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H3PS AUTOMAATTISESTI TAITTUVA  
SÄHKÖPYÖRÄTUOLI

 Varoitus
Älä heitä käytettyä akkua ympäristöön. Tuotteen litiumakku on kierrätettävä yrityksen tai jälleenmyyjän ja valtion nimeämien 
myyntipisteiden kautta.
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H3PS-pyörätuolin osat

Selkänoja

Nostotangon moottori

Iso akku
Kytkin
Moottori

Takapyörä

Ohjainlaite
Käsinoja

Käsikiskon painike

Runko

Pieni akku

Jalkatuki

Tukipyörä

Pakkausluettelo
H3PS 1 kpl Laturi 1 kpl

Käyttöohje 1 kpl Varusteet 1 sarja

Jalkatuki 1 kpl
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Tuotteen koko 955 X 605 X 855 mm Kääntösäde 1 m

Kokoontaitettuna 950 X 605 X 340 mm Huippunopeus 6 km/h

Nettopaino 19,5 kg (ilman akkua) Maksimikuorma 120 kg

Runko Alumiiniseos 6061 Nousukyky ≥ 6°

Käyttölämpötila -15 °C ~50 °C Kaltevan pinnan sieto 9 °

Tukipyörä 7 tuumaa Automaattinen kokoontaitto Kyllä

Takapyörä 10 tuumaa, paineilmarenkaat Aukonylityskyky < 100 mm

Alennusvaihteisto Alennussuhde 1:32 Jarrutusmatka 1,5 m

Esteenylityskyky <25 mm Iso akku 524 Wh litiumakku

Pieni akku 1588 Wh litiumakku Ison akun paino 3,3 kg

Pienen akun paino 1,5 kg Ison akun latausaika 5 h

Pienen akun latausaika 3 h

Moottorin tyyppi Harjaton

Kytkinkahva Kyllä

Jännite 24 V

Moottorin teho 200 W*2

Tekniset tiedot

Pyörätuolin moottorin tekniset tiedot
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H3PS Käyttöohje

1. Pura pyörätuoli laatikosta ja tarkista varusteet

Avaa kuljetuslaatikko, poista sähköpyörätuoli varovasti ja aseta se lattialle. 
Varustelaatikossa on laturi, ohjainlaite, ohjekirja, nippusiteitä, työkaluja yms.

2. Asenna joystick

Joystick asennetaan käyttäjän tarpeiden mukaisesti vasempaan tai oikeaan 
käsinojaan.
1. Kiinnitä joystickin kannatin ruuvilla ja kiristä (kuva 2-1).
2. Työnnä joystick kannatinhahloon ja kiristä ruuvi (kuva 2-2).
3. Liitä johdot ja kiinnitä ne nippusiteillä (kuva 2-3).

Joystickin 
kannatinhahlo

RuuviJoystick-yksikkö
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3. Kytke virta päälle
Edellä kuvattujen vaiheiden tultua suoritetuksi virtakytkin kytketään 
päälle. Pääakun virtakytkin, latausportti ja väyläliittymä sijaitsevat 
akkukotelon takana (ks. kuva 3-1).
Pienen akun virtakytkin ja latausportti sijaitsevat akkukotelon päällä ja 
väyläliittymä sen sivulla (ks. kuva 3-2).

4. Taita pyörätuoli auki
Paina ja pidä ohjaimen ylös/avauspainiketta 1 painettuna 3 sekunnin 
ajan Off-tilassa (kuvan 4-1 mukaisesti). Ohjauspaneeliin syttyy valo. 
Vapauta painike, kun ”tippumisääni” kuuluu ja odota, että pyörätuoli 
avautuu automaattisesti. Kun tuoli on kokonaan avautunut on valmis, 
paina painiketta ③ toiminnosta poistumiseksi.

Huom: Varmista avaamisen tai taittamisen jälkeen, että poistut 
teleskooppitilasta painamalla näppäintä ③, muuten se vaikuttaa 
pyörätuolin normaaliin käynnistykseen.

5. Asenna poljin
Viimeistele asennus ripustamalla poljin etuhaarukan kannatintankoon 
(kuva 5-2). Käynnistä pyörätuoli virtakytkintä ④ painamalla (kuva 4-1).
Huom: tarkista ennen käyttöä, että vasen ja oikea kytkin ovat 
sähkötoiminnolla. Tarkemmat tiedot sivulla 11.

Väyläliittymä

② Hidastus/taitto

Etuhaarukan 
kannatintanko

Virtakytkin

Latausportti

③ Stop (avaus/taitto)

④ Virtakytkin

① Nopeutus/avaus
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Tärkeimpien osien asennus ja käyttö

1. Suuren akun asennusohjeet
Akkukoteloa irrotettaessa on ensin varmistettava, että virtakytkin on pois päältä. Irrota akun väyläliitin (kuvan 1-1 mukaisesti), 
paina jousisalpaa ja vedä akkukotelo ulos (kuva 1-2); akkua asennettaessa kotelo työnnetään suoraan sisään, kunnes jousi tarttuu 
akkukoteloon, ja akun väyläpistoke liitetään sitten liittimeen.

Huom:  1. Huomioi akkukotelon oikea asento (tarra ylöspäin). 
2. Väyläliitintä kytkettäessä ja irrotettaessa on osat kohdistettava suoraan (kuvan 1-3 mukaisesti). 
3. Älä kosketa johdinosia tai latausporttia metalliesineillä akun pääkytkimen ollessa päällä. Näin vältetään lisävarusteiden 
vaurioituminen ja vaarat.

Väyläliittimen 
pistoke

Virtakytkin

Virtakytkin
Kun kytkimen merkkivalo syttyy, pyörätuoliin on virta kytkettynä. Kun 
päävirtakytkimen merkkivalo ei pala, pyörätuolissa ei ole virtaa.
Huom: Kun akku on kytketty laturiin, päävirtakytkintä ei voi kytkeä päälle. 
Laturin liitin on ensin irrotettava.

Pääkytkin
Tarra

Jousisalpa Väyläliitin
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2. Pienen akun asennusohjeet
Pienen akun irrotus: on ensin varmistettava, että virtakytkin on pois päältä. Irrota akun väyläliitin (kuvan 1-1 mukaisesti), avaa 
ruuveja (kuvan 2-2 mukaisesti) ja nosta akkua ylös lukitusosasta vetäen (katso kuva 2-2, 2-3 ); Pienen akun asennus: työnnä 
akkukotelo sisään samalla lukitusosaa ulos vetäen (katso kuva 2-4), työnnä edelleen alas lukitustapin vapauttamiseksi, jolloin 
kuuluu napsahdus lukitusosan lukittuessa; kiristä sitten yläruuvi; Aseta lopuksi akkuväyläpistoke akkuväylän liittimeen.

Huom:  1. Kiristä akkukotelon takaosassa olevat ruuvit ja lukitusosa. 
2. Väyläliitintä kytkettäessä ja irrotettaessa on osat kohdistettava suoraan (kuvan 2-5 mukaisesti). 
3. Älä kosketa johdinosia tai latausporttia metalliesineillä akun pääkytkimen ollessa päällä. Näin vältetään 
lisävarusteiden vaurioituminen ja vaarat.

Virtakytkin

Lovi

3. Akun latausohjeet
Liitä laturi ennen latauksen aloittamista pyörätuolin akkukotelon 
latausporttiin ja kytke sitten verkkovirta. Latausporttiin liitettäessä 
laturipistokkeen lovi kohdistetaan vastakappaleen ulkonemaan (kuvan 
3-1 mukaisesti) ja pistoke kiristetään. Irrottaminen tapahtuu ensin 
kiertämällä pistoke auki vetämällä laturin johto sitten ulos.

Vinkki: jos tuolia ei käytetä, tulee virta katkaista, jotta akku ei 
purkaudu liikaa.

Ulkonema

Kiristysruuvi

Lukitusosa Latausportti

Väyläliittimen 
pistoke
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5. Käsinojan ohjeet
① Pidä käsinojan painiketta painettuna (katso kuva 5-1) samalla käsinojaa ylöspäin nostaen 90 ° (katso kuva 5-2)
② Käännä käsinoja takasin alas (katso kuva 5-3) normaaliin käyttöasentoon.

4. Joystickin vaihto vasen/oikea
Irrota ohjaussauvan (Joystick) kaapeli (kuva 4-1) ja löysää ruuvia irrottaaksesi ohjaussauvan (kuva 4-2). Poista ohjaussauvan kannatin  
(Kuva 4-3), käännä sitä 180 astetta ja kiinnitä toiseen käsinojaan, kiristä ruuvi joystickin kiinnittämiseksi (Kuva 4-4) ja työnnä sitten 
ohjaussauva loveen. Kiinnitä ruuvi (kuva 4-5), liitä ohjaussauvan johdot ja kiinnitä lopuksi ohjaussauvan kaapeli nippusiteillä (kuva 4-6).

Ruuvi

Painike

Normaali 
käyttöasento

Ohjaussauva
Ohjaus-
sauvan lovi
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6. Ohjainlaitteen ohjeet

Joystick

Virtakytkin
Varmista, että akkukotelon virtapainike on päällä ja pyörätuoli on 
taitettu auki. Paina sitten ohjaimen virtakytkintä ollaksesi valmis 
ajamaan tai käyttämään kaukosäätöä. Paina sitä uudelleen 
sammuttaaksesi valmiustilan.

Huomautuksia: Pyörätuolia ei voi käynnistää, kun se on taitettu 
kokoon. Pyörätuoli on ensin avattava, jotta se voidaan käynnistää.

Hidastus / Kokoontaittaminen
Paina virran ollessa katkaistuna (Off-tila) painiketta yli 2 sekunnin 
ajan, jolloin pyörätuoli siirtyy avautumis/kokoontaittotilaan. 
Vapauta painike, jolloin tuoli taittuu kokoon. Tämän toiminnon 
aikana painikkeen painaminen pysäyttää mahdollisen 
kokoontaittumisen. Avautumisen pysähtyessä painikkeen 
painaminen saa tuolin taittumaan kokoon.

Vaihdepainikkeen painaminen valmiustilassa, kauko-ohjaustilassa 
ja ajotilassa alentaa vaihdetta yhden vaihteen verran.
Huom: kokoontaittamisen aikana voit pysäyttää taittumisen 
ohjaussauvaa kääntämällä tai mitä tahansa näppäintä painamalla.

Vaihde/toiminto
Virhekoodi
Varaustilan näyttö

LED-näyttö

Nopeus
Virtakytkin

Äänimerkki Ajovalokytkin

Hidastus / Kokoontaittaminen Nopeutus / Avaaminen

Taiton/avauksen pysäytys
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Ajovalon kytkin
Varmista, että akkukotelon ja ohjainlaitteen virrat on kytketty, 
ja paina sitten ajovalon kytkintä valon sytyttämiseksi. 
Uudelleen painaminen sammuttaa valon.

Taiton/avauksen pysäytys
Paina painiketta avaus/taitto-toiminnon aikana toiminnon 
pysäyttämiseksi ja sammutustilaan siirtymiseksi.

Äänimerkki
Painikkeen painaminen tuottaa äänimerkin; sen 
vapauttaminen lopettaa äänimerkin.

Nopeutus / Avaaminen
Paina virran ollessa katkaistuna (Off-tila) painiketta yli 
2 sekunnin ajan, jolloin pyörätuoli siirtyy avautumis/
kokoontaittotilaan. Vapauta painike, jolloin tuoli avautuu. 
Tämän toiminnon aikana painikkeen painaminen pysäyttää 
mahdollisen avautumisen. Kokoontaittumisen pysähtyessä 
painikkeen painaminen saa tuolin avautumaan.
Vaihdepainikkeen painaminen valmiustilassa, kauko-
ohjaustilassa ja ajotilassa nostaa vaihdetta yhden vaihteen 
verran.

LED-näyttö
LED-näytöllä näkyy erilaisia tietoja: nopeus, vaihde, tilan kuvaus, virta ym.
Pyörätuolin vaihde/toiminto, kuvaus:
Pyörätuolin nopeus on mahdollista säätää 5 eri nopeudelle: D1, D2, 
D3, D4, D5.
DR vaihde/toiminto-alueella ilmaisee kaukosäätään siirtymisen; DF 
kokoontaittoon siirtymisen.
B tarkoittaa, että pyörätuolin Bluetooth on kytketty sovellukseen tai 
langattomaan Bluetooth-kauko-ohjeukseen
E01-E16 vastaava virhekoodi
A01-A16 vastaava hälytyskoodi

Vaihde/toiminto

• Off-tila: akkukotelon virtakytkin on päällä, ohjainlaitteen virtakytkin pois päältä, ja LED-näyttö on pois päältä.
• Valmiustila (Standby): paina virtapainiketta, LED-näyttö on jatkuvasti päällä eikä mitään toimintoa suoriteta.
• Ajotila: paina start-painiketta, LED-näyttö on jatkuvasti päällä ja pyörätuolin liike käynnistetään ohjaussauvalla.

Virhekoodi
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8. Polkimen korkeuden säätäminen
Irrota polkimen solkimainen kiinnitysosa, säädä polkimen 
korkeus sopivalle tasolle, työnnä polkimen solki reikään. 
Valittavissa on kolme korkeutta.

7. Ohjainlaitteen käyttö
Ohjainlaitteella ohjataan pyörätuolia liikkumaan eteenpäin, taaksepäin ja kääntymään vasemmalle ja oikealle sekä kiihdyttämään, 
hidastamaan ja jarruttamaan. Kun virtakytkin on kytketty päälle, ohjaussauvaa työnnetään eteenpäin pystyssä ja pyörätuoli liikkuu 
eteenpäin. Mitä pidemmälle eteenpäin työnnetään, sitä suuremmaksi nopeus kiihtyy. Ohjaussauvan vapauttaminen aikaansaa 
hidastumisen ja kokonaan vapautettaessa pyörätuoli pysähtyy ja menee jarrutustilaan. Sauvan vetäminen taaksepäin saa pyörätuolin 
liikkumaan taaksepäin, kiihtyvällä nopeudella pidemmälle vedettäessä: Ohjaussauvan vapauttaminen aikaansaa hidastumisen ja 
kokonaan vapautettaessa pyörätuoli pysähtyy ja menee jarrutustilaan.
Samalla tavoin sauvan kääntäminen vasemmalle tai oikealle saa pyörätuolin kääntymään vastaavaan suuntaan, kiihtyvällä 
nopeudella pidemmälle käännettäessä. Ohjaussauvan vapauttaminen aikaansaa hidastumisen ja kokonaan vapautettaessa pyörätuoli 
pysähtyy ja menee jarrutustilaan.

Eteenpäin:
Työnnä 
ohjaussauvaa 
eteenpäin ja tuoli 
liikkuu eteenpäin.

polkimen solki

Reiän sijainti

Taaksepäin:
Vedä 
ohjaussauvaa 
taaksepäin ja 
tuoli liikkuu 
taaksepäin.

Vasemmalle:
Työnnä 
ohjaussauvaa 
vasemmalle ja 
tuoli kääntyy 
vasempaan.

Oikealle:
Työnnä 
ohjaussauvaa 
oikealle ja tuoli 
kääntyy oikealle.
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9. Kytkimen käyttö
Kahvan kääntäminen auki kytkee pyörätuolin jarrun pois päältä, jolloin avustaja voi työntää tuolia (riippumatta siitä, onko tuolissa virta 
kytkettynä vai ei). Kahvan ollessa suljettuna ei pyörätuolia voida työntää.

Vasen kytkinvipu
Käsikäyttötoiminto 
vasemmanpuoleisessa 
kuvassa. 
Sähkötoimintoon 
siirrytään vasenta 
kytkinvipua 90 
astetta vastapäivään 
kääntämällä.

Oikea kytkinvipu
Käsikäyttötoiminto  
oikeanpuoleisessa ku-
vassa. Sähkötoimintoon 
siirrytään vasenta kytkin-
vipua 90 astetta myötä-
päivään kääntämällä.

1. Pyörätuolin ajaminen edellyttää, että kytkinvipu on sähkötoiminnolla.
2. Henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi kytkinvivun asentoa ei saa säätää pyörätuolin ollessa kaltevalla alustalla.

Sähkötoiminto Sähkötoiminto

Käsikäyttö Käsikäyttö
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Pyörätuolin ajaminen:
1. Kytke virtakytkin päälle.
2. Kuljettajan on kiinnitettävä turvavyö istuessaan istuimelle.
3. Kytke ohjainlaitteen virtakytkin päälle ja odota 1 sekunti, kunnes LED-näyttö käynnistyy.
4. Työnnä ohjaussauvaa hitaasti eteenpäin, kunnes kuulet sähkömagneettisen jarrun äänen. Pyörätuolin tulisi tällöin liikkua 

eteenpäin. Ohjaa pyörätuolia vastaavalla tavalla taaksepäin/vasemmalle/oikealle ohjaussauvan avulla.
5. Säädä ajonopeutta nopeusasteikon painikkeella tien kunnon, ympäristöolosuhteiden ja henkilökohtaisten mieltymysten 

mukaisesti.
6. Kun haluat pysähtyä, vapauta ohjauspainike, jolloin se palautuu keskiasentoon. Heti tämän jälkeen kuuluu 

sähkömagneettinen jarrun ääni, jolloin pyörätuoli jarruttaa tasaisesti.
7. Pyörätuolia peruutettaessa on ympäristöä huolellisesti tarkkailtava. Peruuttaminen tapahtuu ohjaussauvaa hitaasti 

taaksepäin vetämällä.

Airwheel pidättää oikeuden tämän käyttöohjeen ehtojen lopulliseen tulkintaan.
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Turvallisuus
Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata ajo-ohjeita pyörätuolimatkan aikana. Pyörätuolia ei tule käyttää ennen kuin käyttöohje on luettu 
huolellisesti ja tuolin toiminta opittu. Pyörätuolia ei tule lainata henkilöille, jotka eivät osaa käyttää sitä.

Tärkeä huomautus:
Pyörätuolin turvallinen käyttö edellyttää runsaasti harjoittelua, ennen kuin voit käyttää pyörätuolia turvallisesti. Taitamattomuus tai 
tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumiseen ja aineellisiin 
vahinkoihin. Yrityksemme on vastuussa ainoastaan tuotevirheistä tai niiden aiheuttamista vahingoista, emmekä ole vastuussa 
tuotteiden käyttöön liittyvistä fyysisistä vammoista tai aineellisista menetyksistä.

Huomioitava ennen käyttöä:
1. Perehdy paikallisiin liikennesääntöihin.
2. Pyörätuoli ei kuulu varsinaisiin moottoriajoneuvoihin, ja se on suunniteltu erityisesti vanhuksille ja liikuntaesteisille. Ajokorttia ei 

tarvita liikennelain mukaisesti, mutta pyörätuolin käyttäjän tulee noudattaa samoja liikennesääntöjä jotka koskevat jalankulkijoita. 
Pyörätuolia tulee kuljettaa kävely- tai pyöräteillä.

	 ① Perehdy kaikkiin jalankulkijoita koskeviin liikennemerkkeihin.
	 ② Älä käännä suuntaa äkkinäisesti tai ylitä tietä tiellä ajaessasi.

Käytön harjoittelu

3. Pyörätuolin kaikkiin toimintoihin on perehdyttävä huolella ennen pyörätuolin käyttämistä ensimmäistä kertaa. Harjoittele toimintoja, 
kuten eteenpäin ajoa, nopeuden lisäämistä, nopeuden vähentämistä, pysähtymistä, peruuttamista, ylämäkeen ajamista, 
alamäkeen ajamista ja kääntymistä turvallisessa paikassa, jossa ei ole ihmisiä ja tien kunto on hyvä. Tämän jälkeen voit virallisesti 
ajaa tiellä näihin toimintoihin perehdyttyäsi.

4. Mahdollisuuksien mukaan tulee käyttää apuna henkilöä, joka hallitsee tämän pyörätuolin käytön, turvallisuuden varmistamiseksi 
ensimmäisen kerran tiellä tuolia käyttäessäsi.
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5. Älä aja pyörätuolia väsyneenä, alkoholia nautittuasi tai ellet ole tietoisesti varma turvallisuudestasi.
6. Tulee varmistaa, että tämän pyörätuolin käyttäjällä ei ole sellaista mielisairautta tai muita tauteja, jotka voisivat yllättää ajon 

aikana ja johtaa kuljettajan kyvyttömyyteen kuljettaa pyörätuolia turvallisesti.
7. Jos käytät lääkettä, tarkista lääkäriltäsi, voiko tällaisella lääkkeellä olla haitallinen vaikutus kykyysi käyttää pyörätuolia.
8. Tarkista ajoneuvon kunto varmistaaksesi, että jarru- ym. toiminnot ovat normaaleja, istuin lukittu paikoilleen ja akun 

varaustaso on riittävä.
9. Älä tee tähän pyörätuoliin teknisiä muutoksia ilman yrityksemme lupaa.

• Älä milloinkaan altista tämän ajoneuvon sähköjärjestelmää kostealle ympäristölle (kuten sade, lumi tai sumu). Älä 
pese sitä vedellä, sillä se voi vahingoittaa sähköjärjestelmää. Jos pyörätuoli on märkä, sitä voidaan käyttää vasta 
kuivumisen ja toimintakunnon varmistamisen jälkeen.

• Älä aja pyörätuolia vaikeissa sääolosuhteissa, kuten sateessa, lumella, sumussa, voimakkaassa tuulessa, tai kun 
lämpötila on lämpötila on alle -20 °C tai yli 40 °C.

• Älä aja pyörätuolia autiomaassa, rannalla, mutaisella tiellä, lätäkköisellä tiellä, jäisellä tiellä, liian pehmeällä tiellä tai 
suolapitoisella tai emäksisellä maalla pyörätuolin ajo-ominaisuuksien heikentymisen ehkäisemiseksi.
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Käytön aikana huomioitavia seikkoja:
1. Pyörätuolissa on vain yksi istuin, eikä matkustajien ottaminen ole mahdollista.
2. Pyörätuolia ei ole tarkoitettu rahdin kuljettamiseen tai lastaamiseen.
3. Käyttäjän tulee istua istuimella ja säilyttää ote ohjaussauvasta.
4. Älä aja mutkitellen tai käänny äkillisesti suurella nopeudella tai kallista vartaloasi; näin estyy pyörätuolin kallistuminen 

toiselle puolelle.
5. Keskity ajamiseen ja aja hitaasti epätasaisella tai pehmeällä tiellä (kuten ruohikolla), kääntyessäsi, vilkkaan liikenteen 

kaduilla, kauppakeskuksissa tai puistoissa.
6. Älä käytä langattomia tietoliikennelaitteita, kuten matkapuhelinta, ajon aikana. Näitä laitteita tulee käyttää vain kun 

pyörätuoli on pysäytetty turvalliseen paikkaan ja virta katkaistu.
7. Peruutettaessa tulee huomioida tieolosuhteet ja jalankulkijat ja ajaa hitaalla nopeudella.
8. Aja hitaalla nopeudella, kun ajat ulos ovesta tai hissistä. Pyörätuolissa istuminen liukuportaissa on kiellettyä.
9. Pyörätuolin ajaminen ylämäkeen tai alamäkeen edellyttää vahvaa keskittymistä, turvavyön käyttämistä ja suoraan ajamista 

hitaalla nopeudella. Pyörätuolia ei saa ajaa kaltevien pintojen yli, jotka ylittävät tämän ajoneuvon toimintakyvyn rajan.
10. Älä ylitä yli 5°:n kaltevuutta suurella nopeudella.
11. Älä ylitä yli 4 cm:n esteitä tai askelmia, jotka voivat estää pyörätuolin kulkemisen eteenpäin. Tässä tilanteessa tulee 

ohjaussauva välittömästi vapauttaa.
12. Älä ylitä yli 10 cm:n levyisiä rakoja. Alle 10 cm leveän raon ylittäminen tulee tehdä suoraan ajaen.
13. Noudata liikennesääntöjä ylittäessäsi risteyksen, äläkä aja päin punaista liikennevaloa. Rautatien ylittäminen edellyttää 

pysähtymistä tarkkailemaan ympäristöä ja sen jälkeen rautatien yli ajamista hitaasti kiskoihin nähden kohtisuorassa 
suunnassa, jotta vältetään putoaminen ratapölkkyjen väliin.

14. Vältä pyörätuolin turhaa käynnistämistä ja pysäyttämistä.
15. Älä lainaa pyörätuoliasi kenellekään, joka ei hallitse sitä tai ei ole koskaan käyttänyt tällaista ajoneuvoa. Älä päästä lapsia 

leikkimään ohjaussauvalla.
16. Älä käytä tätä pyörätuolia liian suurella kuormalla (yli 120 kg).
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Käytön jälkeen huomioitavia seikkoja:
1. Mikäli pyörätuolia ei tulla käyttämään yli 48 tuntiin, tulee virtakytkin kytkeä pois päältä.
2. Pyörätuolia toiseen ajoneuvoon siirrettäessä on varmistettava, että akku on kunnolla kiinnitetty.

Akun käyttö:
1. Lataaminen: lyhyellä toimitusajalla käyttäjät voivat käyttää akkua välittömästi. Mikäli toimitusaika on pidempi (2 kk tai pidempi), 

akun varaustaso laskee varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Akku on parasta ladata aina ennen käyttöä. Tällöin laturi liitetään akun 
latauspistokkeeseen la liitetään AC100-240V:n virtalähteeseen 5 tunnin ajaksi.

2. AIRWHEEL-pyörätuolin käyttäminen kuluttaa akkua. Akku tulee ladata välittömästi pyörätuolin käytön jälkeen.
3. Virta tulee katkaista, kun pyörätuolia ei käytetä ajamiseen. Akkukotelon liitännät tulee kytkeä tiukasti vaatimusten mukaisesti 

(akkukotelon liitäntä on luotettavasti kytketty tehtaalla). Löystynyt tai väärä kytkentä voi aiheuttaa osien vaurioitumisen ja vakavan 
vahingon.

4. Litiumakkuja ei saa viedä avotulen tai voimakkaan lämmönlähteen läheisyyteen. Niitä ei saa heittää veteen eikä jättää 
auringonvaloon lämpimänä vuodenaikana.

5. Litiumakkua ei saa avata eikä purkaa.
6. Tuotteen loppuunkäytetty litiumakku tulee kierrättää jälleenmyyjän kautta virallisissa kierrätyskeskuksissa. Akkua ei tule hylätä 

ympäristöön.

Kun ohjaussauva vapautetaan ajon aikana ja se on palautunut keskiasentoon, mutta pyörätuoli ei pysähdy, siitä on 
sammutettava virta mahdollisimman pian ja otettava yhteys jälleenmyyjään.
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Laturin käyttö:
1. Varmista huolellisesti, että laturin jännite (AC100-240V) vastaa verkkojännitettä.
2. Kun pyörätuoli on ladattava, tulee akku ensin kytkeä laturiin ja laturi sitten verkkovirtaan. Latauksen punainen merkkivalo 

osoittaa latautumisen olevan meneillään. Kun valo vaihtuu vihreäksi, täyteen latautumiseen kuluu vielä 15 minuuttia. 
Latausaika on noin 5 tuntia (jäljellä olleesta varaustasosta riippuen).

Ladattaessa huomioitavia seikkoja:
3. Lataaminen tulee suorittaa turvallisessa paikassa, jossa lapset eivät pääse kosketuksiin laitteiden kanssa.
4. Akkua ei suositella käytettäväksi, ellei se ole täysin latautunut.
5. Älä käytä muunmerkkisiä latureita, ja muunmerkkiset akut eivät sovellu käytettäväksi pyörätuolin laturin kanssa.
6. Älä pura laturia, koska se sisältää korkeajännitteisen piirin.
7. Estä nesteiden ja metallihiukkasten pääsy akun sisään äläkä päästä akkua putoamaan tai iskeytymään mihinkään.
8. Lataamisen aikana pyörätuolin tulee olla tyhjänä.
9. Ennen varastointia pyörätuoli tulee ladata täyteen ja virta sammuttaa. Se tulee ladata vähintään kolmen kuukauden välein.
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1. Takatukipyörät (lisävaruste)
Takatukipyörien asentaminen: paina putkessa olevaa painiketta 
samalla putkea runkoputkeen työntäen, jolloin se lukkiutuu 
paikalleen.
Irrotus: paina painiketta ja vedä kaatumaesteen putki ulos.

2. Bluetooth-etäohjaus (lisävaruste)

Takatukipyörä

Reiän sijainti

Takatuen painike

Ohjaussauva (Joystick)
Merkkivalo

@ Pariutus Virtapainike

C (vaihde ylös)

B (kokoontaitto) A (avaus)

D (vaihde alas) ① Äänimerkin painike
②	Ajovalopainike

Valinnaiset asennus- ja käyttöohjeet
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Etäohjauksen Bluetooth-pariutus
1. Pane ohjaimeen AAA-paristo ja kytke virta päälle. Vihreä valo välähtää kerran.
2. Vie kaukosäädin 1 korkeintaan 1 metrin etäisyydelle pyörätuolista. Paina virtapainiketta lyhyesti, vihreä valo palaa jatkuvasti, 

paina sitten @-painiketta nopeasti, jolloin vihreä valo alkaa hitaasti vilkkua ja aloittaa pariutuksen (älä siirrä ohjaussauvaa 
pariutusprosessin aikana).

3. Pariutuksen onnistuttua vihreä valo vilkkuu nopeasti. Kytke pyörätuoli päälle muutaman sekunnin kuluttua, jolloin se siirtyy 
etäohjaukselle. Etäohjaimen vilkkuminen lakkaa, valo syttyy 0,5 sekunnin ajaksi ja sitten sammuu.

Bluetooth-kaukosäätimen käyttäminen
1. Pyörätuolia hallitaan ohjaussauvaa työntämällä, jolloin tuoli etenee, pysähtyy ja kääntyy normaalisti ja kaukosäätimen merkkivalo 

sammuu. Äänimerkki ja ajovalot kytketään vastaavia painikkeita lyhyesti painaen. Kauko-ohjaustoiminnossa vihreä valo välähtää 5 
sekunnin välein.

2. Painikkeen C lyhyt painaminen kytkee pyörätuolin suurimmalle nopeudelle (5), ja painikkeen D painaminen vaihtaa sen alimmalle 
nopeudelle (2).

3. Virtapainikkeen lyhyt tai pitkä painaminen ja vapauttaminen sammuttaa pyörätuolin ohjaussauvan valon ja sitten virtapainikkeen 
lyhyt tai pitkä painaminen ja vapauttaminen käynnistää pyörätuolin automaattisesti noin 3-5 sekunnin kuluessa.

4. Edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen virtapainikkeen lyhyt tai pitkä painaminen ja vapauttaminen kytkee pyörätuolista virran pois. 
Tällöin B-painiketta painamalla ja painettuna pitämällä pyörätuoli siirtyy automaattisesti kokoontaittotoimintoon ja alkaa taittua, sitten 
painikkeen vapauttaminen ja lyhyt painallus B pysäyttää taittumisen. Sitten lyhyesti painamalla A pyörätuoli taittuu auki. Avautumisen 
tapahduttua painikkeen @ painaminen aiheuttaa pyörätuolin siirtymisen pois taittotoiminnosta, ohjaussauva ja valo poiskytkettyinä.

Bluetooth-kaukoilmaisin
1. Virtapainikkeen lyhyt tai pitkä painaminen ja vapauttaminen kytkee pyörätuoliin virran, painikkeen @ painaminen pitkään muutaman 

sekunnin kuluttua aiheuttaa punaisen valon kertavälähdyksen kanssa poistumisen etäohjauksesta ja siirtymisen lepotilaan. 
Virtapainikkeen lyhyt painaminen herättää kaukosäädön, vihreä valo vilkkuu nopeasti, ja kaukosäädin ottaa automaattisesti yhteyden 
pyörätuoliin muutaman sekunnin kuluttua, ja pyörätuoli kytkeytyy automaattisesti päälle.

2. Virran kytkeydyttyä Bluetooth-kaukosäädön ohjaussauvaa painamalla ja vapauttamalla kaukosäädin siirtyy noin 2 minuuttia 
myöhemmin lepotilaan, ja punainen valo välähtää kerran.

3. Kun akun jännite on alempi kuin 2,1 V, Bluetooth-kaukosäädin on alhaisen varaustilan tilassa ja punainen valo jatkaa vilkkumistaan.



Intelligent helmet

Intelligent scooter

Search Devices
A

Airwheel Bluetooth password authenticatio

cancecomfirm

Input verify password  1111111
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Sovellusohjelman lataaminen (lisävaruste)

Skannaa QR-koodi lataamisen aloittamiseksi
*Soveltuvuus Android 4.3 tai korkeampi, iOS 7.0 tai korkeampi.

Sovellusohjelman ohjeet

1. Kytke pyörätuolin virtakytkin päälle ja käynnistä sovellusohjelma sekä Bluetooth.
2. Näpäytä search-painiketta ja toimi seuraavasti yhteyden muodostamiseksi (salasana on 11111111).
3. Yksityiskohtaisia ohjeita löytyy viralliselta verkkosivustolta.

Näpäytä Intelligent 
scooter -kenttää ohjelman 
käyttöliittymässä.

Näpäytä search-painiketta  
tai 

Etsi lähellä oleva Airwheel, 
näpäytä löydettyä mallia 
yhteyden muodostamiseksi

Syötä salasana: 11111111.



Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

left right

km/h

forward

backward

left right

forward

backward

km/h
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Näpäytä käyttöliittymän painiketta 
 sivupalkin saamiseksi näkyviin.

Näpäytä  painiketta 
etäohjausliittymän avaamiseksi.

Siirrä  painiketta pyörätuolin 
ohjaamiseksi eteen/taakse/kääntö.

Siirrä nopeussäädintä  ja 
näpäytä  kuvaketta siirtymiseksi 
käsiohjaustoimintoon.

Siirry kotisivulle Näpäytä ajovalopainiketta 
 valon kytkemiseksi 

päälle. Näpäytä 
äänimerkkipainiketta , 
jolloin kuuluu ääni.

Kun pyörätuoli sammutetaan, näpäytä 
kokoontaittopainiketta , ja tuoli taittuu 
automaattisesti. Näpäytä avauspainiketta 

 ja se avautuu automaattisesti. Stop-
painikkeen  painaminen pysäyttää 
taitto- tai avaustoiminnon.

Kun kotisivulla näkyy H3PS, 
pyörätuoli on ajovalmis.
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