip (kapalı ekipmana

sıvı girmesine karşı değil);

9. Hava ile karıştırılmış yanıcı anestetik gaz veya oksijen veya nitröz oksit varlığında

kullanıldığında güvenlik derecesine göre sınıflandırma: AP tipi olmayan ve APG tipi 

ekipman;

10. Çalışma moduna göre sınıflandırma: devamlı çalışma;

11. Nominal gerilim ve frekans: D.C. 24V;

12. Boyut: 1150±50mm * 630±60mm * 950±100mm

13. Net ağırlık: 40±8kg
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Denetleyicinin her bir parçasının adı, durumu ve işlevi:

Kontrolör 1：

1○ Güç: Hücre başına elektrik gücünün 20%'si              

2○ Anahtar: Güç açık veya kapalı

3○ Korna: Kornayı kullanın

4○ Hız: Geçerli hız

5○ Vites küçültme: Sürüş hızını azaltın.

6○ Vites büyütme: Sürüş hızını arttırın 

7○ Joystick: Yön, hız ve park etme

1.Trabzan；2.Kontrolör; 3. El dayama yeri; 4.Arka tekerlek；5.Pedal tüpü； 
6.El freni; 7. Bacak kemeri; 8.Pedal; 9.Ön tekerlek; 10.Debriyaj; 11.Anti-ters 
tekerlek; 12.Motor; 13.Batarya; 14. Sırtlık;  15.Buton
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4.Kurulum ve kullanım：

4.1 Ambalajdan çıkarma, montaj ve hata ayıklama

4.1.1 Ambalajından çıkarın ve tekerlekli sandalyenin ve aksesuarlarının iyi 
durumda olup olmadığını kontrol edin:
4.1.1.1 Kutu kesici kullanarak salmastra bandını kesin, ellerinizi veya başkalarını 
kesmemeye dikkat edin (Şekil 3'te gösterildiği gibi);
4.1.1.2 Kutu kesici kullanarak koli bandını kesin, ellerinizi veya başkalarını 
kesmemeye dikkat edin (Şekil 4'te gösterildiği gibi);

Şekil  3                                                     Şekil 4
4.1.1.3 Kutudaki öğelerin hasarlı olup olmadığını kontrol edin, hasar varsa lütfen 
fotoğrafını çekin ve en kısa sürede satıcıyla iletişime geçin (Şekil 5'te gösterildiği 
gibi);
4.1.1.4 Parçaları çıkarın ve eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. 
Herhangi bir eksik veya hasar varsa, lütfen fotoğraf çekin ve en kısa sürede 
satıcıyla iletişime geçin [Şekil 6'da gösterildiği gibi];

Şekil 5                                                                 Şekil 6

4.1.1.5 İki kişinin çelik parçaları her iki ucundan iki eliyle tutması ve aynı anda 
kuvvetle kaldırması ve [Şekil 7'de gösterildiği gibi] hafifçe yere koyması gerekir;
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4.1.1.6 Tekerlekli sandalye ve aksesuarlarının hasarlı veya eksik olup olmadığını 
tekrar kontrol edin. Herhangi bir eksik veya hasar varsa, lütfen fotoğraf çekin ve 
en kısa sürede satıcıyla iletişime geçin [Şekil 8'de gösterildiği gibi];

Şekil 7                                                           Şekil 8
4.1.2 Hızlı kurulum ve kullanım:
4.1.2.1 Aracı çıkarın: dengeleyin ve araç tamamen açılıncaya kadar iki elinizle aşağı doğru 
bastırın [Şekil 9'da gösterildiği gibi];

Şekil 9

4.1.2.2 Kumanda kurulumu: Kumanda uzatma çubuğunun bir ucunu araçların sağ 
korkuluğunun altındaki kumanda sabitleme borusuna sokun, kumandayı uygun bir 
konuma ayarlayın ve ardından topuzu kilitleyin. Güç kablosu, düz bir hat elde 
etmek için geriye doğru sabitlenir.
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4.1.2.3 Ayak açıklığını çerçevenin konumlandırma yuvasına sokun ve içeri doğru 
döndürün, bir "klik" sesi duyduğunuzda kilitlenecektir. Çıkarmak istiyorsanız, 
düğmeyi çekmeniz, dışarı doğru çekmeniz ve doğrudan yukarı çekmeniz gerekir 
[Şekil 12, 13 ve 14'te gösterildiği gibi];

Şekil 12                        Şekil 13                                       Şekil 14   

 4.1.2.4 Tekerlekli sandalyeyi açma/kapatma: Tekerlekli sandalyenin 
arkasındaki ve altındaki iki kırmızı fişi iki elinizle [Şekil 15, 16 ve 17'de 
gösterildiği gibi] iki kırmızı fişe düzgün bir şekilde takın; tekerlekli sandalye 
uzun süre kullanılmayacaksa, akünün güvenliğini ve hizmet ömrünü sağlamak 
için aküyü tamamen şarj ettiğinizden ve aküyü güç kaynağından ayırdığınızdan 
emin olun [Şekil 18'de gösterildiği gibi];

Şekil 15 Şekil 16
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Şekil 17 Şekil 18

4.1.2.5 Sırtlık ayarı: Tekerlekli sandalyenin tutamağının el borusunu iki elinizle 
tutun, koltuk arkalığı tamamen açılana kadar yukarı kaldırın ve yaylı pimin, kolun 
alt borusunun deliğine bir yay ile birlikte takıldığından emin olun. (klik) sesi. Her 
iki tarafı da katlamanız gerekiyorsa, düğmeyi basılı tutun ve tersini yapın. 
Güvenliği sağlamak için ayrıntılı olarak kontrol edin [Şekil 19, 20 ve 21'de 
gösterilmiştir].

Şekil 19 Şekil 20 Şekil 21

4.1.2.6 Debriyajın kullanımı: Tekerlekli sandalyenin manuel modda kullanılması 
gerektiğinde debriyajın çekilip olukta olmayacak şekilde seçilmesi, elektrikli modun 
ise direkt seçilip oyuğa düşürülmesi gerekir ( tekerlekli sandalye arızası veya pil 
gücünün yetersiz olması vb.) aşağıdaki gibi çalıştırmanız gerekir:
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【Manuel mod】 Şekil 22 【Elektrikli mod】 Şekil 23

4.1.2.7 El freninin kullanılması: El freni kolunu tutun ve geriye doğru çekin, fren 
pabuçları arka tekerleğe temas eder, el frenini sabitler ve tekerlekli sandalye 
hareket etmeyi durdurur. Lütfen kaymayı veya yanlışlıkla teması önleyin. Arka 
tekerlek pnömatik lastiktir, lastik tarafında işaretli hava basıncına göre şişirilmesi 
tavsiye edilir. Tekerleğe parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin, lütfen 
kimsenin tekerleğe yaklaşmasına müsaade etmeyin ve olası sıkışmaları 
engelleyin. [Şekil 24'te gösterildiği gibi].

Not

Debriyaj devre dışı bırakıldığında (otomatik elektrikli fren devre 
dışı bırakma), lütfen lastik durumuna dikkat edin.
Elektrik modundan manuel moda geçerken, yardımcı olması 
için bir eskort bulunmalıdır.

Manuel mod: Her iki taraftaki 
tekerlek debriyaj düğmesini dışarı 
çekin ve düğme sınırı düz yolda 
sıkışacak şekilde döndürün [ŞEK. 22]

Elektrik modu: Limit bloğunun oluğa 
sıçramasını sağlamak için tekerleklerin 
her iki tarafındaki debriyaj düğmesini 
çevirin ve debriyaj batıyormuş gibi 
olacak ve sürüş sırasında bir "klik" sesi 
çıkaracaktır [ŞEK. 23]
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           Şekil 24
4.1.2.8 Sırtlık kayışı bağlama: bandajı tekerlekli 
sandalye çerçevesinin etrafına sarın ve tokaya 
geçirin (Şekil 25'te gösterildiği gibi); arkalık 
kayışını alın ve tekerlekli sandalye çerçevesinin 
etrafına sarın, sıkın ve sihirli bandı sıkıca 
yapıştırın (Şekil 26 ve 27'de gösterildiği gibi)

Şekil 25 Şekil 26

Şekil 27

Tavsiye

Lastik basıncınızın 2,1kgf/
cm²±l0% aralığında 
olduğundan emin olun ve 
standart bir hava kaynağı 
kullanın. Aynı zamanda, bir 
hava basıncı göstergesi 
kullanın, hava basıncı 
aralığını aşmayın, aksi 
halde lastik patlayabilir 
veya kişisel yaralanma 
meydana gelebilir.
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4.2 Batarya ve şarj cihazı

Şarj cihazı, tekerlekli sandalyenin şarjını sağlamak için kullanılır, [şarj soketi, gerçek araç 
şarj cihazı ile birlikte kullanılır], Y şeklindeki şarj konektörü ve akü doğrudan şarj edilir: 
tekerlekli sandalye aküsünün gücü kesilmeli, akü şarj edilmelidir; şarj için güvenli ve 
havalandırılan bir yer tercih edilmelidir. [Şekil 32 , 33]; dairesel şarj konektörü (canon 
kafası) doğrudan denetleyiciye bağlıdır: joystick'in altındaki yuvada şarj edin [Şekil 34 'te 
gösterilmektedir]; daha fazla bilgi için lütfen şarj cihazıyla birlikte verilen talimatlara 
bakın.

Pili paketini çıkarın                           Pili doğrudan şarj edin                    Denetleyiciyi doğrudan şarj edin

Şekil 32 Şekil 33 Şekil 34

4.2.1 Şarjın zamanlaması

Tavsiye

1. Y şeklindeki şarj konnektörü doğrudan şarj tipindedir, 
şarj olurken tekerlekli sandalye güç kaynağının ve akü 
paketinin bağlantısının kesildiğinden emin olun. Gerçek
şarj süresi 12 saati geçmemelidir (Şekil 32 ve 33'te
gösterildiği gibi) (önerilir).
2. Kontrolörün dairesel şekilli şarj başlığı için, şarj
olurken kontrolörün kapalı olduğundan ve gerçek şarj
süresinin 12 saati geçmediğinden emin olun (Şekil 34'te
gösterildiği gibi).
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4.2.1.1 Bir saatten fazla sürekli kullanım veya gösterge turuncu olduğunda elektrik 
miktarının dörtte birinden fazlası kullanılır;
4.2.1.2 Kullanıldığı sürece her gün şarj edilmesi tavsiye edilir;
4.2.1.3 Elektrikli tekerlekli sandalye uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen her 1-2 ayda bir 
şarj edin;
4.2.1.4 Kalan güç beklenen mesafeye ulaşamadığında;
4.2.1.5 Şarj prosedürünü tamamlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Şarj etmeden önce, lütfen şarj cihazıyla birlikte verilen talimatları okuyun ve doğru
voltajı seçin:

Adım 1: Şarj yuvasının tıkalı olmadığını kontrol edin;
Adım 2: Tekerlekli sandalye anahtarının kapalı olduğundan emin olun;
Adım 3: Şarj cihazının çıkış fişini bağlayın Şarj yuvasına takın ve sıkıca takıldığından emin 
olun;
Adım 4: Şarj cihazının elektrik fişini kumanda veya pil üzerindeki şarj yuvasına takın (bkz. 
Şekil 32, 33 ve 34), şarj cihazı göstergesi turuncuya döner (şarj oluyor), tüm şarj işlemi 
yaklaşık 8 - 12 saat sürer ;
Adım 5: Şarj göstergesi yeşile döndüğünde, pilin tamamen şarj olduğunu gösterir;
Adım 6: Şarj cihazına bağlı güç kaynağını kapatın, çıkış fişini tekerlekli sandalye kumandası 
şarj yuvasından çıkarın.

Alarm

Tam şarj olduğunu onaylamadan kullanmak pil ömrünü azaltacaktır. 
Birikmiş mesafe (iki şarj süresi arasındaki mesafe) genellikle maksimum 
dayanıklılığın yarısını aşarsa, pil ömrü önemli ölçüde azalır; şarj olurken  
elektrikli tekerlekli sandalyede olmamalısınız. Şirket, yukarıdaki pil bakım 
koşullarına uyulmamasından veya kendi kendini değiştirmeden 
kaynaklanan herhangi bir ürün arızası veya hasarından sorumlu 
olmayacaktır.

Tavsiye

Şarj cihazını radyatörler, ateş kaynakları, güneş ışığı gibi dış ortam veya 
ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Batarya şarj cihazı fişi ve ana elektrik fişi tekerlekli sandalyeden ve güç 
kaynağından ayrılana kadar tekerlekli sandalyeyi hareket ettirmeyin. 
Şarj işlemi tamamlandığında, şarj gösterge ışığı "yeşil ışığa" 
dönüşecektir, şarj işlemi tamamlanmadan  şarjı sonlandırmayın.
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Şarj ettikten sonra şarj cihazını fişten çekin, ancak en uzun şarj süresi 12 
saati geçmemelidir, aşırı şarj olması tehlikelidir.
Şarj süresi dış sıcaklığa bağlıdır ve kışın daha uzun bir şarj süresi gerekir. 
Şarj ederken tehlikeyi önlemek için lütfen aşağıdaki kurallara uyun:

1. Şarj devresini izinsiz değiştirmek veya üzerinde değişiklik yapmak
kesinlikle yasaktır. Şirket, ürünlere veya personele gelebilecek herhangi
bir kazadan sorumlu olmayacaktır;
2. Şarj cihazını sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın;
3. Şarj yeri iyi havalandırılmalı,  güneşe veya nemli ortama maruz
bırakılmamalı ve şarj olurken herhangi bir branda veya nesnenin üzeri
örtülmemeli;
4. Şarj cihazı çalışırken fan sesi olacaktır, bu kullanımı engellemez. Fanın
işlevi ısıyı dağıtmaktır, ancak şarj cihazı kabuğunun sıcaklığı hafifçe
artacaktır, bu normal bir durumdur;
5. Bu şarj cihazının su geçirmez işlevi yoktur;
6. Şarj cihazını yağ gibi yanıcı nesnelerin üzerine koymayın.
7. Kurşun asitli pillerin hafıza etkisi yoktur. İyi şarj etme alışkanlıklarına
sahip olmak, pil ömrünün uzamasına yardımcı olur. Aşırı deşarj (artık
gücün 1/5'inden az) pil ömrünü kısaltır.

Uyarı

1. Lütfen şarj ederken pilin alev almasına veya patlamasına neden
olabilecek ateş kaynaklarından uzak durun;
2. Lütfen şarj ederken sigara içmeyin çünkü hidrojen üretilecektir,
lütfen iyi havalandırılan bir yerde şarj edin;
3. Elleriniz ıslakken veya priz nemliyken şarj soketini takmayın veya
çıkarmayın. Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

4.2.2 Şarj cihazı
4.2.2.1 Şarj cihazı parametreleri：1. giriş gerilimi：AC220V; 2. çıkış gerilimi：24V/DC; çıkış 
akımı: 2A；
4.2.2.2 Şarj esnasında, şarj göstergesi turuncu olacaktır, şarj etme işlemi tamamlanınca 
yeşile döner.
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4.2.2.3 Şarj cihazının çalıştırılması ekteki talimata göre yapılır;

4.2.2.4 Şarj cihazı GB9706.1-2007 gerekliliklerini karşılamalıdır.

4.2.3 Batarya
4.2.3.1 Tekerlekli sandalyeyi veya bataryayı eksi 10 santigrat dereceden düşük veya 50 
santigrat dereceden yüksek bir ortamda saklamayın. Yukarıdaki ortam, aşırı ısınmaya ve 
pilin zarar görmesine veya pil ömrünün azalmasına neden olur;

4.2.3.2 Bu araç, akü sıvısını değiştirmeden veya eklemeden bakım gerektirmeyen bir akü 
kullanır;

4.2.3.3 Pille ilgili diğer konular için pil kutusu etiketi üzerindeki önlemlere bakın.

Warning

1. Bataryanın kapağını açmayın veya or patlamaya ve tehlikeye neden

olabilecek ateşe yaklaşmayın.

2. Hasarlı pillerin çevre koruma ve güvenlik sorunları vardır, bu nedenle

lütfen bunları çevre dostu bir şekilde geri dönüştürün veya bunlarla 

ilgilenmesi için satıcıya veya şirkete haber verin.

4.2.4 Batarya temizliği 

Pil kirli su, pil asidi veya diğer tozlarla kirlenmişse pil hızla boşalır, bu nedenle pili 

temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

4.2.4.1 Gücü kapat;

4.2.4.2 Tekerlekli sandalye gövdesini akünün etrafından temiz bir bezle silin.

4.2.4.3 Pili temiz bir bezle silin. Konektörde beyaz toz varsa bakır bir fırçayla çıkarın;

Not

1. Konektörün düzgün takıldığından emin olun;

2. Bu aracın aküsünü iletişim ekipmanına veya diğer ekipmana güç
sağlamak için kullanmayın;

3. Pilin kapasitesi dış sıcaklığa göre değişir ve kışın dayanıklılığı daha kısa

olur.
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4.2.5 Pil değişimi 

Not

1.Pil değişimi için yalnızca aynı pili veya üretici tarafından önerilen pil 

tipini kullanın. Özel sebeplerden dolayı pili değiştirmeniz gerekirse,

lütfen bu kılavuzdaki talimatları okuduğunuzdan emin olun. Pil değişimi

ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şirketimizle veya pili satın 

aldığınız satıcıyla iletişime geçin;

2. Pili değiştirmeden veya takmadan önce, denetleyicinin gücünü

kapattığınızdan emin olun;

3. Lütfen pil konektörüyle herhangi bir metal nesneye dokunmayın;

4. Lütfen pil üzerindeki uyarı etiketini dikkatlice okuyunuz;

5. Pil sıvısının sızmasını ve cilt ya da gözlerin yaralanmasını önlemek için 

pili parçalara ayırmayın. Cilt ve giysiler elektrolit ile lekelenirse bol su ile 

durulayın. Göze sıçrarsa, gözleri en az 15 dakika temiz su ile yıkayın ve 

zamanında tıbbi yardım alın;

6. Pillerle çalışırken korunmak için lastik eldivenler, uzun kollu giysiler ve 

uygun sıçrama gözlükleri veya yüz siperlikleri giyilmesi önerilir;

7. Pilin yuvası veya kapağı çatlamış, deforme olmuş veya sızdırıyorsa pili 

hemen değiştirin.

4.3 Sistem Teşhisi

Bu ürün, aracın anormal durumunu, kontrolör LED ışığının yanıp sönmesi ve korna döngü 

alarm sesiyle uyaracaktır. Uyarı sinyali üretildiğinde, elektrikli tekerlekli sandalyenin 

motor, fren, akü, kablo bağlantısı ve ürünün kendisinde meydana gelebilecek bazı 

bölümlerinde anormal durum oluştuğunu belirtir. Ürün, yerleşik bilgi danışma işlevine 

sahiptir ve görüntülenen teşhis numarası, durumun doğasını yansıtabilir.
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Bu anormal koşullar, diğer servis araçları kullanılmadan yine de tespit edilebilir. Sesli 

mesaj şunları belirtir: İlk iki yüksek frekanslı ses kılavuz seslerdir ve ardından alarm 

seslerinin sayısıdır. Dairesel alarm, durumun ciddiyetine göre elektrikli tekerlekli 

sandalyenin kullanımını durdurabilir. Lütfen kullanmaya devam etmeyin ve güvenliği 

sağlamak için önce sorunu giderin.

4.3.1 Sesli sinyal kodu ve arıza bakım ışığı göstergesi: Ürünün yerleşik bilgi teşhis işlevi 

sayesinde, görüntülenen teşhis numarası durumun doğasını yansıtabilir;

Kod Problem Tanımı Teşhis Tavsiye edilen eylem

1
Tüm yeşil ışıklar kapalı Güç kapalı veya uyku 

modu
Sigortayı açın veya kontrol edin

2

Daha az LED ışığı, 

daha az pil gücü 

anlamına gelir

Düşük güç  ve düşük 

gerilim 

Düşük akü voltajı, şarj ettikten 

sonra kullanın，akü hasar 

görmüşse, aküyü yenileyin, 

değiştirdikten sonra kullanın. 

(lütfen çevre korumasına dikkat 

edin.

3
Sol tekerlek hareket 

etmiyor

Sol taraftaki motor

arızası

Sol motorun veya bağlantı cihazının ve 

motor kablo bağlantısının gevşek olup 

olmadığını kontrol edin.

4
Sağ tekerlek hareket 

etmiyor

Sağ taraftaki motor

arızası

Doğru motorun veya bağlantı 

cihazının ve motor kablo bağlantısının 

gevşek olup olmadığını kontrol edin.
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5
Denetleyici kablosu 

anormal derecede 

sıcak

Aşırı akım

Motor tahrik mekanizması 

sıkışmışsa, akımı tespit etmek için 

ampermetreyi kullanın ve 

denetleyiciyi kontrol edin

6
Yön kontrolü işe 

çalışmıyor
Joystick arızası

Anahtar sıfırlandıysa veya anahtar 
kablosunun bağlantısı kesildiyse, 
bağlantı fişinin gevşek olup 
olmadığını kontrol edin.

7
Denetleyici yanıt 
vermiyor Kontrolör arızası

Lütfen satış sonrası 

servis ile iletişime geçin

8
Yön kontrol 

hatası
Sinyal hatası

Lütfen satış sonrası 

servis ile iletişime geçin

4.4 Kontrol Sistemi

Lütfen bu kontrol cihazının nasıl kullanılacağına tamamen aşina olana kadar tekerlekli sandalye 

kullanmayın. Tüm denetleyici parametreleri, çeşitli koşullar altında en iyi performansı elde 

etmek için fabrika tarafından profesyonelce ayarlanmıştır. Denetleyici parametrelerinin 

değiştirilmesi gerekiyorsa, şirketin profesyonellerinin kullanıcının güvenliğini ayarlamasını ve 

doğrulamasını ve tıbbi cihazların güvenlik düzenlemelerine uymasını sağlamalıdır. Tekerlekli 

sandalye üzerindeki devre tasarımı sizin güvenli kullanımınıza göre yapılmıştır. Lütfen herhangi 

bir şekilde hasara neden olacak şekilde değiştirmeyin veya ayarlamayın.
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4.4.1 Kontrol Paneli：【Şekil 35】

4.4.2 Denetleyici güç anahtarı ve uyku işlevi

◎Denetleyiciyi açın: güç anahtarı düğmesini açın

sağa doğru yanar ve sesli uyarı verir, the controller is normally Power on;

◎Denetleyiciyi kapatın: Güç anahtarı düğmesine basın              , paneldeki tüm LED ışıklar 

kapalı ve denetleyicide çıkış yok. Bazı acil durumlarda, kontrol cihazını kapatmak için 

açma/kapama düğmesine basabilirsiniz;

◎Arama modu: Joystick herhangi bir işlem yapılmadığında 20 dakika sonra, kontrol cihazı

gücü otomatik olarak kapatır ve uyku moduna girer. Kontrol sistemini uyandırmak için

tuşa tekrar basın. Ürünün uyku durumunda kendi güç tüketimi (≤2,2mA) pile zarar

vermez.

4.4.3 Kontrolörün temel çalışması:

4.4.3.1 Kumandanın joystick'inin yere dik olduğundan emin olun, kumandadaki güç açma 

düğmesine basın, güç göstergesi görüntülenecektir. Önce joystick hareket eder ve 

ardından güç açma düğmesine basarsanız, güvenlik cihazı tekerlekli sandalyeyi hareket 

ettiremez hale getirir ve güç göstergesi ışığı yanıp söner. Joystick'i bıraktığınız sürece 

hareket edecektir:

güç göstergesi soldan 

şekil 35
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4.4.3.2 Hız ayarı: Hız göstergesi, mevcut hız ile maksimum hız arasındaki karşılaştırma 

değerini gösterir ve hız artırma düğmesine (hız azaltma düğmesi           ) basılarak hız 

artırılabilir (             ); Her basıldığında %20 artar. İnce ayar için, hız göstergesi istenen hıza 

atlayana kadar düğmeyi basılı tutun ve ardından bırakın. Hız beş vitese bölünmüştür (bir 

ışık en yüksek hızın %20'sidir, beş ışık en yüksek hızdır);

4.4.3.3 Kullanıcı tarafından ayarlanan hız sınırına göre, joystick hareket yönünü [Şekil 

36'da gösterildiği gibi] kontrol edebilir; joystick'in hareket yönü tekerlekli sandalyeye 

hareket talimatı verir ve joystick'in hareket genliği tekerlekli sandalyenin bu yöndeki hızını 

belirler:

Joystick yukarı: ileriye doğru sürer;

Joystick aşağı: geriye doğru sürer;

Joystick sola: sola döndürür;

Joystick sağa: sağa döndürür.

4.4.3.4 Tekerlekli sandalyeyi çalıştırırken veya durdururken, lütfen hız ayar düğmesini 

yavaş bir hıza ayarlayın;

4.4.3.5 Daha yetkin bir şekilde sürerken, hızı güvenli ve kontrol edilebilir bir hıza yükseltin;

4.4.3.6 İç mekan kullanımında, nesnelerle çarpışmayı önlemek için lütfen en düşük hızı 

kullanın;

4.4.3.7 Acil durdurma durumunda, joystick'i bırakın veya ters yöne çevirin (acil durdurma).

4.4.4 Denetleyici bağlantı şeması

Şekil 37
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5.Bakım onarım

5.1. Tekerlekli sandalye temizliği ve günlük muayene: 

5.1.1 Tekerlekli sandalyeyi temizleyin;

◎Temizl ik i çi n ıs lak bir bez ve yumuşak bir deterjan kullanın;

◎Elektronik kısım su ile temas etmemelidir.

◎Yüksek basınçlı temizleme ekipmanı kullanmayın;

◎Manuel fren: Her kullanımdan önce, manuel frenden sonra tekerleğin statik

fonksiyonunun normal olduğundan emin olun;

◎Lastik basıncı: Her kullanımdan önce lastik basıncının normal olduğundan emin olun;

◎Minderler ve arkalıklar: Gerekirse ılık su ve seyreltilmiş sabunlu su ile yıkayınız;;

◎Kontrolör: Her durumda, kontrolörün koruyucu önlemleri alınamlıdır;

◎Sabitleme parçaları: Her kullanımdan önce, tüm vidaların sağlam olup olmadığını

kontrol edin ve gevşekse hemen sıkın.

5.1.2 Günlük muayene:

◎Lütfen sürüşten önce aşağıdaki maddeleri kontrol edin, herhangi bir anormallik varsa,

en iyi çözümü almak için lütfen satış sonrası servisimiz veya satın aldığınız bayi ile iletişime

geçin.

Öğe Kontrol listesi
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Kontrolör

◎Normal olarak açılıp kapatılacağı
◎Eklemlerin veya parçaların gevşek olup olmadığı
◎Herhangi bi yönde çalıştırmanın kolay olup olmadığı
◎Hızın ayarlanıp ayarlanamayacağı
◎Güç göstergesi ışığının açık olup olmadığı ve kullanım için yeterli güç 
olup olmadığı

◎Kornanın normal şekilde kullanılıp kullanılamayacağı
◎Herhangi bir anormal ışık var mı?
◎Herhangi bir anormal ses var mı?

Motor
◎Herhangi bir anormal ses var mı
◎Elektromanyetik frenin normal çalışıp çalışmadığı

(Tekerlekli sandalye bir klik sesiyle çalışır ve durur).

Debriyaj
◎Herhangi bir anormal ses var mı
◎Debriyaj cihazının normal çalışıp çalışamayacağı

Çerçeve
◎Herhangi bir anormal ses var mı
◎Parçaların gevşek olup olmadığı

Tekerlek
◎Parçaların gevşek olup olmadığı
◎Hasar veya yetersiz lastik basıncı olup olmadığı
◎Herhangi bir anormal ses var mı?

Not

Herhangi bir anormallik bulursanız, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle 
veya onarım hizmeti için satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin.

5.2 Düzenli bakım kayıtları:
5.2.1 Tekerlekli sandalyenizin iyi durumda olduğundan emin olmak için, daha fazla tekerlekli 
sandalye bakımı yapmak ve düzenli bakım kayıtları yapmak için lütfen müşteri hizmetleri 
ekibimizle düzenli olarak iletişime geçin;
5.2.2 Tekerlekli sandalyenizin 6 ayda bir kontrol edilmesini ve yılda bir kez tamir edilmesini 
öneriyoruz;
5.2.3 Tekerlekli sandalyeler için kontrol listesi aşağıdadır. Lütfen tekerlekli sandalyenizi 
aşağıda önerilen sıklıkta kontrol edin. Bazı kontroller için, güvenliği sağlamak için tekerlekli 
sandalyeye oturduğunuzda veya tekerlekli sandalyeden kalktığınızda kendinizi kontrol 
etmelisiniz.
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5.2.4 Daha fazla dikkat etmeniz için bu kendi kendine inceleme bölümlerini şu şekilde 
sıraladık:

A: Haftalık kontrol B:  Aylık kontrol C: Her altı ayda 1 kontrol
D: Yıllık kontrol

Aşağıdaki tabloda muayene öğeleri listelenmektedir. Kendinizin ve çevrenizdekilerin
sağlığı ve güvenliği için lütfen bunları mutlaka uygulayın.

A

Haftalık kontrol

Aşağıdaki öğelerin anormal olup olmadığını kontrol edin:
◎Pilin normal çalışıp çalışmadığı;
◎Ön ve arka tekerlek parçalarının normal olup olmadığı veya
anormal bir ses olup olmadığı;
◎Pelvis kemerinin stabil olup olmadığı;
◎Tekerlekli sandalye yapısının stabilitesinin normal olup olmadığı;
◎Faaliyet bölümünün yağlanıp yağlanmadığı (Yağ veya gres
ekleyin).

B

Aylık kontrol

Aşağıdaki öğelerde gevşeklik veya aşınma olup olmadığını kontrol 
edin:
◎ Kolçak setinin vidaları ve joystick cihazları;
◎Elektromanyetik fren ve manuel fren işlevi;
◎Debriyaj işlevi;
◎Joystick/Kol;
◎Ön tekerlek ve arka tekerlek parçaları;
◎Ön/arka lastik diş derinliği;
◎Elektronik kontrol sisteminin kablolamasını onaylayın;
◎Şarj cihazı ve kontrolör arasındaki konektör.

C
 Altı ayda 1 kontrol

Lütfen tekerlekli sandalyeyi bir kez profesyonel inceleme için 
servis merkezine gönderin.

             D 

     Yıllık kontrol 

Profesyonel muayene için tekerlekli sandalyeyi bir kez 
servis merkezine göndermeniz önerilir.

6. Satış Sonrası servisi

6.1 Ürün Terimi:
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Firmamızın ürettiği elektrikli tekerlekli sandalye; aktif, steril olmayan, tekrar kullanılabilir 

ürünler sınıfına ait olup, kimyasal madde içermemektedir. Araştırıldığında elektrikli 

tekerlekli sandalye ve benzeri ürünlerin geçerlilik süreleri ile ilgili içeriklerini belirten ilgili 

yönetmelik veya standartlar bulunmamaktadır.

Tekerlekli sandalyenin klinik kullanımdaki güvenliği, geçerlilik süresi ve hizmet ömrü, 

yalnızca ürünün kendisinin yapısal sağlamlığına değil, aynı zamanda kullanıcının 

kullanımına, ürünün kullanım ortamına, kullanıcının kullanım alışkanlıklarına, döngüsüne 

göre bakımının yapılıp yapılmadığına ve kullanım ömrüne de bağlıdır.

Ürünlerimizin önerilen geçerlilik süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

6.2 Ürün Garanti Süresi:

1) Ana çerçeve için 2 yıllık garanti hizmeti sağlayın;

2) Satın alma tarihinden itibaren 1 yıl içinde, satış temsilcisi tarafından yapılan inceleme

sonucunda aşağıda listelenen parçalarda herhangi bir malzeme veya üretim hatası tespit

edilirse, şirket orijinal müşteriler için ücretsiz onarım veya değiştirme hizmeti verecektir.

■Elektrikli kontrol veya joystick sistemi;

■Motor/sürüş sistemi;

■Yatak burçları

3) Garanti kapsamında olmayan parçalar ve koşullar:
● Piller, lastikler, koltuk arkası yastıkları, koruma plakaları, kolçak yastıkları ve diğer
plastik parçalar, kauçuk parçalar ve diğer yardımcı ekipmanlar gibi sarf malzemeleri garanti
kapsamında değildir;
●Kötüye kullanım, yanlış kullanım, kaza ve ihmalden kaynaklanan hasarlar;
●Hatalı kullanım, bakım ve depolamadan kaynaklanan hasarlar;
●Ticari kullanım veya diğer anormal kullanım;
●Çeşitli doğal afetler ve insan yapımı kazalardan kaynaklanan araç hasarı;
●İşlevsel bir etkisi olmadığı belirlenebilen duyusal yargılar;
●Kullanımdan sonra aşınma ve yıpranma gibi yüzey bozulması olgusu;
●Elektrikli tekerlekli sandalyelerde izinsiz değişiklik yapılması;



33

●Şirket veya satış sonrası servislerle iletişime geçmezseniz, kendi kendine bakım

nedeniyle oluşan masraflar kendisine aittir.

4) Bakım maddelerine uyun:

●Bu kılavuzda gösterilen çalıştırma yöntemine göre normal şekilde çalıştırın;
●Bu kılavuzda gösterilen günlük inceleme ve bakım çalışmalarını

gerçekleştirin.
5) Garanti

●Satış sonrası hizmet kartı, ürünün satın alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

●Bu ürünün ana çerçevesi 2 yıl (üretim tarihinden itibaren) garantilidir, diğer parçalar

yukarıdaki düzenlemelere göredir.

Not

1. Bakım veya onarım sırasında, pil, kontrolör, joystick, motor, şarj cihazı

veya diğer parçaların değiştirilmesi gerekiyorsa, aynı model ve özellikteki

orijinal parçaların değiştirilmesi için lütfen firmamızla iletişime geçin;

2. Tekerlekli sandalye ve batarya şarjı GB/T 18029.21'nin

gereksinimlerini karşılar;

3. Tekerlekli sandalyenin kullanım ortamında cep telefonu veya

elektronik ürün hırsızlık önleme sistemi normal kullanımını etkileyebilir;

4. Garanti süresi boyunca ücretsiz garanti ve garanti süresinden sonra

ücretler tahsil edilecektir. Ücretlendirme standardının ayrıntıları için

lütfen şirketin satış sonrası servis departmanına danışın;

Herhangi bir anormallik bulursanız, tekerlekli sandalyenin onarım

servisini almak için lütfen şirketimizin müşteri hizmetleri personeli veya

satın aldığınız bayi ile iletişime geçin.
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7.Elektromanyetik uyumluluk

Elektromanyetik emisyonlar ve girişim direnci gerekliliklerine uymak için aşağıdaki 

1. Elektrikli tekerlekli sandalye üreticisi tarafından sağlanan aksesuar ve kablolara ek
olarak, yönetmelikler dışında aksesuar ve kabloların kullanılması elektrikli tekerlekli
sandalyenin emisyonunun artmasına veya gürültü bağışıklığının azalmasına neden olabilir.
2. Elektrikli tekerlekli sandalye diğer ekipmanlara yakın veya üst üste kullanılmamalıdır.
Yakın veya üst üste kullanılması gerekiyorsa, kullandığı konfigürasyonda normal şekilde
çalışabileceği gözlemlenmeli ve doğrulanmalıdır.
3. Elektromanyetik emisyon ve anti-parazit gereksinimlerini karşılamak için aşağıdaki pil
şarj cihazları ve kablolar kullanılmalıdır.

(Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2) : Tablo 1 Şarj cihazı bilgisi

Table 2 Cable information

Kablo tipi Uzunluk
güç kablosu 0.9m
şarj kablosu 0.95m

4. Dahili bileşenler için yedek parça olarak satılan kablolar (dönüştürücüler) dışında,
belirtilmemiş aksesuarların ve kabloların (dönüştürücüler) kullanılması elektrikli tekerlekli
sandalyenin elektromanyetik emisyonunu artırabilir veya bağışıklığını azaltabilir.
5. Elektrikli tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye ve akü şarj cihazı modeli veya diğer
bilgiler için benzersiz bir tanımlamaya sahiptir.
6. Yönergeler ve üreticinin beyanı.

Şarj cihazı： 24V 1.7A

kablolar kullanılmalıdır.
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Tablo 3 Elektromanyetik emisyon —— tekerlekli sandalye sürücü sistemi üzerindeki etki

Testi başlat Uygunluk Elektromanyetik ortam —— Yönergeler

RF emisyon GB

4824 Grup 1

Ekipman yalnızca dahili işlevleri için RF enerjisi kullanır, bu nedenle 

RF emisyonu çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanla çok 

az parazit olasılığı vardır.

RF emisyon

GB 4824 B Tipi

Ekipman, ev içi kullanıma doğrudan bağlı konut ve  kamu düşük 

voltajlı güç kaynağı ağları dahil olmak üzere tüm tesislerde 

kullanıma uygundur.

Tablo 4 Tekerlekli sandalye tahrik sistemine elektromanyetik bağışıklık

Bağışıklık testi
GB/T 18029.21-2012 

Test seviyesi
Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam — — 

Yönergeler

Elektrostatik 

deşarj（ESD）

GB/T17626.2

±6kV temas deşarjı

±8kV hava deşarjı
±6kV temas

±8kV hava

Zemin ahşap, beton veya seramik 

karo olmalıdır. Zemin sentetik 

malzeme ile kaplı ise bağıl nem 

en az %30 olmalıdır.

Güç frekansı 

manyetik alanı 

（50/60Hz）

GB/T 17626.8

30 A/m 30 A/m

Güç frekansı manyetik alanı, 

ticari veya hastane ortamının 

tipik yerlerindeki gibi  özelliklere 

sahip olacaktır.

Yönergeler ve üreticinin beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık

Alıcı veya kullanıcı, ekipmanın aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda 

kullanılmasının tasarlandığından emin olacaktır:

Bağışıklık testi
GB/T 18029.21-2012 

Test seviyesi
Örtüşme seviyesi

Elektromanyetik ortam — — 

Yönergeler

Radio frequency

radiation

GB/T 17626.3

20 V/m

26MHz - 2.5GHz

20 V/m

26MHz - 2.5GHz

Taşınabilir ve mobil RF iletişim 

ekipmanı, kablolar da dahil olmak 

üzere ekipmanın herhangi bir 

parçasına önerilen izolasyon 

mesafesinden daha yakın 

kullanılmamalıdır. 
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d=1.2 150kHz-80MHz

d =1.2 80MHz-800MHz

d =2.3 800MHz-2.5GHz

P - verici üreticisi tarafından watt 

(W) cinsinden sağlanan vericinin

maksimum nominal çıkış gücüne

göre;

D - metre (m) cinsinden önerilen

izolasyon mesafesidir.

Sabit RF vericisinin alan gücü,

elektromanyetik alan A ve her

frekans aralığında, B'deki çakışma

seviyesinden daha düşük olacaktır.

Aşağıdaki sembollerle işaretlenmiş

ekipmanın yakınında parazit

meydana gelebilir.

A Kablosuz (hücresel/kablosuz) telefonların baz istasyonları ve yer mobil radyoları, amatör radyolar, AM 

ve FM radyo yayıncılığı ve televizyon yayıncılığı gibi sabit vericiler, teoride doğru bir şekilde tahmin 

edilemeyen alan kuvvetlerine sahiptir. Sabit RF vericisinin elektromanyetik ortamını değerlendirmek 

için, elektromanyetik alan araştırması dikkate alınmalıdır. Ekipmanın bulunduğu yerin ölçülen alan 

kuvveti, yukarıdaki uygulanabilir RF uyum seviyesinden yüksekse, ekipmanın normal çalıştığını 

doğrulamak için gözlemlenmelidir. Anormal performans gözlemlenirse, ekipmanı yeniden yönlendirmek 

veya yeniden konumlandırmak gibi ek önlemler gerekli olabilir.

Mesafe, verici frekansına 
karşılık gelen formülle 
hesaplanır.

Önerilen izolasyon mesafesi:
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B 150khz-80mhz tüm frekans aralığında, alan gücü 3V/m'den az olacaktır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı arasında önerilen izolasyon mesafesi.

Ekipmanın, kontrollü RF radyasyon bozukluğu olan bir elektromanyetik ortamda kullanılması 

beklenmektedir. Alıcı veya kullanıcı, iletişim ekipmanının maksimum nominal çıkış gücüne göre, 

taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (verici) ile ekipman arasındaki aşağıda önerilen minimum 

mesafeyi koruyarak elektromanyetik girişimi önleyebilir:

Vericinin 

maksimum 

nominal çıkış gücü

W

Vericinin/m'nin farklı frekanslarına karşılık gelen izolasyon mesafesi

150kHz - 80MHz

d = 1.2

80MHz - 800MHz

d = 1.2

800MHz - 2.5GHz

d = 2.3

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Vericinin yukarıdaki tabloda listelenmeyen maksimum nominal çıkış gücü için, metre (m) cinsinden 

önerilen izolasyon mesafesi D, karşılık gelen verici frekans sütunundaki formülle belirlenebilir; burada p, 

maksimum nominal çıkış gücüdür. verici üreticisi tarafından sağlanan verici. Watt (W) cinsinden.

Not 1: 80MHz ve 800MHz frekans noktalarında daha yüksek frekans bandı formülü benimsenmiştir. Not 

2: Bu yönergeler her durum için uygun olmayabilir. Elektromanyetik iletim, binaların, nesnelerin ve insan 

vücudunun soğurulmasından ve yansımasından etkilenir.

Table 5 Elektromanyetik emisyon - araç üstü ve araç üstü akü şarj cihazları için

Yönergeler ve üretici beyanları - elektromanyetik emisyonlar

Alıcı veya kullanıcı, ekipmanın aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmasının 

tasarlandığından emin olacaktır:

Başlangıç testi Uygunluk Elektromanyetik ortam——Yönergeler

RF emisyonu

GB 4824 Grup 1

Ekipman yalnızca dahili işlevleri için RF enerjisi kullanır, bu 

nedenle RF emisyonu çok düşüktür ve yakındaki elektronik 

ekipmanla parazit olasılığı çok azdır.

RF emisyonu B Tipi Ekipman, ev içi kullanıma doğrudan bağlı konut ve  kamu
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GB 4824  düşük voltajlı güç kaynağı ağları dahil olmak üzere tüm 

tesislerde kullanıma uygundur.Harmonik radyasyon 

GB 17625.1
A Tipi

Voltaj dalgalanması / 

titreme emisyonu GB/

T 17625.2

Uygunluk

Tablo 6 Elektromanyetik bağışıklık - araca monteli ve araca monteli olmayan akü şarj cihazları için

Yönergeler ve üretici beyanları - elektromanyetik bağışıklık

Alıcı veya kullanıcı, ekipmanın aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmasının 

tasarlandığından emin olacaktır:

Bağışıklık testi
GB/T 18029.21-2012

Test level
Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam——

Kurallar

Elektrostatik 

deşarj（ESD）

GB/T 17626.2

± 6kV temas deşarjı

±8kV hava deşarjı
±6kV Temas

±8kV Hava

Zeminler ahşap, beton veya fayans 

olmalıdır. Zeminler sentetik 

malzeme ile kaplı ise bağıl nem en 

az %30 olmalıdır.

Elektrikli hızlı 

geçici darbeler 

grubu

GB/T 17626.4

±1kV güç kablosu

±0.5kV  giriş/çıkış 

hatları için

± 1kV güç 

kablosuna

±uygulanamaz

Ağ güç kaynağı, ticari veya hastane 

ortamında kullanılan tipik kalitede 

olmalıdır.

Dalga

GB/T 17626.5

± 0.5kV kablodan 

kabloya

±1.0kV kablodan 

toprağa

± 0.5kV kablodan 

kabloya

Not suitable Cable 

to cable is not 

applicable.

Ağ güç kaynağı, ticari veya hastane 

ortamında kullanılan tipik kalitede 

olmalıdır.

Güç giriş 

hatlarında voltaj 

düşüşleri, kısa 

kesintiler ve voltaj 

değişimleri

GB/T 17626.11

%100 UT，0,5 döngü 

süren,

%100 UT，Bir hafta 

süren 

%30 UT，25 döngü 

süren

%100 UT，0,5 döngü 

süren,

%100 UT，Bir hafta 

süren

 %30 UT，25 döngü 

süren

Ağ güç kaynağı, ticari veya hastane 

ortamında kullanım için tipik 

kalitede olacaktır. Kullanıcının 

elektrik kesintisi sırasında sürekli 

çalışması gerekiyorsa, cihazın 

kesintisiz güç kaynağı veya pil ile 

çalıştırılması önerilir.

KALİTE  YÖNETİM - PC
Vurgu
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Not: IT, test voltajını uygulamadan önceki AC ağ voltajını ifade eder.

Yönergeler ve üretici beyanları - elektromanyetik bağışıklık

Alıcı veya kullanıcı, ekipmanın aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmasının 

tasarlandığından emin olacaktır:

Bağışıklık Testi
GB/T 18029.21-2012 

Test seviyesi

Uygunluk
seviyesi

Elektromanyetik ortam——

Yönergeler

RF transmisyonu

GB/T 17626.6

RF radyasyonu

GB/T 17626.3

3V (efektif değer) 

150kHz - 80MHz 

3V/m

80MHZ - 2.5GHZ

3V (efektif 
değer)

150kHz -

80MHz

3V/m

80MHZ -

2.5GHZ

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, 

kablolar da dahil olmak üzere ekipmanın 

herhangi bir parçasına önerilen izolasyon 

mesafesinden daha yakın 

kullanılmamalıdır. Mesafe, vericinin 

frekansına karşılık gelen formülle 

hesaplanır .

Önerilen izolasyon mesafesi

d =1.2 150kHz-80MHz

d =1.2 80MHz-800MHz

d =2.3 800MHz-2.5GHz

Not ：P - verici üreticisi tarafından watt 

(W) cinsinden sağlanan vericinin

maksimum nominal çıkış gücüne göre;

D - metre (m) cinsinden önerilen

izolasyon mesafesidir.

Sabit RF vericisinin alan gücü,

elektromanyetik alan A ve her frekans

aralığında, B'deki çakışma seviyesinden

daha düşük olacaktır. Aşağıdaki

sembollerle işaretlenmiş ekipmanın

yakınında parazit meydana gelebilir.
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A Kablosuz (hücresel/kablosuz) telefonların baz istasyonları ve yer mobil radyoları, amatör radyolar, AM 

ve FM radyo yayıncılığı ve televizyon yayıncılığı gibi sabit vericiler, teoride doğru bir şekilde tahmin 

edilemeyen alan kuvvetlerine sahiptir. Sabit RF vericisinin elektromanyetik ortamını değerlendirmek için, 

elektromanyetik alan araştırması dikkate alınmalıdır. Ekipmanın bulunduğu yerin ölçülen alan kuvveti, 

yukarıdaki uygulanabilir RF uyum seviyesinden yüksekse, ekipmanın normal çalıştığını doğrulamak için 

gözlemlenmelidir. Anormal performans gözlemlenirse, ekipmanı yeniden yönlendirmek veya yeniden 

konumlandırmak gibi ek önlemler gerekli olabilir.

B 150khz-80mhz tüm frekans aralığında, alan gücü 3V/m'den az olacaktır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı arasında önerilen izolasyon mesafesi.

Ekipmanın, kontrollü RF radyasyon bozukluğu olan bir elektromanyetik ortamda kullanılması 

beklenmektedir. Alıcı veya kullanıcı, iletişim ekipmanının maksimum nominal çıkış gücüne göre, 

taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (verici) ile ekipman arasındaki aşağıda önerilen minimum 

mesafeyi koruyarak elektromanyetik girişimi önleyebilir:

Vericinin 

maksimum 

nominal çıkış gücü

W

Vericinin/m'nin farklı frekanslarına karşılık gelen izolasyon mesafesi

150kHz - 80MHz

d = 1.2

80MHz - 800MHz

d = 1.2

800MHz - 2.5GHz

d = 2.3

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Vericinin yukarıdaki tabloda listelenmeyen maksimum nominal çıkış gücü için, metre (m) cinsinden 

önerilen izolasyon mesafesi D, karşılık gelen verici frekans sütunundaki formülle belirlenebilir; burada p, 

maksimum nominal çıkış gücüdür. verici üreticisi tarafından sağlanan verici. Watt (W) cinsinden.

Not 1: 80MHz ve 800MHz frekans noktalarında daha yüksek frekans bandı formülü benimsenmiştir.
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Not 2: Bu yönergeler her durum için uygun olmayabilir. Elektromanyetik iletim, binaların, nesnelerin ve 

insan vücudunun soğurulmasından ve yansımasından etkilenir.

Dikkat！
Tekerlekli sandalyelerimiz ve akü şarj cihazlarımız, GB/T 18029.21-2012 "Elektrikli 
tekerlekli sandalyeler, Elektrikli hareketlilik Scooterları ve Pil Şarj Cihazları için 
Elektromanyetik Uyumluluk Gereksinimleri ve Test Yöntemleri" ve YY0505-2012 "Tıbbi 
Elektrikli Ekipman -- Bölüm 1-2: Genel Güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır. 
Gereksinimler ve Standartlar: Elektromanyetik Uyumluluk Gereksinimleri ve Testleri".

8. Paket Listesi

NO. Ürün adı Miktar Not

1
Tekerlekli sandalye 
(ayak pedalıyla beraber) 1ünite Ana çerçeve

2 Şarj aleti 1 adet /

3
Kullanım kılavuzu  (satış sonrası 
servis kartıyla beraber)

1 adet /

4
Üst oturma minderi, üst sırt minderi, 
bacak kayışları

1set Sökülebilir
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1. Çalışma ortamı gereksinimleri
Sıcaklık 20℃±15℃, bağıl nem %60±%35 ve atmosferik basınç aralığı 860hPa~1060hPa
2. Çalışma güç kaynağı koşulları
Şarj güç kaynağı: 220 V 50 Hz, maksimum çıkış akımı 2 A.
Dahili güç kaynağı cihazı çalışma voltajı: DC 24 V.
3. Nakliye ve depolama koşulları:
Saklama ve nakliye sıcaklığı -20℃~55℃'yi geçmemeli, nem %93'ü geçmemeli, aşındırıcı
gaz olmamalı ve iyi havalandırmış temisz bir odada depolanmalı.
Yükleme ve taşıma, fason kutu üzerindeki taşıma işaretlerine ve grafiklere uygun şekilde
gerçekleştirilmelidir.

9. Güç kaynağı koşulları ve çevresel gereksinimler

Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.
Room 903, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road,
Ningbo, Zhejiang, CN

İTHALATÇI: ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/İstanbul/ Türkiye
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net       Tel: 444 78 96

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

Basım Tarihi: 21.12.2022



ELECTRIC WHEELCHAIR

BC-EA8009
OPERATING MANUAL

For the safety of you and others,please read the manual carefully! Buy and
use it under the guidance of medical staff!

No driving on the highway!
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1. Customer notification

1.1 To inform the customer：

Scope of application: The product only carries 1 person and the recommended user's

weight is no more than 120 kg. The product is used for short distance travel by the

disabled or people unable to walk completely.

No driving on public roads.

First of all, thank you for choosing to buy and use our electric wheelchair, thank you for

your trust and support to our company! Please read our instructions carefully before

use! This manual is suitable for BC-EA8009 electric wheelchair.
◎ This manual records the safe use of the correct operation method and simple
maintenance, overhaul and other matters.
◎ Please read this manual before use.Especially in the safe use part,
the items recorded are important to ensure safety, please be sure to read and
understand in detail.
◎ After reading this manual, please put it in the specified position
(seat cushion bag), in case of any confusion or improper situation in use, it is
convenient to take it out for confirmation in time.
◎ This operation manual is a part of the goods, if the customer has to transfer
the wheelchair, please hand over this operation manual together.
◎ If there is something unclear or inappropriate, please negotiate with the
dealer you purchased or contact our after-sales service as soon as possible.
◎ Please make sure to read the after-sales service card, which has been
included in the last page of this manual, confirm the name and seal of the sales
store on the back, and keep it properly.
◎ Due to quality improvement or design change, the contents and illustrations
recorded in this manual may be slightly different from the actual part, the
company reserves the right to modify.
◎ Important: Do not attempt to drive without professional explanation or full
understanding of this manual to avoid danger.

1.2 Safety Instructions：
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★Be sure to read:

1.2.1 Warning sign
Be sure to read the instructions, pay attention to the warning signs and read them
carefully to ensure safety.

1.2.2 Precautions before use
1.2.2.1 Every time you get into or get out of the wheelchair, don't stand on the foot pedal,
step on the ground.

1.2.2.2 Practice in a safe and wide area such as a park before you are used to driving.
1.2.2.3 Make sure the user wears a seat belt to ensure safety.
1.2.2.4 Verify that the parts are stable.
1.2.2.5 Make sure the battery is sufficient for use.
1.2.2.6 Make sure to maintain the specified tire pressure (tire pressure: <250KPa
(pneumatic tire only)). Abnormal tire pressure may cause instability,, increase power

Note

Please follow the instructions and specifications in this manual
when operating the wheelchair to ensure the safety of the product.
Be sure to abide by national and local road traffic regulations and
drive carefully.

Warning
Improper use can result in death or serious injury.

Note
Improper use can result in injury or damage to the wheelchair.

Advice

Obey the rules of this manual to keep the wheelchair in good
condition.

Warning
In and out of the wheelchair, do not stand on the pedal!
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consumption and reduce driving range.

1.2.3 Precautions during driving:
1.2.3.1 The maximum load of this wheelchair is 120KG and the maximum climbing Angle
is 10 degrees. Avoid steep slopes, sloping fields, high steps, ditches, walking sideways or
on steep slopes, snaking or sharp turns.
1.2.3.2 Please practice driving in a safe place and remember the functions of the
wheelchair. When driving for the first time, please travel with a companion and drive
under confirmed safety conditions.
1.2.3.3 Please observe the traffic rules as a pedestrian, not as a motorist.
1.2.3.4 If an escort is necessary, please walk on pedestrian and zebra crossings and keep
to the right.
1.2.3.5 Please avoid driving in the following situations or places. If you still want to drive,
please be pushed by an escort.

Drive in bad weather (rain, fog, strong wind, snow, etc.). Please wipe the
wheelchair immediately when you get wet.

Bad roads (mud, snow, sand, gravel).
Drive on the road with heavy traffic.
A shoulder road without a fence, ditches, ponds, etc.
When crossing a railway, stop before the level crossing and make sure that the

left and right side are safe and that the wheels will not get stuck in the railway. Same
operation when cross obstacles such as trenches or cracks.

Advice

If there is a risk of front wheels getting stuck, it is recommended to move
backward (e.g. crossing the tracks, getting in and out of subway carriage,
etc.).

Note

Be sure to move in a direction at right angle to the track and any
obstructions, cracks or gaps, and it is strongly recommended that you
coordinate with your escort.

1.2.3.6 Up and down the hill must move forward. Please proceed at the lowest speed
when going downhill.
1.2.3.7 Please avoid crossing high steps. The run-up distance of this product is 50cm. The
step that can be crossed is about 6cm high. When crossing the step, the direction must
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be at right angle to the step.
1.2.3.8 If you choose to turn your back when going downhill, make sure that an
attendant is present.
1.2.3.9 Do not use this vehicle to carry items and traction purposes, do not stand or jump
on the seat cushion.
1.2.3.10 Mobile phones, radios or other transmitters may affect the use of the electric
wheelchairs, so that if the electric wheelchairs are in the area of electromagnetic
interference and get effected, it is recommended to close the source of emission, and
turn off the power supply of the electric wheelchairs as soon as possible.
1.2.3.11 The circuit design of the wheelchair is based on the safety of the user. It is
strictly prohibited to modify without permission.

Warning

The user should not drive or use the wheelchair in any motor vehicle because
the user may be thrown from the wheelchair and injured in an emergency or
emergency braking. When in any motor vehicle, the user shall move from the
wheelchair to the normal seat of the motor vehicle and secure the
wheelchair in the vehicle.

1.2.4 For Customer information
We only provide the repair and service described in this manual, please use
factory parts. Please note that our manual contains many cautions. Any vehicle
used incorrectly can cause injury. Careless driving may endanger your own safety
and affect the safety of others. Please follow our guidelines and use your
wheelchair properly. When driving outdoor, obey the traffic rules and follow the
Key points in this manual.

1.2.5 Notes for escorts
1.2.5.1 Please make sure that the user's feet are securely on the pedals and the
clothes will not touch the wheels.
1.2.5.2 Please keep the electromagnetic brake in gear when going up or down
hill. Do not release the clutch. (See Figure 23)
1.2.5.3 Please do not brake too hard or too fast in case the user is ejected from
the wheelchair.
1.2.5.4 Make sure the clutch is in gear when the wheelchair is not being
driven.
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Advice

* Environmental protection: Waste batteries and vehicles should be recycled
in accordance with relevant national guidelines.
* Speed limit: According to national regulations, the speed of electric
wheelchairs should be controlled below 6km/h. Please comply with relevant
regulations to protect your own safety.

Warning

1.2.6 Safe operation instruction
Operation mode of different road surface
Step Up and Down (see Figure 1)
• Slowly approach steps or obstacles and stop at the right Angle;
• Place the front wheel close to an obstacle or step and lean against the step;
• Keep the front wheel at right angle to the obstacle and keep the direction
forward;
• Keep the direction and drive slowly forward until the rear wheels
are cleared the obstacle and the maximum obstacle height is 4cm.

Figure 1 Figure 2

Downhill (see Figure 2)
• The downhill speed should not set to the lowest gear, drive with the lowest
speed and keep within a controllable range;
• Do not swerve or brake suddenly;
• Do not try to go downhill on slippery roads;
Uphill
• Keep the back straight when going uphill;
• Do not try to push your torso out of the wheelchair seat range while climbing;

Right

Wrong

Downhill Uphill
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• Drive straight when going uphill. Don't zig-zag or make sudden turns;
• Do not attempt slopes that are too steep and no more than 10 degrees is
recommended.

1.3 Special instructions on product labels, chargers and use:
1.3.1 Interpretation of graphics, symbols, abbreviations and other contents used in
medical device labels:

Type B application section
Note

1.3.2 The Wheelchair and battery charger comply with GB/T 18029.21;
1.3.3 In addition to the contents specified in ISO 7176-15, the manual contains warnings
on the related risks caused by electromagnetic radiation source interference in the use
environment of wheelchairs, including but not limited to:
-- mobile phones;
-- Electronic goods anti-theft system.

2.Safety profile and requirements：

The warnings and precautions shown are intended to prevent unnecessary harm and
injury to the user or others when using the product correctly and safely.

Warning and attention contents are as follows:：

Sign Contents

Warning
Indicates that if used incorrectly, personal injury or death may occur.

Note

Indicates that improper use may result in personal injury or goods
damage.

Mandatory (something that must be obeyed), the specific
mandatory content is shown in words or pictures in or close to the ,
the picture on the left shows general mandatory.
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Warning：In order to avoid causing unnecessary casualties to you and others,
illegal operation is strictly prohibited

It is strictly forbidden to use as transport vehicles for any purpose;
It is strictly forbidden to drive on roads that violate the traffic laws and regulations of

the national and local governments;
It is strictly forbidden to use by the upper limbs disabled persons or those who have

difficulty in operation;
It is strictly forbidden to use by persons with mental disorders or unresponsiveness;
It is strictly forbidden to drive on uneven road;
It is strictly forbidden to get in and out of the wheelchair when the controller switch

is turned on and the handbrake is not pulled;
It is strictly forbidden to turn during high-speed driving;
Do not stand on the pedals;
Do not turn or steer on the slope;
Do not park on the slope;
Do not drive laterally on the slope;
Do not get in and out of the wheelchair on the slope;
It is strictly prohibited to drive on roads or in rainy days;
it is strictly forbidden to drive on the slope or pond without guardrails;
It is strictly forbidden to drive without the proper use of safety and leg straps;
It is strictly forbidden to modify the wheelchair or replace the parts not provided by

the company without permission;
It is forbidden to lean out of the wheel chair when it is driving;
It is strictly forbidden to carry items and clothing beyond the wheelchair and close to

the rotating part of the wheelchair;
It is strictly forbidden to blindly operate the wheelchair without reading and

understanding this manual carefully;
It is strictly forbidden to stay or store the wheelchair near the heating equipment;
Those who are upper limbs retarded, senile dementia, mentally ill, physically inability

to take care of themselves or medical advised not to use are strictly prohibited to use.

Prohibit (something that is not allowed), the specific content of the
ban is shown in words or pictures in or close to the , the picture on
the left shows general prohibit.
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Warning：To avoid unnecessary injury to yourself and others, please obey the
rules!

Before using the wheelchair, check the tire pressure, correct installation of
accessories, operation skills etc;

When using wheelchairs to practice, be sure to have the escort to the safe area to
practice;

Practice for the first time in a safe and open community or park.
After the operator gets in the wheelchair safely, be sure to fasten the seat belt

correctly;
Adjustable pedals, adjust the height above 50mm from the ground.
Wheelchairs with anti-tilting mechanism must be correctly installed before use;
In the wheel chair without the reverse wheel device mechanism, please do not

recline on the wheelchair when using;
If you encounter an obstacle while driving, it is forbidden to crash with a wheelchair

(especially most elderly people have osteoporosis and are vulnerable to injury);
When entering the road or pedestrian crossing, be sure to switch to manual mode,

and the escort will push it safely;
Push the wheelchair downhill at a slow speed. Lean the user's head and back as far

as possible and hold onto the handrail;
When the electric wheelchair starts and brakes, it is strictly prohibited to speed too

fast and too hastily;
The braking function of the electric wheel chair is mainly to play a stabilizing role on

the uphill, downhill or unstable road;
When driving the wheelchair, it is forbidden to do large left-leaning, right-leaning,

forward-leaning, reclining and other actions in the wheelchair.
Keep the wheelchair away from contact with open fire to avoid igniting backrest,

cushion, foot belt;
When not using the wheelchair or during your stay, you need to turn off the

controller and pull the handbrake in time;
Before use, the tire pressure needs to be checked and confirmed;
Not suitable for driving on very slippery and rough roads;
When using the lifting platform to transport the wheelchair, the anti-tipping (turning)

wheel must be prevented from being entangled with other objects;
When used in the lift platform or elevator, the wheelchair controller must be turned
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off and the hand brake pulled;
During the process of adjustment and installation, be careful of fingers to avoid

injury;
When checking the manual brake function, make sure that the manual brake braking

is effective and the wheels are completely stationary;
During the process of moving the electric wheelchair, you need to focus on

protecting the controller;
Do not exceed the maximum climbing angle climbing;
Do not stay on uphill or downhill road;
Do not climb over the maximum allowable obstacle height;
Do not cross the ditch and the obstacle over the maximum allowable size;
Attention should not be distracted while driving the wheelchair;
Wheelchairs shall not be used for hauling goods;
The wheelchair is limited to 1 person;
The maximum payload shall not exceed 120kg;

3. Product Overview

【Name】Electric Wheelchair

【Model】BC-EA8009

【 Scope of application】 It is suitable for people with disabilities or no complete
walking ability. Only carry one person and the user weight is no more than 120kg. No
driving in motorway.

【Structure and composition】 It is composed of front wheel, rear wheel, frame,

controller, motor, cushion (backrest) and battery box, as shown in the picture below.

【Product Performance】

Description
Performance index
(outdoor )

Max speed，km/h ≤6.0
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【Product Features】

1. Frame: carbon steel; 10 inch front wheel;24 inch rear wheel;

2. Motor power: DC24V/250W;

3. Charging time: 8-12 hours;

4. Drive mode: Double motor drive;

5. Joystick: Manual rocker controller;

6. Classification according to electric shock-proof type: Internal power equipment;

7. Classification according to the degree of electric shock protection: B type application

Running braking
performance

Level road braking，m ≤1.5

Maximum slope safe braking, m ≤3.6（6°）

Slope parking performance ≥9°

Static stability

Forward leaning ≥9°

Backward leaning ≥9°

Side leaning ≥9°

Dynamic stability

Backward dynamic stability on the
slope ≥6°

Backward dynamic stability on the
slope ≥6°

Side leaning dynamic stability on the
slope ≥6°

Height of obstacle，mm ≥40

Ditch width，mm 100

Climbing ability（Angle） ≥6°

Minimum turning radius, mm ≤1200

Theoretical driving distance,km ≥20
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part;

8. Classification according to the degree of protection of liquid ingress: ordinary type (not

against liquid into the closed equipment);

9. Classification according to the degree of safety when used in the presence of

flammable anesthetic gas mixed with air or with oxygen or nitrous oxide: Non-AP type

and APG type equipment;

10. Classification according to the operation mode: continuous operation;

11. The rated voltage and frequency: D.C. 24V;

12. Size: 1150±50mm * 630±60mm * 950±100mm

13. Net weight: 40±8kg
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Name, status, and function of each part of the controller:

1.Handrail；2.Controller;3.Hand rest;4.Rear wheel；5.Pedal Tube；6.Hand brake；7.Leg
belt；8.Pedal；9.Front wheel；10.Clutch；11.Anti-reverse wheel;12.Motor；13.Battery；
14.Backrest；15.Button；

Controller 1：

○1 Power: 20% of electric power per cel

○2 Switch: Power on or off

○3 Horn: Use the horn

○4 Speed: The current speed

○5 Downshift: Reduce driving speed

○6 Upshift: Increase driving speed

○7 Joystick: Direction, speed and parking
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4.Installation and use：

4.1 Unpacking, assembly and debugging

4.1.1 Unpack and check if the wheelchair and accessories are in good condition：
4.1.1.1 Using a box cutter, cut the packing belt, be careful not to cut your hands or
others (as shown in Figure 3);
4.1.1.2 Using a box cutter, cut the packing tape, be careful not to cut your hands or
others (as shown in Figure 4);

Figure 3 Figure 4
4.1.1.3 Check whether the items in the box are damaged, if there is damage,
please take a picture and contact the merchant as soon as possible (as shown
in Figure 5);
4.1.1.4 Take out the parts and check if there is any missing or damaged. If there is
any missing or damaged, please take photos and contact the merchant as soon
as possible [as shown in Figure 6];

Figure 5 Figure 6

4.1.1.5 Two people are required to grasp the steel parts at both ends with both
hands, and at the same time, lift them out with force and put it down lightly [as
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shown in Figure 7];
4.1.1.6 Check again whether the wheelchair and its accessories are damaged or
missing. If there is any missing or damaged, please take photos and contact the
merchant as soon as possible [as shown in Figure 8];

Figure 7 Figure 8
4.1.2 Quick installation and use:
4.1.2.1 Take out the vehicle: balance and press down with both hands until the vehicle is
fully opened [as shown in Figure 9];

Figure 9

4.1.2.2 Controller installation: Insert one end of the controller extension rod into 
the controller fixing tube under the right handrail of vehicles, adjust the controller 
to an appropriate position, and then lock the knob. The power cable is fixed 
backward to achieve a straight line.
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4.1.2.3 Insert the foot span into the positioning slot of the frame and rotate it
inward, and it will be locked when you hear a "click" sound. If you want to
remove it, you need to pull the button, pull it outwards and pull it up directly [as
shown in Figures 12, 13, and 14];

Figure 12 Figure 13 Figure 14

 4.1.2.4 Power on/off the wheelchair: Insert the two red plugs at 
the back and bottom of the wheelchair into the two red plugs smoothly with 
both hands [as shown in Figures 15, 16, and 17]; if the wheelchair is not used for 
a long time, in order to ensure the safety and service life of the battery, be sure 
to Fully charge the battery and disconnect the battery from the power supply 
[as shown in Figure 18];

Figure 15 Figure 16
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Figure 17 Figure 18

4.1.2.5 Backrest adjustment: Hold the hand tube of the wheelchair handle with
both hands,lift up until the backrest is fully unfolded, and make sure that the
spring pin is inserted into the hole of the lower tube of the handle, accompanied
by a (click) sound. If you need to fold both sides, hold the button and vice versa.
To ensure safety, check in detail [shown in Figure 19, 20 and 21].

Figure 19 Figure 20 Figure 21

4.1.2.6 Use of the clutch: When the wheelchair needs to be used in manual mode,
the clutch needs to be pulled out and selected not to be in the groove, and the
electric mode needs to be directly selected and dropped into the groove (such as
the wheelchair failure or battery power is insufficient, etc.), need to operate as
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follows:

【Manual mode】 Figure 22 【Electric mode】 Figure 23

4.1.2.7 Use of the handbrake: Hold the handbrake handle and pull it up
backwards,the brake pads touch the rear tire, fix the handbrake, and the
wheelchair Stops moving. Please prevent sliding or accidental contact. The rear
wheel is pneumatic tire, it is recommended to inflate according to the air pressure
marked on the tire side. Be careful not to touch the wheel with your fingers,please
prevent anyone from approaching the wheel and cause pinching [As shown in
Figure 24].

Note

Please pay attention to the tire condition, when the clutch is
disengaged (automatic electric brake disengagement),
When switching from electric mode to manual mode, an escort
must be present to assist.

Manual mode: Pull out the wheel
clutch button on both sides and
rotate them so that the button limit
is stuck on the flat track [As shown in
FIG. 22]

Electric mode: Rotate the clutch button
on both sides of the wheels to make the
limit block bounce into the groove, and
the clutch will feel sinking and make a
"click" sound when driving [FIG. 23]
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Figure 24
4.1.2.8 Backrest strap binding: wrap the
bandage around the wheelchair frame and
thread it into the buckle (as shown in Figure
25); take the backrest strap and wrap it around

the wheelchair frame, tighten and
stick the magic tape firmly (as shown in Figures
26 and 27).

Figure 25 Figure 26

Figure 27

Advice

Make sure your tire
pressure is within the
range of
2.1kgf/cm²±l0% and
use a standard air
source. At the same
time, use an air
pressure gauge, do not
exceed the air pressure
range as this could
result in tire blowout or
personal injury.
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4.2 Battery and charger

The charger is used to provide wheelchair charging, [the charging socket is used in
conjunction with the actual vehicle charger], the Y shaped charging connector, and the
battery is directly charged: the wheelchair battery power must be cut off, the battery
should be removed, and placed in a safe and ventilated place for charging [Figure 32, 33];
the circular charging connector (canon head) is directly connected to the controller:
charge in the slot below the joystick [shown in Figure 34]; for further information, please
refer to the instructions attached to the charger.
Remove the battery pack Charge the battery directly Charge the controller directly

Figure 32 Figure 33 Figure 34

4.2.1 Timing of charging

Advice

1. The Y shaped charging connector is direct-charging type,
when charging, ensure that the wheelchair power supply
and the battery pack are disconnected. The actual charging
time should not exceed 12 hours (as shown in Figure 32 and
33) (recommended).
2. For the circular shape charging head of the controller,
make sure that the controller is turned off when charging,
and the actual charging time should not exceed 12 hours (as
shown in Figure 34).
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4.2.1.1 Continuous use for more than one hour, or more than one quarter of the electric
quantity is used when the indicator is orange;
4.2.1.2 It is recommended to charge it every day as long as it is used;
4.2.1.3 If the electric wheelchair is not used for a long time, please charge it every 1-2
months;
4.2.1.4 When the remaining power cannot reach the expected distance;
4.2.1.5 Follow the instructions below to complete the charging procedure.

Before charging, please read the instructions provided with the charger and select the
correct voltage:

Step 1: Check that the charger slot is not blocked;
Step 2: Make sure the wheelchair switch is turned off;
Step 3: Connect the output plug of the charger Insert it into the charging slot and make
sure it is firmly inserted;
Step 4: Insert the power plug on the charger into the charging slot on the controller or
battery (see Figures 32, 33, and 34), the charger indicator will turn orange (charging), the
whole charging process takes about 8~12 hours;
Step 5: When the charging indicator turns green, it indicates that the battery is fully
charged; Step 6: Turn off the power supply connected to the charger, disconnect the
output plug from the wheel chair controller charging slot.

Warning

Using it without confirming full charge will reduce battery life. If the
accumulated mileage (the mileage between the two charging times)
often exceeds half of the maximum endurance, the battery life will be
significantly reduced; when charging, personnel should not be on the
electric wheelchair. The company will not be responsible for any
product failure or damage caused by failure to follow the above battery
maintenance conditions or by self-replacement.

Advice

Do not expose the charger to the outdoors or heat sources, such
as radiators, fire sources, sunlight.
Do not move the wheelchair until the battery charger plug and the
main power plug are disconnected from the wheelchair and the
power source. When charging is complete, the charging indicator
light will turn into "green light", try not to stop charging before charging
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is complete.
Unplug the charger after charging, but the longest charging time
should not exceed 12 hours, there is a danger of overcharging.
The charging time is related to the external temperature, and a longer
charging time is required in winter.
Please observe the following rules to avoid danger when charging:
1. It is strictly forbidden to change or modify the charging circuit
without permission. The company will not be responsible for any
accidents caused to products or personnel;
2. Do not disassemble or modify the charger;
3. The charging place should be well ventilated, do not expose to the
sun or humid environment for charging, and do not cover any
tarpaulins or objects when charging;
4. When the charger is working, there will be fan noise, please feel free
to use it. The function is to dissipate heat, but the temperature of the
charger shell will still rise slightly, which is a normal condition;
5. This charger has no waterproof function;
6. Do not place the charger over flammable objects, such as oil, pedals
or seats... And so on;
7. Lead-acid batteries have no memory effect. Keeping good charging
habits will help prolong battery life. Excessive discharge (less than 1/5
of the residual power) will shorten battery life.

Warning

1. Please keep away from the fire source when charging, which may
cause the battery to catch fire or explode;
2. Please do not smoke when charging because hydrogen will be
generated, please charge in a well-ventilated place;
3. Do not install or remove the charging socket when your hands are
wet or the socket is damp. This may cause electric shock.

4.2.2 Charger
4.2.2.1 Charger parameters：1. Input voltage：AC220V; 2. Output voltage：24V/DC; Output
current：2A；
4.2.2.2 During charging, the charging indicator will turn orange and when the charging is
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completed it will turn green;
4.2.2.3 Charger operation is based on the attached instruction;
4.2.2.4 The charger must meet the requirements of GB9706.1-2007
4.2.3 Battery
4.2.3.1 Do not store the wheelchair or the battery in an environment lower than minus
10 degrees Celsius or higher than 50 degrees Celsius. The above environment will lead to
overheating and damage the battery or reduce the battery life;

4.2.3.2 This vehicle uses a maintenance-free battery without replacing or

supplementing battery fluid;

4.2.3.3 For other battery-related matters, see the precautions on the battery box sticker.

Warning

1. Do not open the cover of the battery or get close to the fire, which

will cause explosion and danger.

2. Damaged batteries have environmental protection and safety issues,

so please recycle them in an environmentally friendly manner or notify

the dealer or the company to deal with them.

4.2.4 Battery cleaning

If the battery is contaminated with dirty water, battery acid or other dust, the battery will

discharge rapidly, so please follow the steps below to clean the battery.

4.2.4.1 Turn off the power;

4.2.4.2 Wipe the wheelchair body around the battery with a clean cloth;

4.2.4.3 Wipe the battery with a clean cloth. If there is white powder in the connector,

remove it with a copper brush;

Note

1. Make sure the connector is properly installed ;

2. Do not use the battery of this vehicle to supply power to

communication equipment or other equipment;

3. The capacity of the battery will change with the external temperature,

and the endurance will be shorter in winter.
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4.2.5 Battery replacement

Note

1. For battery replacement, only use the same battery or the same type

of battery recommended by the manufacturer. If you need to replace

the battery due to special factors, please be sure to read the

instructions in this manual. If you have any questions about battery

replacement, please contact our company or the dealer you purchased

it from; 2. Before replacing or installing the battery, be sure to turn off

the power of the controller; 3. Please do not touch any metal objects

with the battery connector ; 4. Please read the warning label on the

battery carefully; 5. Do not dissect the battery to avoid the leakage of

the battery fluid and injury to the skin or eyes. If the skin and clothes

are stained with the electrolyte, rinse with plenty of water. If it splashes

into the eyes, rinse eyes with clean water for at least 15 minutes and

seek medical attention in time; 6. For protection, it is recommended to

wear rubber gloves, long-sleeved clothing, and suitable splash goggles

or face shields when handling batteries; 7. If the slot or cover of the

battery is cracked, deformed, or leaks, replace it immediately.

4.3 System Diagnosis

This product will warn the abnormal state of the vehicle through the flashing of the

controller LED light and the horn looping alarm sound. Once the warning signal is

generated, it indicates that abnormal condition occurs in some part of the electric

wheelchair, which may occur in the motor, brake, battery, wire connection and the

product itself. The product has built-in information consultation function, and the
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displayed diagnosis number can reflect the nature of the condition. These abnormal

conditions can still be detected without using other service tools. Voice message

indicates: The first two high-frequency sounds are the guiding sounds, and then are the

number of alarm sounds. The circular alarm may stop using the electric wheelchair

according to the severity of the situation. Please do not continue to use it, and

troubleshoot first to ensure that safety.

4.3.1 Sound signal code and fault maintenance light indication: Through the

built-in information diagnosis function of the product, the displayed diagnosis

number can reflect the nature of the situation;

Code Problem Description Diagnosis Recommended Action

1
All the LED lights are

off

Power off or sleep

mode
Turn on or check the fuse

2

Fewer LED lights

mean less battery

power

Low power and low

voltage

Low battery voltage, use after

charging，if battery damaged

replenishing battery damaged,

use after replacing. (please

pay attention to environmental

protection.

3
The left drive wheel

is not moving

Left side motor

failure

Check if the left motor or the

linking device and motor wires

connection are loose.

4
The right drive wheel

is not moving

Right side motor

failure

Check if the right motor or the

linking device and motor wires

connection are loose.
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5
The controller wire is

abnormally hot
Over current

If the motor drive mechanism is

stuck, use the ammeter to detect

the current and check the

controller

6
Direction control is

no use
Joystick failure

If the rocker is reset or the rocker

cable is disconnected, check

whether the link plug is loose.

7
Controller not

responding
Controller failure

Please contact with the

after-sales service

8
Direction control

error
Signal error

Please contact with the

after-sales service

4.4 Control System

Please do not use a wheelchair until you are fully familiar with how to use

this controller. All controller parameters are professionally set by the

factory to produce the best performance under various conditions. If the

controller parameters need to be changed, must have the company's

professionals to adjust and confirm the user's safety and comply with the

safety regulations of medical devices. The circuit design on the wheelchair

is according to your safe use. Please do not change or adjust it in any way

to cause damage.
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4.4.1 Control Panel：【See FIG 35】

Figure 35

4.4.2 Controller power switch and sleep function

◎Power on the controller: turn on the power switch button , the power indicator

lights up from left to right, and the buzzer beeps, the controller is normally Power on;

◎Power off the controller: Press the power switch button , all LED lights on the

panel are off, and the controller has no output. In certain emergency situations, you can

press the power switch button to turn off the controller;

◎ Sleep mode: After 20 minutes without any operation of the joystick, the controller

automatically turns off the power and enters the sleep mode. Press the key again to

wake up the control system. In the sleep state of the product, its own power

consumption (≤2.2mA) will not damage the battery.

4.4.3 Basic operation of the controller:

4.4.3.1 Make sure the joystick of the controller is perpendicular to the ground, press the

power on button on the controller, and the power indicator will display. If the joystick

moves first, and then press the power on button, the safety device will make the

wheelchair unable to move, and the power display light will be in a flashing state.As long
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as you release the joystick, it will move;

4.4.3.2 Speed adjustment: The speedometer displays the comparison value between the

current speed and the maximum speed, and the speed can be increased (decreased) by

pressing the speed up button (speed down button ); Each press will

increase(decrease) 20%. For fine-tuning, press and hold the button until the

speedometer jump to the desired speed, and then release. The speed is divided into five

gears (one light is 20% of the highest speed, five lights for the highest

speed);

4.4.3.3 According to the speed limit set by the user, the joystick can control the travel

direction [as shown in Figure 36]; the movement direction of the joystick instructs the

wheelchair to move, and the moving amplitude of the joystick determines the speed of

the wheelchair in this direction:

Joystick up: drive forward;

Joystick down: drive backwards;

Joystick left: turn left ;

Joystick right: turn right.

4.4.3.4 When start or stop the wheelchair, please adjust the

speed adjustment button to a slow speed;

4.4.3.5 When driving more proficient, increase the speed to a safe controllable speed;

4.4.3.6 For indoor use, please use the lowest speed to avoid collision with objects;

4.4.3.7 In case of emergency stop, just release the joystick, or turn it to the opposite

direction (emergency stop).

4.4.4 Controller connection diagram
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Figure 37

5.Maintenance

5.1. Wheelchair cleaning and daily inspection:

5.1.1 Clean the wheelchair;

◎Use a wet cloth and mild detergent for cleaning;

◎The electronic part should be contact with water;

◎Do not use high pressure cleaning equipment;

◎Manual brake: Before each use, make sure that the static function of the wheel after

manual brake is normal;

◎Tire pressure: Before each use, be sure to check the tire pressure is normal;

◎ Cushions and backrests: Wash with warm water and diluted soapy water if necessary;

◎Controller: In any case, the protective measures of the controller must be taken;

◎Fastening parts: Before each use, check whether all screws are firm, and tighten it

immediately if it is loose.

5.1.2 Daily inspection:

Please check the following items before driving, if any abnormality, please contact our

after-sales service or the dealer you purchased to get the best solution.

Item Checking list
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Controller

◎Whether it can be switched on and off normally
◎Whether the joints or parts are loose
◎Whether it is easy to operate in any direction
◎Whether the speed can be adjusted
◎Whether the power display light is on and there is enough power for
use
◎Whether the horn can be used normally
◎Is there any abnormal light
◎Is there any abnormal sound

Motor
◎Is there any abnormal sound
◎Whether the electromagnetic brake can work normally

(The wheelchair starts and stops with a click).

Clutch
◎Is there any abnormal sound
◎Whether the clutch device can work normally

Frame
◎Is there any abnormal sound
◎Whether the parts are loose

Tire
◎Whether the parts are loose
◎Whether there is damage or insufficient tire pressure
◎Is there any abnormal sound

Note

If you find any abnormality, please contact our customer service staff or
the dealer you purchased for repair service

5.2 Regular maintenance records:
5.2.2 In order to ensure that your wheelchair is in good condition, please contact our
customer service staff regularly to do further wheelchair maintenance and make regular
maintenance records;
5.2.3 We recommend that your wheelchair be inspected every 6 months and repaired
once a year;
5The following is the check list for wheelchairs. Please check your wheelchair at the
recommended frequency below. For some checks, you must check yourself when you sit
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in or get up from the wheelchairs to ensure safety.
5.2.4 In order to make you pay more attention, we have listed these self-examination
parts as:

A: Check weekly B: Check monthly C: check every 6 months.
D: Check annually

The following table lists the inspection items. For the health and safety of you and the
people around you, please be sure to implement them.

A

Check weekly

Check whether the following items are abnormal:
◎Whether the battery functions normally;
◎ Whether the front and rear wheel parts are normal or
whether there is abnormal noise;
◎Whether the pelvis belt is stable;
◎Whether the stability of the wheelchair structure is normal;
◎Whether the activity part is lubricated(Add oil or grease).

B

Check monthly

Check the following items for looseness or wear:
◎Screws and joystick devices of the armrest set;
◎Electromagnetic brake and manual brake function;
◎Clutch function;
◎Joystick;
◎Front wheel and rear wheel parts;
◎Depth of front/rear tire tread;
◎Confirm the wiring of the electronic control system;
◎The connector between the charger and the controller.

C check every 6
months.

Please send the wheelchair to the service center for
professional inspection once.

D Check annually
It is recommended to send the wheelchair to the service
center for professional examination once

6. After-sales service

6.1 Product Term:



32

The electric wheel chair produced by our company belongs to active, non-sterile,

reusable products, and does not contain chemical substances. Through searching, there

are no relevant regulations or standards to specify the contents related to the validity

period of electric wheel chair and similar products.

The safety, validity period and service life of wheelchair in clinical use depend not only

on the structural strength of the product itself, but also on the user's use, the product's

use environment, user's use habits, whether it is maintained according to the cycle and

other factors. The suggested validity period of our products is 2 years from the date of

production.

6.2 Product Warranty Period:

1) Provide 2-year warranty service for the main frame;

2) Within 1 year from the date of purchase, if any material or manufacturing defects are

found in the parts listed below after inspection by the sales representative, the company

will provide free repair or replacement services for the original customers.

■Electrical control or joystick system;

■Motor/drive system;

■Bearings and bushings.

3) Parts and conditions not covered by warranty:

●Consumables are not covered by the warranty, such as: batteries, tires, seat back pads,

guard plates, armrest pads and other plastic parts, rubber parts, and other auxiliary

equipment;

●Damage caused by abuse, misuse, accident and negligence;

●Damage caused by incorrect operation, maintenance and storage;

●Commercial use or other abnormal use;

●Vehicle damage caused by various natural disasters and man-made accidents;

●Sensory judgments that can be identified as having no functional impact;

●Surface deterioration phenomenon of wear and tear after use;

●Unauthorized modification of electric wheelchairs;
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●If you do not contact the company or after-sales service outlets, the costs incurred by

self-maintenance shall be borne by oneself.

4) Comply with maintenance items:

●According to the operation method shown in this manual, operate normally;

●Perform the daily inspection and maintenance work shown in this manual.

5) Warranty and effective

●The after-sales service card of the product has been included in this manual, and the

after-sales service card will take effect from the date of purchase.

●The main frame of this product is guaranteed for 2 years (from the date of production),

other parts refer to the above regulations.

Note

1. During maintenance or repair, if it is necessary to replace the battery,

controller,joystick, motor, charger or other parts, please contact our

company to replace the original parts of the same model and

specification;

2. The wheelchair and battery charger meet the requirements of GB/T

18029.21;

3. In the use environment of the wheelchair, the mobile phone or

electronic product anti-theft system may affect its normal use;

4. Free warranty during the warranty period, and fees will be charged

after the warranty period. Please consult the company's after-sales

service department for details of the charging standard;
If you find any abnormality, please contact the customer service staff of
our company or the dealer you purchased to obtain the repair service
of the wheelchair.
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7.Electromagnetic compatibility

The following cables must be used to comply with electromagnetic emissions and
interference resistance requirements

1. In addition to the accessories and cables provided by the manufacturer of the electric
wheelchair, the use of accessories and cables outside the regulations may lead to an
increase in the emission of the electric wheelchair or a decrease in the noise immunity.
2. The electric wheelchair should not be used close to or stacked with other equipment.
If it must be used close to or stacked, it should be observed and verified that it can
operate normally under the configuration it uses.
3. The following battery chargers and cables must be used to meet the requirements of
electromagnetic emission and anti-interference.

(See Table 1 and Table 2) : Table 1 Charger information

Table 2 Cable information

Cable Type Length
Power cord 0.9m

Charging cord 0.95m

4. Except for cables (transducers) sold as spare parts for internal components,the use of
unspecified accessories and cables (transducers) may increase the electromagnetic
emission or reduce the immunity of the electric wheelchair.
5. The electric wheelchair has unique identification of the wheelchair and battery
charger model or other information
6. Guidelines and manufacturer's declaration.

Charger： 24V 1.7A



35

Table 3 Electromagnetic emission —— impact on wheelchair drive system

Launch test Compliance Electromagnetic environment —— Guidelines

RF emission GB

4824 Group 1

The equipment only uses RF energy for its internal functions, so its

RF emission is very low and there is little possibility of interference

to nearby electronic equipment

RF emission

GB 4824 B Type

The equipment is suitable for use in all facilities, including domestic

and residential public low-voltage power supply networks directly

connected to domestic use.

Table 4 Electromagnetic immunity to wheelchair drive system

Immunity test
GB/T 18029.21-2012

Test level
Compliance level

Electromagnetic environment —

— Guidelines

Electrostatic

discharge（ESD）

GB/T17626.2

±6kV contact

discharge

±8kV air discharge

±6kV contact

±8kV air

The floor shall be wood, concrete

or ceramic tile, and if the floor is

covered with synthetic material,

the relative humidity shall be at

least 30%

Power frequency

magnetic field

（50/60Hz）

GB/T 17626.8

30 A/m 30 A/m

The power frequency magnetic

field shall have the horizontal

characteristics as in typical

places of commercial or hospital

environment

Guidelines and manufacturer's declaration - Electromagnetic Immunity

The purchaser or user shall ensure that the equipment is intended for use in the electromagnetic

environment specified below:

Immunity test
GB/T 18029.21-2012

Test level
Coincidence level

Electromagnetic environment —

— Guidelines

Radio frequency

radiation

GB/T 17626.3

20 V/m

26MHz - 2.5GHz

20 V/m

26MHz - 2.5GHz

Portable and mobile RF

communication equipment

should not be used closer to any

part of the equipment than the

recommended isolation distance,

including cables. The distance is

calculated by the formula
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corresponding to the transmitter

frequency.

Recommended isolation

distanced

d=1.2 150kHz-80MHz

d =1.2 80MHz-800MHz

d =2.3 800MHz-2.5GHz

Note ： P - according to the

maximum rated output power of

the transmitter provided by the

transmitter manufacturer, in

watts (W);

D - is the recommended isolation

distance, in meters (m).

The field strength of the fixed RF

transmitter is determined by

surveying the

electromagnetic field A, and in

each frequency range, it shall be

lower than the coincidence level

at B. Interference may occur near

equipment marked with the

following symbols.
A Stationary transmitters, such as base stations of wireless (cellular / cordless) telephones and ground

mobile radios, amateur radios, AM and FM radio broadcasting and television broadcasting, have field

strengths that cannot be predicted accurately in theory. In order to evaluate the electromagnetic

environment of fixed RF transmitter, the survey of electromagnetic field should be considered. If the

measured field strength of the place where the equipment is located is higher than the above

applicable RF compliance level, the equipment shall be observed to verify its normal operation. If

abnormal performance is observed, supplementary measures may be necessary, such as reorienting or
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re-positioning the equipment.

B in the whole frequency range of 150khz-80mhz, the field strength shall be less than 3V / m.

Recommended isolation distance between portable and mobile RF communication equipment.

The equipment is expected to be used in an electromagnetic environment with controlled RF radiation

disturbance. According to the maximum rated output power of communication equipment, the buyer

or user can prevent electromagnetic interference by maintaining the minimum distance between

portable and mobile RF communication equipment (transmitter) and equipment as recommended

below：

Maximum rated

output power of

transmitter

W

The isolation distance corresponding to different frequencies of the transmitter/m

150kHz - 80MHz

d = 1.2

80MHz - 800MHz

d = 1.2

800MHz - 2.5GHz

d = 2.3

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For the maximum rated output power of the transmitter not listed in the above table, the

recommended isolation distance D, in meters (m), can be determined by the formula in the

corresponding transmitter frequency column, where p is the maximum rated output power of the

transmitter provided by the transmitter manufacturer. In watts (W).

Note 1: At 80MHz and 800MHz frequency points, the formula of higher frequency band is adopted.

Note 2: These guidelines may not be suitable for all situations. Electromagnetic transmission is affected

by the absorption and reflection of buildings, objects and human bodies.

Table 5 Electromagnetic emission - for vehicle mounted and on-vehicle mounted battery chargers

Guidelines and manufacturer's statements - electromagnetic emissions

The purchaser or user shall ensure that the equipment is intended for use in the electromagnetic

environment specified below:

Launch test Compliance Electromagnetic environment——Guidelines

RF emission

GB 4824 Group 1

The equipment only uses RF energy for its internal functions,

so its RF emission is very low and there is little possibility of

interference to nearby electronic equipment

RF emission B Type The equipment is suitable for use in all facilities, including
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GB 4824 domestic and residential public low-voltage power supply

networks directly connected to domestic use.Harmonic radiation

GB 17625.1
A Type

Voltage fluctuation

/flicker emission

GB/T 17625.2

Compliance

Table 6 Electromagnetic immunity - for vehicle mounted and non-vehicle mounted battery chargers

Guidelines and manufacturer's statements - electromagnetic immunity

The purchaser or user shall ensure that the equipment is intended for use in the electromagnetic

environment specified below:

Immunity test
GB/T 18029.21-2012

Test level
Compliance level

Electromagnetic environment—

—Guidelines

Electrostatic

discharge（ESD）

GB/T 17626.2

± 6kV contact

discharge

±8kV air discharge

±6kV Contact

±8kV Air

Floors should be wood, concrete

or tile, if floors are covered with

synthetic material, the relative

humidity should be at least 30%

Group of electrical

fast transient

pulses

GB/T 17626.4

±1kV Power cord

±0.5kV for

input/output lines

± 1kV To power

cord

±not applicable

Network power supply should be

of typical quality used in a

commercial or hospital

environment.

Surge

GB/T 17626.5

± 0.5kV Cord to

cord

±1.0kV cord to the

ground

± 0.5kV Cord to

cord

Not suitable Cable

to cable is not

applicable.

Network power supply should be

of typical quality used in a

commercial or hospital

environment.

Voltage dips, short

interruptions, and

voltage variations

on power input

lines

GB/T 17626.11

100% UT，Lasting 0.5

cycle,100% UT ，

lasting one cycle

30% UT， lasting 25

cycle

100% UT，lasting 0.5

cycle,100% UT ，

Lasting one week

30% UT， lasting 25

cycle

The network power supply shall

be of the quality typical for use in

a commercial or hospital

environment. If the user needs to

run continuously during the

power interruption, it is

recommended that the device be

powered by an uninterrupted

power supply or battery
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Note: UT refers to the AC network voltage before applying the test voltage.

Guidelines and manufacturer's statements - electromagnetic immunity

The purchaser or user shall ensure that the equipment is intended for use in the electromagnetic

environment specified below:

Immunity test
GB/T 18029.21-2012

Test level

Compliance

level

Electromagnetic environment——

Guidelines

RF transmission

GB/T 17626.6

RF radiation

GB/T 17626.3

3V (effective value)

150kHz - 80MHz

3V/m

80MHZ - 2.5GHZ

3V (effective

value)

150kHz -

80MHz

3V/m

80MHZ -

2.5GHZ

Portable and mobile RF communications

equipment should not be used closer

than the recommended isolation

distance to any part of the equipment,

including cables. The distance is

calculated by the formula corresponding

to the frequency of the transmitter

Recommended isolation distance

d =1.2 150kHz-80MHz

d =1.2 80MHz-800MHz

d =2.3 800MHz-2.5GHz

Note： P - according to the maximum

rated output power of the transmitter

provided by the transmitter

manufacturer, in watts (W);

D - is the recommended isolation

distance, in meters (m).

The field strength of the fixed RF

transmitter is determined by surveying

the

electromagnetic field A, and in each

frequency range, it shall be lower than

the coincidence level at B. Interference

may occur near equipment marked with



40

the following symbols.

A Stationary transmitters, such as base stations of wireless (cellular / cordless) telephones and ground

mobile radios, amateur radios, AM and FM radio broadcasting and television broadcasting, have field

strengths that cannot be predicted accurately in theory. In order to evaluate the electromagnetic

environment of fixed RF transmitter, the survey of electromagnetic field should be considered. If the

measured field strength of the place where the equipment is located is higher than the above

applicable RF compliance level, the equipment shall be observed to verify its normal operation. If

abnormal performance is observed, supplementary measures may be necessary, such as reorienting or

re-positioning the equipment.

B in the whole frequency range of 150khz-80mhz, the field strength shall be less than 3V / m.

Recommended isolation distance between portable and mobile RF communication equipment.

The equipment is expected to be used in an electromagnetic environment with controlled RF radiation

disturbance. According to the maximum rated output power of communication equipment, the buyer

or user can prevent electromagnetic interference by maintaining the minimum distance between

portable and mobile RF communication equipment (transmitter) and equipment as recommended

below：

Maximum rated

output power of

transmitter

W

The isolation distance corresponding to different frequencies of the transmitter/m

150kHz - 80MHz

d = 1.2

80MHz - 800MHz

d = 1.2

800MHz - 2.5GHz

d = 2.3

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For the maximum rated output power of the transmitter not listed in the above table, the

recommended isolation distance D, in meters (m), can be determined by the formula in the

corresponding transmitter frequency column, where p is the maximum rated output power of the

transmitter provided by the transmitter manufacturer. In watts (W).

Note 1: At 80MHz and 800MHz frequency points, the formula of higher frequency band is adopted.
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Note 2: These guidelines may not be suitable for all situations. Electromagnetic transmission is affected

by the absorption and reflection of buildings, objects and human bodies.

Attention！

Our wheelchairs and battery chargers meet the requirements of GB/T 18029.21-2012
"Electromagnetic compatibility Requirements and Test Methods for Electric wheelchairs,
Electric mobility Scooters and Battery Chargers" and YY0505-2012 "Medical Electrical
Equipment -- Part 1-2: General Safety Requirements and Standards: Electromagnetic
Compatibility Requirements and Tests".

8. Packing list

NO. Item name Quantity Note

1 Wheelchair (with foot pedal) 1unit Mainframe

2 Charger 1pc /

3
Instruction manual (including
after-sales service card)

1pc /

4
Upper seat cushion, upper back
cushion, leg straps

1set Detachable
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1. Working environment requirements
Temperature 20℃±15℃, relative humidity 60%±35% and atmospheric pressure range
860hPa～1060hPa
2. Working power supply conditions
Charging power supply: 220 V 50 Hz, maximum output current 2 A.
Internal power supply device operating voltage: DC 24 V.
3. Transportation and storage conditions:
Storage and transportation temperature should not exceed -20℃~55℃, humidity should
not exceed 93%, no corrosive gas and clean room with good ventilation.
Loading and transporting according to the transportation marks and graphics on the
outsourcing box.

9.Power supply conditions and environmental requirements

Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.
Room 903, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road,
Ningbo, Zhejiang, CN

IMPORTER: ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/İstanbul/ Türkiye
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net       Tel: 444 78 96

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

Date of Issue: 21.12.2022
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