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סמלי בטיחות
סמלי בטיחות המוצר
הסמלים שלהלן נועדו לזהות אזהרות ,הנחיות מחייבות ,ופעולות "אל תעשה" .חשוב מאוד שתקרא
את המידע הנלווה ותבין אותו באופן מושלם.

קרא את המדריך למשתמש ופעל בהתאם למידע שבו.

תווית המידע של הקלנועית.

הקפד לטעון את המצברים במלואם לפני הפעלת
הקלנועית .הוצא את המפתח מן הקלנועית כאשר היא
נשארת ללא השגחה.
אינה עומדת בדרישות תקני  ISO 7176-19לישיבה בקלנועית במהלך
הובלתה באמצעות רכב מנועי .בעת הובלה ברכב מנועי ,אסור בהחלט
לשבת בקלנועית.

מפעל הייצור.
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הוראות בטיחות
כללי
הנחיה מחייבת! אסור בהחלט להפעיל לראשונה את הקלנועית החדשה שלך לפני
קריאה יסודית של מדריך למשתמש זה והבנת המידע שבו.

אסור לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה ליד
ציוד זה במהלך טעינת המצברים.

אסור להפעיל את הקלנועית תחת השפעת
משקאות משכרים.

אסור להשתמש במהלך הנסיעה בציוד
שידור רדיו אלקטרוני כדוגמת מכשירי ווקי-טוקי
או טלפונים סלולריים.

לפני נסיעה לאחור ,בדוק וודא שאין מכשולים
כלשהם מאחוריך.

אסור לנסוע עם הקלנועית בכבישים.

אל תבצע פניות חדות או עצירות פתאומיות
במהלך הנסיעה בקלנועית.
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אל תנסה לטפס על מדרכות שהגובה שלהן
עולה על המגבלה המצוינת במפרט הטכני

אל תוציא את ידיך או רגליך אל מחוץ
לקלנועית במהלך הנסיעה.

אל תרכב על הקלנועית בשלג כדי למנוע
תאונות החלקה בגלל הדרך החלקלקה.

אזהרה – אסור בהחלט להפעיל לראשונה את הקלנועית שלך לפני קריאה יסודית של מדריך
למשתמש זה והבנת המידע שבו.
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.2
.3
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אסור להפעיל את הקלנועית על כבישים ודרכים ציבוריות .חשוב לזכור שהנוסעים בכלי הרכב
עלולים להתקשות בזיהוי שלך כשאתה יושב בקלנועית .הקפד לציית לכל הוראות החוק
והתקנות המקומיות המחייבות הולכי רגל .חכה עד שהמסלול שלך פנוי מכל תנועה שהיא ,ואז
התחל בנסיעה בזהירות רבה.
כדי למנוע פגיעות גופניות בך ובאחרים ,הקפד תמיד לוודא שהזנת המתח לקלנועית מנותקת
בעת העלייה אל הקלנועית או הירידה ממנה.
לפני תחילת הנסיעה ,הקפד לבדוק שגלגלי ההנעה משולבים )מצב נסיעה( .אל תוציא את
המפתח כשהקלנועית עדיין נעה קדימה .זה יגרום לבלימה פתאומית של הקלנועית.
אל תשתמש במוצר זה או בציוד אופציונלי נלווה כלשהו לפני קריאה יסודית של מדריך
למשתמש זה והבנת המידע שבו .אם אינך מצליח להבין את האזהרות ,הנחיות הזהירות או
הוראות השימוש ,פנה לאיש מקצוע ,ליבואן או לסיוע הטכני לפני שתנסה להפעיל ציוד זה ,כדי
להימנע מסכנת נזק לציוד או פגיעה גופנית.

 .5קיימים מצבים מסוימים ,וכן מצבים רפואיים מסוימים ,עבורם המשתמש בקלנועית יידרש לתרגל
את הפעלת הקלנועית בנוכחות של מלווה שעבר הדרכה והכשרה .מלווה שעבר הדרכה
והכשרה יכול להיות בן משפחה או מטפל שהוכשרו במיוחד בסיוע למשתמש בקלנועית לבצע
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פעילויות יומיומיות שונות .הקפד להתייעץ עם רופא אם אתה נוטל תרופות העלולות להשפיע
לרעה על יכולתך להפעיל את הקלנועית באופן בטיחותי.
אסור לנסות להרים או להזיז קלנועית באמצעות חלק ניתן להסרה כלשהו ,כולל משענות היד,
המושבים או החופות .התוצאה עלולה להיות פגיעה גופנית ונזק לקלנועית.
אסור לנסות להשתמש בקלנועית תוך חריגה מהמגבלות המצוינות במדריך למשתמש זה.
קלנועית זו לא עברה מבחני עמידות בתאונה ולכן אינה מתאימה לישיבה במהלך הובלתה ברכב
מנועי.
הרחק את ידיך מהגלגלים )צמיגים( במהלך נהיגה בקלנועית .היה זהיר  -בגדים רפויים עלולים
להיתפס בגלגלים המניעים.
הקפד להתייעץ עם רופא אם אתה נוטל תרופות מרשם או יש לך מגבלות גופניות מסוימות.
מגבלות גופניות מסוימות ותרופות מסוימות עלולות לפגוע ביכולתך להפעיל את הקלנועית
באופן בטיחותי.
פעל בזהירות במהלך הנעילה או שחרור הנעילה של מצב הנסיעה.
אל תסיר את ההתקן למניעת התהפכות ,אם הקלנועית מצוידת בהתקן כזה.
מגע של כלי מתכת במצבר עלול לגרום להתחשמלות .אל תחבר כבל מאריך אל הממיר
) AC/DCזרם-ישר/זרם חילופין( או אל מטען המצברים.
בעת נסיעה על מדרון ,אל תיסע לרוחב או בזווית למדרון .סע ישר במעלה .כך תקטין מאוד את
סכנת ההתהפכות או הנפילה.
אל תנסה לנסוע במעלה שהוא תלול יותר מכושר הנסיעה במעלה של הקלנועית.
אל תנסה להסיע לאחור את הקלנועית במורד מדרגה ,אבן שפה של מדרכה או מכשול אחר .זה
עלול לגרום לנפילה או התהפכות של הקלנועית.
הקפד תמיד להפחית את המהירות ולשמור על מרכז כובד יציב במהלך פנייה חדה .אל תבצע
פניות חדות כשהקלנועית נוסעת במהירות גבוהה.
הפעלת הקלנועית בתנאי גשם ,שלג ,מלח ,ערפל ועל קרח או משטחים חלקלקים עלולה
להשפיע לרעה על מערכת החשמל.
טמפרטורת משטחי הקלנועית הנמצאים בטווח הגישה של המשתמש והעלולים לבוא במגע
ישיר עם העור של המשתמש או המטפל המלווה במהלך שימוש רגיל בקלנועית אינה עולה על
 .41°Cלאחר נסיעה ,פני השטח של המנוע החשמלי עלולים להגיע לטמפרטורה גבוהה מ.41°C-
אל תיגע בחלקים אלה בעת פירוק הקלנועית ,או המתן עד שהמנוע החשמלי יתקרר.
תכנות הבקר חייב להתבצע אך ורק על-ידי איש מקצוע שהוכשר והוסמך לכך על-ידי היצרן שלו.
תכנות לקוי עלול לסכן את בטיחות המשתמש!
אם מנתקים את החשמל של הקלנועית במהלך נסיעה על משטח אופקי במהירות מרבית של 7
קמ"ש ,הקלנועית תעצור בתוך מרחק של עד  1.2מטר לכל היותר .התחשב במרחק עצירה זה
במהלך הנסיעה.
בעת הובלת הקלנועית במכונית או במטוס יש להעביר את גלגלי הנסיעה למצב משולב.
טמפרטורת פני השטח עלולה לעלות בעקבות חשיפה למקורות חום חיצוניים.

 שינויים בקלנועית
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חברת  Heartway Medical Productתכננה ובנתה את הקלנועית כך שתצטיין בשימושיות מרבית .עם
זאת ,אסור באופן מוחלט לשנות ,להוסיף ,להסיר ,או להשבית חלק או תפקוד כלשהם של הקלנועית.
התוצאה עלולה להיות פגיעה גופנית ונזק לקלנועית.
אסור לשנות את הקלנועית באופן כלשהו שאינו מאושר על-ידי  .Heartwayאל תשתמש
באביזרים אם הם לא נבחנו או אושרו על-ידי .Heartway
 ביקורות לפני השימוש בקלנועית:
אם הקלנועית מצוידת בצמיגים פניאומטיים ,בדוק שהם מנופחים ללחץ התקין.

.1
 .2בדוק את כל החיבורים החשמליים וודא שהם הדוקים וללא סימני קורוזיה.
 .3בדוק את כל חיבורי צמות החיווט וודא שהם מאובטחים כיאות.
 .4בדוק את הבלמים.
 הגבלת משקל.

 .1למידע על כושר נשיאת המשקל ,עיין בטבלת המפרטים .כושר הנשיאה הנקוב של הקלנועית
הוא  113ק"ג.
 .2הקפד לא לחרוג מכושר הנשיאה הנקוב של הקלנועית .האחריות תפקע במקרה של חריגה
מכושר הנשיאה הנקוב של הקלנועית Heartway .מסירה מעליה במפורש כל חבות או אחריות
לפגיעות גופניות או לנזק לציוד שמקורם באי-ציות למגבלות המשקל המרבי הנקוב.
 .3אסור להסיע נוסעים על הקלנועית .הסעת נוסע על הקלנועית עלולה לשנות את מרכז הכובד
שלה ,והתוצאה עלולה להיות התהפכות או נפילה.


.1
.2
.3
.4

ניפוח הצמיגים
אם הקלנועית מצוידת בצמיגים פניאומטיים ,יש לבדוק את לחץ הניפוח שלהם לפחות אחת
לשבוע.
לחצי ניפוח תקינים יאריכו את חיי השירות של הקלנועית ויבטיחו פעולה חלקה במהלך הנסיעה.
אסור לנפח את הצמיגים ללחץ גבוה מדי או ללחץ נמוך מדי .חיוני לשמור בכל עת על לחץ
ניפוח צמיגים של  25עד  2) 30 psiעד  2.4בר(.
ניפוח אוויר ממקור אוויר לא מבוקר עלול לגרום לניפוח הצמיגים ללחץ גבוה מדי ,והתוצאה
עלולה להיות התפוצצות של צמיג.

 טמפרטורת פעולה
 .1לחלקים מסוימים של הקלנועית יש תחומי טמפרטורת פעולה .הבקר יכול לפעול רק בתחום
הטמפרטורות שבין  -25°Cלבין .50°C
 .2מתחת ל ,-15°C-עלולים המצברים לקפוא ,וכתוצאה מכך לא תתאפשר הפעלת הקלנועית.
בטמפרטורות גבוהות במיוחד ,ייתכן שהקלנועית תפעל לאט יותר בגלל הגנה תרמית בטיחותית
של הבקר שנועדה למנוע נזק למנועים חשמליים ולרכיבים חשמליים אחרים.
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) EMIהפרעות אלקטרומגנטיות(
הפיתוח המהיר של האלקטרוניקה ,במיוחד בתחום התקשורת ,גרם לכך שהסביבה שלנו רוויה בגלי
רדיו ) EMקרינה אלקטרומגנטית( שמקורם בשידורי טלוויזיה ,רדיו ותקשורת .גלים אלה הם בלתי
נראים ,ועצמתם עולה ככל שמתקרבים למקור שלהם .כל מוליכי החשמל פועלים כאנטנות של אותות
אלקטרומגנטיים אלה ,ולכן כל הקלנועיות וכיסאות הגלגלים הממונעים רגישים במידה כזו או אחרת
ל) EMI-הפרעות אלקטרומגנטיות( .הפרעות אלה עלולות לגרום לתנועות חריגות ובלתי מבוקרות ו/או
לבקרה ותגובות לא תקינות של הקלנועית .מינהל המזון והתרופות האמריקאי ) (FDAמציע לצרף את
ההצהרה שלהלן במדריך למשתמש של כל הקלנועיות כדוגמת  .Questקלנועיות ממונעות עלולות להיות
רגישות להפרעות אלקטרומגנטיות ) ,(EMIשהן קרינת אנרגיה אלקטרומגנטית מפריעה הנפלטת
ממקורות כגון תחנות רדיו ,תחנות טלוויזיה ,משדרי אלחוט חובבים ,מכשירי אלחוט דו-כיווניים ,טלפונים
ניידים ומערכות אזעקה של חנויות .ההפרעה )ממקורות גלי רדיו( עלולה לגרום לקלנועית לשחרר את
הבלמים ,לנוע בעצמה או לנוע בכיוונים לא-צפויים .היא עלולה גם לגרום לנזק קבוע למערכת הבקרה
של הקלנועית .מודדים את העצמה של הקרינה האלקטרומגנטית בוולט/מטר .קלנועית יכולה לעמוד
בפני הפרעות אלקטרומגנטיות עד לעצמה מסוימת .זו נקראת "רמת החסינות" .ככל שרמת החסינות
גבוהה יותר ,כך ההגנה גדולה יותר .כיום ,הטכנולוגיה הנוכחית מסוגלת לספק רמת חסינות של
לפחות  20וולט/מטר ,שמספקת הגנה שימושית כנגד מקורות נפוצים של הפרעות אלקטרומגנטיות.
פעולה לפי האזהרות המפורטות להלן תוכל להפחית את הסיכון לשחרור לא-מכוון של הבלמים או
לתנועה לא מכוונת של הקלנועית ,שעלולים לגרום לפציעה חמורה:
.1
.2
.3
.4

.5

אסור להפעיל התקני תקשורת ניידים אישיים כגון רדיו חובבים וטלפונים ניידים כאשר הקלנועית
מופעלת.
היה מודע למשדרים קרובים כגון תחנות רדיו או טלוויזיה ונסה להימנע מקרבה אליהם.
אם מתרחשים תנועה או שחרור בלמים בלתי-מבוקרים ,הפסק את פעולת הקלנועית מיד
כשבטוח לעשות זאת.
שים לב כי הוספת אביזרים או רכיבים ,או ביצוע שינויים בקלנועית ,עשויה לגרום לכך שהיא תהיה
רגישה יותר להפרעות ממקורות של גלי רדיו )הערה :קשה להעריך את ההשפעה על החסינות
הכללית של הקלנועית(.
יש להביא לידיעת מרכז שירות מורשה  Heartwayכל אירוע של תנועה בלתי מבוקרת או שחרור
של הבלמים ולשים לב אם קיים מקור של קרינת גלי רדיו בסביבה.

הפסק את פעולת הקלנועית בהקדם האפשרי כאשר יתרחשו הדברים הבאים:
 תנועות לא מבוקרות של הקלנועית.
 כיוון לא מבוקר או לא נשלט.


שחרור לא מכוון ולא מבוקר של הבלמים
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מינהל המזון והתרופות האמריקאי ) (FDAכתב ליצרניות הקלנועיות הממונעות וביקש מהן לבחון
מוצרים חדשים כדי להבטיח כי הן מספקות רמת חסינות סבירה מפני הפרעות אלקטרומגנטיות .מינהל
המזון והתרופות האמריקאי ) (FDAמחייב כי לקלנועיות ממונעות תהיה רמת חסינות של לפחות 20
וולט/מטר ,מה שיספק רמת הגנה סבירה מפני מקורות נפוצים של הפרעות אלקטרומגנטיות .ככל שרמת
החסינות גבוהה יותר ,כך ההגנה גדולה יותר .לקלנועית שלך יש רמת חסינות של  20וולט/מטר ,מה
שיספק הגנה מפני מקורות נפוצים של הפרעות אלקטרומגנטיות .אזהרה :הקלנועית עצמה עשויה
להפריע לביצועים של שדות אלקטרומגנטיים ,כגון אלה המוקרנים ממערכות אזעקה של חנויות.
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.5

מפרטים טכניים
דגם
כושר נשיאה
מושב :סוג/גודל
גלגל הינע
גלגל חופשי קדמי
גלגל חופשי אחורי )נגד התהפכות(
מהירות מרבית
מפרט המצבר
טווח הנסיעה של המצבר
סוג המטען
סוג הבקר
סוג המנוע החשמלי
משקל :עם מצבר
משקל :ללא מצבר
רדיוס סיבוב
מתלה
אורך
רוחב
גובה
מידות במצב מקופל
רוחב המושב
גובה המושב
עומק המושב
גובה גב המושב
רוחק סרנים
מרווח גחון
משענות רגליים

QUEST

 115ק"ג
מושב מתקפל "16
 200מ"מ  50 xמ"מ )"(8"x2
 180מ"מ  40 xמ"מ )"(7"x1.6
כן
 6.4קמ"ש
ליתיום פולימר  24וולט  11.5אמפר-שעה /
עופרת-חומצה  12וולט  12אמפר-שעה  2 -יח'
 20ק"מ )ליתיום(  15 /ק"מ )עופרת-חומצה(
מטען ליתיום-יון  2.5אמפר 110/240 ,וולט
 45 S-DRIVEאמפר
 270ואט 4 ,קטבים
 25.6ק"ג
 22ק"ג
 820מ"מ
מתלה INDEGO
 930מ"מ
 485מ"מ
 945מ"מ
 750 x 485 x 450מ"מ
 410מ"מ
 320מ"מ
 330מ"מ
 360מ"מ
 695מ"מ
 60מ"מ
 420מ"מ

טווח הנסיעה האפשרי של הקלנועית תלוי בתנאי הדרך ,איכות
המצבר ולחץ ניפוח הצמיגים.
שיפוע בטיחותי מרבי 6 :מעלות
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.6

כוונון
אזהרה! הוצא את המפתח ממתג המפתח לפני כוונון
הכידון או המושב .אסור לנסות לכוונן את הכידון או
המושב כשהקלנועית בתנועה.
הרכבת הקלנועית  Questקלה ופשוטה .פעל לפי הנוהל שלהלן.

לקלנועית  Questיש מרכב העשוי סגסוגת אלומיניום ואשר קל לקפל אותו ולהכניס למכונית לצורך
הובלה.

שלבים פשוטים לפתיחה ולסגירה של הקלנועית שלך.
כיצד לפתוח את הקלנועית שלך
 (1משוך בידית האדומה בצד שמאל של הקלנועית ,ליד המושב ,כדי לשחרר את המנעול.

 (2פתח את הקלנועית על-ידי דחיפת עמוד הכידון לפנים.

 (3נעל את הקלנועית במצב פתוח על-ידי משיכת המושב כלפי מעלה ודחיפת עמוד הכידון לפנים
עד שנשמעת נקישה.
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כיצד לסגור את הקלנועית שלך
 (1משוך בידית האדומה על רצפת הקלנועית כדי לשחרר את המנעול.

 (2קפל את גב המושב כלפי מטה וקפל את עמוד הכידון כלפי מטה.

 (3נעל את הקלנועית במצב סגור על-ידי דחיפת עמוד הכידון כלפי מטה עד שנשמעת נקישת
נעילה.
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.7

תפעול לוח הבקרה
פעולות "אל תעשה"! אסור לחשוף את קונסולת הכידון ללחות .אם קונסולת הכידון
נחשפה ללחות ,אל תנסה להפעיל את הקלנועית לפני ייבוש מלא של קונסולת הכידון.
הפעלת הקלנועית פשוטה .אולם ,אנחנו ממליצים כי תקרא בקפידה את ההוראות הבאות ,כדי להכיר
את כלי הרכב החדש שלך.
זהירות:

לפני הפעלת המתח ,היה מודע תמיד לסביבה הקרובה ,כדי לבחור את המהירות הרצויה .לסביבה
סגורה ,אנחנו ממליצים לבחור את קביעת המהירות האטית ביותר .לסביבה פתוחה ,אנחנו ממליצים
לבחור את המהירות בה יהיה לך נוח לך לשלוט בקלנועית בבטיחות .השלבים הבאים נדרשים ,כדי
להפעיל את הרכב בבטיחות באמצעות הבקרות.

מתג הפעלת אורות

מפתח
כוונון מהירות גבוהה/נמוכה

מחוון המצבר
לחצן הצופר
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תפקודי הלחצנים
.1

.2

.3
.4

מחוון המצבר :כאשר הקלנועית שלך מופעלת ,המחט במד תנוע על-פני הסקלה מהמקטע
האדום בצד שמאל לעבר המקטע הירוק ,ותציין את מצב הטעינה של המצברים שלך .ככל
שהקלנועית תצרוך יותר הספק מהמצברים ,המחט תנוע לעבר המקטע האדום ,ותציין את מצב
הטעינה באותו הזמן .כאשר המחט נעה לימין עד הסוף ,המצברים טעונים במלואם .כאשר
המחט נעה לעבר המקטע האדום ,מופק הספק מהמצברים שלך ,אבל עדיין יש לך הספק
לנסיעה .כאשר המחט מגיעה למקטע האדום ,מתח המצברים נמוך ויש לטעון אותם .מומלץ
לטעון את המצברים כאשר המחט נכנסה למקטע האדום .אולם ,יש לבצע את הטעינה לאחר כל
שימוש ,למשך  6שעות לפחות או במשך הלילה )מומלץ() .עיין בנושא "מצברים וטעינת מצברים"
בספר זה(.
כוונון מהירות גבוהה  /אטית :כפתור זה מאפשר לך לבחור מראש את המהירות הרצויה.
כפתור הכוונון הוא יחסי למהירות וניתן לקבוע אותו במקום כלשהו בין המינימום למקסימום.
סובב את כפתור הכוונון כנגד כיוון השעון למינימום ,להפעלה עדינה מאוד ,ובכיוון השעון לעבר
המקסימום כדי להגביר את המהירות שלך.
נורית הפעלה :הנורית תאיר כאשר תכניס את המפתח .הנורית תכבה כאשר תוציא את
המפתח.
לחצן הצופר :לחץ על הלחצן כדי להפעיל את הצופר).הפעלה קלה ליד שמאל או יד ימין(

נסיעה:

א( מתג הפעלה/כיבוי
הכנס את המפתח כדי להפעיל את הקלנועית )הוצא את המפתח כדי להשבית את הקלנועית(.
הסט את ידית המצערת לפנים או לאחור כדי לשלוט בכיוון הנסיעה של הקלנועית )ידית
המצערת נמצאת בשני הצדדים של לוח הפיקוד( החזרת ידית המצערת למיקום הניטרלי
)אמצע( תקטין את המהירות ותעצור את הקלנועית באופן אוטומטי על-ידי הפעלת הבלמים
האלקטרומגנטיים.
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ידית המצערת
הכוח הדרוש להפעלה הוא  4ניוטון.
מהירות נסיעת הקלנועית תעלה ככל
שתזיז את ידית המצערת יותר
)לפנים/לאחור(.
ב( בקרת מהירות
סובב את כפתור הכוונון בכיוון השעון לעבר המקסימום כדי להגדיל את המהירות ,ונגד כיוון
השעון למינימום כדי להקטין את המהירות.

ג( ידית המצערת
ידית המצערת יכולה גם לשלוט במהירות הקלנועית .מהירות נסיעת הקלנועית תעלה ככל
שתזיז את ידית המצערת יותר )לפנים/לאחור(.
הערות:

♦ לאחר הכנסת המפתח למתג המפתח ,נורית ההפעלה תאיר למשך מספר שניות
במהלך הבדיקה העצמית.
♦ כאשר הקלנועית פועלת ,משטח המטען יהיה מעט חם.
♦ במקרה חירום ,הסר את האצבע מידית המצערת והקלנועית תיעצר.
תצוגת לוח הבקרה
.1

תצוגת לוח הבקרה היא תצוגה רב-תפקודית חזותית .היא יכולה לספק מידע רב על הקלנועית.
כאשר המחט מגיעה למקטע האדום ,מתח המצברים נמוך ויש לטעון אותם .מומלץ לטעון את
המצברים כאשר המחט נכנסה למקטע האדום .מחוג מתח הסוללה נע מטה בעת השימוש
במצבר ,ללא קשר למתח המצבר .מחוג מתח הסוללה נע מעלה רק בעת טעינת המצבר.
14

המערכת תפסיק לפעול כאשר מתח המצבר נמוך מ 21.0-וולט.

.2
 .3המערכת תפסיק לפעול באופן אוטומטי כאשר לא משתמשים בקלנועית למשך יותר מ 30-דקות.
תצטרך להוציא את המפתח ולהכניס אותו שוב כדי להפעיל את הקלנועית מחדש.
סיבוב חופשי:

 .1המנועים מתוכננים להפעיל את הבלמים האלקטרומגנטיים כאשר הקלנועית אינה בשימוש או
כאשר המתח מופסק .יש להם גם מאפיין ידני המאפשר "סיבוב חופשי" ,כך שיהיה אפשר להזיז
את הקלנועית מבלי להפעיל אותה .הסיבוב החופשי מושג על-ידי כוונון ידיות הסיבוב החופשי
למצב סיבוב חופשי.

ידית סיבוב חופשי/הכוחות המרביים הדרושים להפעלת
הידית הם  19ניוטון לשילוב ו 35-ניוטון להוצאה משילוב.

אזהרה
אסור להפעיל סיבוב חופשי כאשר קלנועית  Questעל מדרון.
אסור להפעיל סיבוב חופשי של המנועים תוך כדי הפעלת הקלנועית.
זכור תמיד לשלב את המנועים לפני הפעלת המתח.
אסור לנסות לנתק את שילוב מנועי ההנעה כאשר אתה יושב על קלנועית .Quest
התוצאה עלולה להיות פגיעה גופנית .בקש סיוע מהמטפל/מלווה שלך.

אסור לנתק את שילוב מנועי ההנעה כשהקלנועית על מדרון .הקלנועית
עלולה להידרדר ללא שליטה ,ועלולה להיגרם פציעה גופנית.
בלמים אלקטרומגנטיים:

הקלנועית שלך מצוידת בבלמים אלקטרומגנטיים ,זאת אומרת ,בלם דיסק מגנטי אוטומטי
לבטיחות הנקרא גם בלם בטיחותי .הבלמים האלקטרומגנטיים הם אוטומטיים והם מופעלים כאשר
הקלנועית מופעלת אבל במצב נייח )זאת אומרת ,ידית הבקרה במצב סרק( ,אפילו כאשר הקלנועית
נמצאת על מדרון .הבלמים האלקטרומגנטיים יופעלו גם כאשר מתח הקלנועית מופסק ,אבל ידיות
המנוע משולבות )במצב אנכי(.
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בלם חניה:

הבלמים האלקטרומגנטיים כוללים תפקוד בלם חניה .הקלנועית תיעצר כאשר המנוע משולב ומתג
ההפעלה במצב מופסק או כאשר מתג ההפעלה במצב מופעל וידית הבקרה במצב סרק .אם
הקלנועית במצב סיבוב חופשי )המנוע לא משולב( ,המלווה/מטפל יוכל להפעיל את תפקוד בלם
החניה באופן ידני על-ידי הזזת ידית השילוב/ניתוק למצב משולב
הגנה מפני התחממות יתר:
הקלנועית מצוידת במערכת בטיחות תרמית המגנה מפני התחממות יתר .מעגל מובנה מנטר את
טמפרטורות הבקר והמנוע .במקרה של חום-יתר של הבקר והמנוע ,הבקר ינתק את אספקת
המתח כדי לאפשר לרכיבים החשמליים להתקרר .למרות שהקלנועית תחזור למהירות רגילה
כאשר הטמפרטורה תחזור לרמה בטוחה ,אנחנו ממליצים להמתין  5דקות לפני הפעלה מחדש כדי
לאפשר לרכיבים להתקרר.
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.8

טעינה וטיפול במצברים
פעולות “אל תעשה” :הסרת פין הארקה של התקע עלולה ליצור סכנת התחשמלות.
במידת הצורך ,התקן מתאם  3פינים מאושר על שקע חשמל המותאם לשני פינים.

פעולות “אל תעשה” :אסור לחבר את מטען המצבר באמצעות כבל מאריך .חבר את
המטען ישירות לשקע חשמל סטנדרטי המחווט בצורה נכונה.
פעולות “אל תעשה” :אסור לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה ליד הקלנועית במהלך
טעינת המצברים .אנחנו ממליצים לא לטעון את המצברים של הקלנועית כאשר יושבים
עליה.
הנחיה מחייבת! קרא את הוראות מטען המצברים במדריך זה ובמדריך המסופק עם
מטען המצברים לפני טעינת המצבר.
אזהרה! במהלך טעינת המצברים נפלטים גזים נפיצים .הרחק את הקלנועית ואת מטען
המצברים ממקורות הצתה כגון להבות או ניצוצות ,וספק אוורור נאות בעת טעינת
המצברים.
אזהרה! חובה לטעון את מצברי הקלנועית באמצעות המטען המסופק איתה .אסור
להשתמש במטען מצברים לרכב.
נזק.

אזהרה! לפני כל שימוש ,בדוק את מטען המצברים ,הכבלים והמחברים לגילוי
פנה לספק מורשה אם תגלה נזק.
אזהרה! אסור לנסות לפתוח את מארז מטען המצברים .אם נראה כי מטען המצברים
אינו פועל כהלכה ,פנה לספק מורשה.
אזהרה! אם מטען המצברים כולל חריצי קירור ,אל תנסה להחדיר חפצים כלשהם
לחריצים אלה.
אזהרה! שים לב שמארז מטען המצברים עלול להתחמם במהלך הטעינה .הימנע ממגע
עם העור ואל תניח אותו על משטחים שעלולים להיות מושפעים מחום.
אזהרה! אם מטען המצברים לא נבחן ואושר לשימוש מחוץ למבנה ,אסור לחשוף אותו
לתנאי מזג אוויר חריגים או קיצוניים .אם מטען המצברים נחשף לתנאי מזג אוויר
חריגים או קיצוניים ,חובה לאפשר לו להסתגל לתנאי הסביבה השונים לפני השימוש
בתוך מבנה .לקבלת מידע נוסף ,עיין במדריך המסופק עם מטען המצברים.

מצבר עופרת-חומצה
אנחנו ממליצים להשתמש בקלנועית במצברי פריקה עמוקה אטומים ונטולי-תחזוקה .גם מצברי
עופרת-חומצה אטומים ) (SLAוגם מצברי ג'ל הם מצברי פריקה עמוקה ,והביצועים שלהם דומים.
מצברי פריקה עמוקה מתוכננים במיוחד לספק מתח ,להתרוקן ,ולקבל טעינה מהר יחסית.
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מפרט מצבר עופרת-חומצה
סוג:

מצבר עופרת-חומצה אטום או ג'ל בפריקה עמוקה

גודל:

12AH

מתח:

 12וולט כל אחד
 12אמפר-שעה

אמפר-שעה:

בהתאם לתנאי השימוש ,לתנאי השטח ולתנאי נסיעה ,המצברים יספקו כ 15-ק"מ של נסיעה .אולם,
גם אם הקלנועית אינה בשימוש ,אנחנו ממליצים על טעינה תקופתית של המצברים .הערה :אסור
להשתמש במצברים לרכב מסוג כלשהו .הם אינם מתוכננים לפריקה ארוכה ועמוקה והם אינם
בטוחים גם לשימוש בקלנועית .אורך חיי השימוש של המצברים תלוי לעתים קרובות בטיפול שהם
מקבלים.

הודעה חשובה :אסור לשרוף מצברים .יש למחזר מצברים או לסלק אותם בהתאם להנחיות
המקומיות והחוק במדינה.
מצבר ליתיום ) 11.5אמפר(

 24וולט

מתח נומינלי
קיבול נומינלי
זרם טעינה
זמן טעינה
תנאי סביבה

 11,500מילי-אמפר/שעה
 2,000מילי-אמפר
 5-6שעות
טעינה  0°Cעד +45°C
פריקה  -20°Cעד + 65°C
נמוכה מ30°C-
עד  2ק"ג

טמפרטורת אחסון
משקל

הודעה חשובה
כדי להאריך למקסימום את אורך חיי השימוש של מצברי ליתיום ,יש לבצע טעינה מלאה לפני
השימוש ולוודא כי הם טעונים במלואם ומנותקים מהקלנועית לפני האחסון.
מטען מצברים
ניתן לחבר את מטען המצברים לשקע חשמל סטנדרטי בזרם חילופין ) (ACוהוא ממיר אותו לזרם
ישר ) .(DCהמצברים מפעילים את הקלנועית בזרם ישר ) .(DCכאשר המצברים טעונים במלואם,
הזרם מהמטען יהיה כמעט אפס .כך המטען שומר על הטעינה אך אינו מבצע טעינת יתר במצבר.
הערה  :1לא ניתן לטעון את המצברים אם הם נפרקו עד לכמעט אפס מתח.
הערה  :2הקלנועית עומדת בדרישות של  ISO 7176-14:2008ושל .ISO 7176-21:2003
הערה  :3השתמש רק במטען מצברים מסוג  4C24050Aשסופק מספק הקלנועית .השימוש בסוג
אחר של מטען מצברים עלול להיות מסוכן וחובה לקבל את אישור היצרן לפני השימוש בו.
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הוראות טעינה
כדי לטעון את המצברים ,פעל לפי השלבים להלן:
 מקם את הקלנועית קרוב ככל האפשר לשקע החשמל.


הוצא את המפתח כדי להפסיק את פעולת הקלנועית

 הסט ופתח את דלתית שקע המטען.
 חבר את מחבר  XLRשל המטען לשקע המטען.
 חבר את הקצה האחר של כבל המתח לשקע חשמל סטנדרטי.
 לאחר שהטעינה הושלמה ,יוצג מחוון קיבול המצבר.
 כאשר המצברים טעונים במלואם ,נתק את כבל המתח של המטען משקע החשמל.
טען את המצברים רק כאשר המפתח במצב מופסק .כאשר מחוון מציג רמת מתח נמוכה ,הוא מציין
כי יש לטעון את המצברים.
הערה:
 טען תמיד את המצברים במקומות מאווררים היטב.
 המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד .הגן מפני לחות.
 לקבלת ביצועים מרביים ,מומלץ להחליף את שני המצברים באותו הזמן ,אם המצברים חלשים.


אם הקלנועית לא תהיה בשימוש למשך פרק זמן ארוך ,דאג לטעינת המצברים לפחות פעם
בחודש כדי למנוע ירידה בתפקוד המצברים.

בהתאם לסוג המצבר ולמצבו ,הטעינה עשויה להימשך בין  4ל 10-שעות .טעינה מלאה תצוין כאשר
נורית המצב בלוח הצד של מטען המצברים תאיר בירוק .טעינת המצברים למשך זמן הארוך
מהנדרש לא תפגע במצברים .אנחנו ממליצים לטעון את המצברים למשך  8עד  10שעות לאחר
שימוש יומי.
מחוון המצבר
מחוון המצבר מספק מידע על טווח הנסיעה הנותר.
טווח נסיעה נותר
נוותר טווח נסיעה של  15ק"מ
נוותר טווח נסיעה של  7עד  15ק"מ
נוותר טווח נסיעה של  4עד  7ק"מ
נוותר טווח נסיעה של  1עד  4ק"מ
 0ק"מ

מחוון
מלא
אזור ירוק
אזור צהוב
אזור אדום
קצה
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.9

תחזוקה ותיקונים
הקלנועית שלך תוכננה לפעול עם תחזוקה מינימלית .למרות זאת ,כמו כל רכב ממונע היא חייבת
בתחזוקה שגרתית .כדי לשמור על קלנועית  Questשלך במשך שנים רבות של פעולה חופשית
מתקלות ,אנו ממליצים לך לבצע את פעולות התחזוקה הבאות כפי שתוכננו.

משטחי חוץ
רצוי לטפל בפגושים ,בצמיגים ובחיפויים בתכשיר לטיפול בגומי או ויניל.

אזהרה! אסור להשתמש בתכשיר לטיפול בגומי או ויניל על מושב הקלנועית או על
מדרכי הצמיגים .הם יהפכו לחלקלקים במידה מסוכנת.

ניקוי וחיטוי
 השתמש במטלית לחה ובחומר ניקוי עדין ולא-שוחק כדי לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת
של הקלנועית .הימנע משימוש במוצרים שעלולים לגרום לשריטות במשטח הקלנועית.
 במידת הצורך ,נקה את הקלנועית בחומר חיטוי מאושר .ודא שחומר החיטוי בטוח לשימוש
בקלנועית לפני השימוש בו.
אזהרה! פעל לפי כל הוראות הבטיחות וההנחיות לשימוש נאות בחומר החיטוי ו/או
בחומר הניקוי לפני ובמהלך השימוש בו בקלנועית שלך .פעולה שלא לפי הוראות
והנחיות אלו עלולה לגרום לגירוי בעור או לירידה מוקדמת באיכות הריפוד או הגימור
של הקלנועית.

קוטבי המצברים
ודא שקוטבי המצברים הדוקים ואינם משותכים )ללא קורוזיה(.

רתמות חיווט
 בדוק את כל חיבורי החיווט באופן סדיר.
 בדוק באופן סדיר את כל בידוד החיווט ,כולל כבל המתח של המטען ,לבלאי או לנזק.

 אם גילית נזק למחבר ,לחיבור או לבידוד של הקלנועית ,דאג שספק מורשה יתקן או יחליף
אותם לפני השימוש הבא בקלנועית.
פעולות “אל תעשה” :למרות שהקלנועית עברה את כל המבחנים הנדרשים לחדירת
נוזלים ,הגן על המחברים החשמליים מפני מקורות לחות ,כולל חשיפה ישירה למים או
לנוזלי גוף/אי-שליטה על סוגרים .בדוק לעתים קרובות את רכיבי החשמל לסימני שיתוך
והחלף לפי הצורך.
אזהרה! אסור לנסות לנתק את צמת החוטים על-ידי משיכה בצמת החוטים
אחוז תמיד במחבר עצמו בעת ניתוק צמת החוטים ,כדי למנוע נזק לחיווט.
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עצמה.

בדיקות יומיות
בדוק את מצב הצמיגים באופן חזותי.

.1
 .2בדוק את מצב מד הטעינה בלוח כדי לבדוק האם צריך לטעון את המצברים.
בדיקות חודשיות
 .1בדוק חזותית את צמת החוטים של הבקר .ודא שהן אינן פרומות ,חתוכות ושאין להן מוליכים
חשופים.
בדיקות חצי-שנתיות
 .1בדוק את פחמי המנוע .אנו ממליצים שמרכז שירות מורשה  Prideיבדוק את הפחמים בכל שישה
חודשים או לעתים קרובות יותר ,אם הקלנועית שלך אינה פועלת באופן חלק .אם בביקורת נמצא
בלאי חריג של הפחמים ,חובה להחליף אותן ,אחרת ייגרם נזק למנוע.
בדיקות:







שמור על ניקיון הבקר תוך כדי הגנה מפני גשם או מים .אסור בהחלט לרחוץ את הקלנועית
בצינור או להביא אותה לידי מגע ישיר עם מים.
שמור על ניקיון הגלגלים מהצטברות של מוך ,שיער ,חול או סיבים שמקורם בשטיחים.
בדוק חזותית את חריצי סוליית הצמיג .אם עומקם פחות מ 1-מ"מ דאג להחליף אותם על-ידי
מרכז שירות מורשה.
מותר לכבס את כל הריפוד במים חמים ובסבון עדין .בדוק מדי פעם את המושב ומשענת הגב
לסימני שקיעה או קרעים .החלף אם יש צורך .אל תאחסן את הקלנועית שלך בתנאי לחות או
רטיבות מכיוון שהדבר יגרום לעובש והתבלות מהירה של חלקי הריפוד.
כל החלקים הנעים דורשים גירוז פשוט וביקורת .סוך באמצעות וזלין או שמן קל .אל תשתמש
בכמות גדולה מדי של שמן אחרת דליפות קטנות עלולות להכתים ולהרוס את המרבדים ופריטי
ציוד אחרים .בצע תמיד ביקורת כללית של ההידוק של כל האומים והברגים.
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.10

איתור תקלות ותיקון תקלות
בקר  45 P&G S-Driveאמפר :הקלנועית שלך מצוידת בבקר  S-Driveהמנטר באופן רציף את תנאי
הפעולה של הקלנועית שלך .אם הוא מזהה בעיה ,הוא יציין זאת בהודעת שגיאה על-ידי הבהוב
נורית ההפעלה .ספור את מספר ההבהובים ועיין ברשימה ,כדי לבדוק את סוג התקלה שהתרחשה
לפי מספר ההבהובים.
הבהובים תיאור

יש לטעון את המצברים או קיים חיבור לקוי של המצברים .בדוק את חיבור המצברים.
אם החיבורים תקינים ,נסה להחליף את המצברים.
קיים חיבור לקוי אל המנוע .בדוק את כל החיבורים בין המנוע לבין הבקר
קיים קצר במנוע אל חיבור המצברים .פנה לסוכן השירות שלך.
מתג סיבוב חופשי הופעל או הופעל מנגנון ניתוק הבלם הידני .בדוק את מצב מתג
הידית.
לא בשימוש
 S-Driveאינו מאפשר נסיעה .מניעת פעולה מס'  2פעילה .הסיבה לכך עשויה להיות
שמחובר מטען מצברים או שהמושב אינו במצב נסיעה.
קיימת תקלה בידית הבקרה .ודא שידית הבקרה במצב סרק לפני הפעלת
הקלנועית.
קיימת תקלה בבקר .ודא שכל החיבורים מאובטחים.
קיים חיבור לקוי של בלם החניה .בדוק את חיבורי בלם החניה והמנוע .ודא שחיבורי
הבקר מאובטחים.
הופעל מתח חריג על הבקר .הסיבה לכך עשויה להיות בדרך כלל חיבור מצברים
לקוי .בדוק את חיבורי המצברים.
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הערה:
אם יתרחשו תקלות טכניות ,מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה לפני ניסיון לפתור את הבעיה בעצמך.

התופעות הבאות עשויות לציין בעיה חמורה בקלנועית שלך .פנה למרכז שירות מורשה אם
מתרחשת אחת מהתופעות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

רעש במנוע
צמת חוטים פרומה
מחברים סדוקים או שבורים
בלאי לא אחיד של הצמיגים
תנועה לא סדירה
סטייה לאחד הצדדים
מכלול גלגל מעוקם או שבור
הקלנועית אינה מופעלת
הקלנועית מופעלת ,אבל אינה מתחילה בתנועה
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