
אזהרה
.Go-Go -קרא את המדריך למשתמש בזהירות ובעיון לפני הפעלת ה

במקרה ולא הבנת באופן מלא כל חלק במדריך זה, בבקשה צור קשר עם הספק שלך או עם מרכזי השירות המורשים.
קרא במדריך צעד אחר צעד. נזק ופציעות עלולים להיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

אזהרה 
הפרעות אלקטרומגנטיות )"EMI"( עלולות לגרום למכשירים חשמליים להתנהג בצורה לא יציבה, דבר שעשוי לסכן את המשתמש. 

.Go-Go -לפני הפעלת ה )EMI למען בטיחותך והגנתך. חובה עליך לפנות זמן ולקרוא את ***** )הפרעות אלקטרומגנטיות

מספר סידורי ונתונים יצרניים מוטבעים בחלק הקדמי של הקלנועית, בכנף הכיסוי מהפלסטיק,
.Go-Go -על תג המתכת של ה

אזהרה
אפיקים רכב חשמלי חותרת ללא הרף לשיפור איכותם ואמינותם של מוצריה,

על מנת להבטיח שלקוחותיה יהיו מרוצים וכן את מקומה בשוק.
האחריות עבור ה- Go-Go כפופה לאחריות היצרן בהתאם לכתב האחריות המצורף לרכב זה.

  CERTIFICATION
The Afikim Electric Vehicles Ref. Registration Number with the Competent Authority (UK) Is: CA000292.

Our Authorized Representative with the Competent Authorities is: MEDES LTD.POB 231
Stanmore, Middlesex, HA7 4YA, England TEL/FAX: 0044-181-954-9964
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אזהרה! מציינת מצב סכנה אפשרי שיכול לגרום לפציעה ו/או נזק לרכוש וציוד )סמל שחור על צורת משולש(.

מחויב! פעולה זו צריכה להתבצע כפי שמצוין. אי קיום פעולה זו יכול לגרום לפציעה ו/או נזק לציוד
)סמל לבן על רקע שחור(.

איסור! פעולה זו אסורה. אל תבצע אותה בכל זמן ובכל מצב. ביצוע פעולה אסורה יכול לגרום לפציעה אישית 
ו/או נזק לציוד )סמל שחור עם עיגול וקו אלכסוני(.

הנחיות בטיחות

הסמלים למטה הינם בשימוש לאורך כל חוברת המשתמש ובמדבקות מציינות אזהרות ומידע חשוב .
חשוב ביותר להקפיד לקרוא אותן ולהבין אותן באופן מלא.

הערה: ספר משתמש זה מתאים למפרט הטכני של מידע על העדכני על המוצר הזמין בעת הפרסום. אנו שומרים לעצמנו את הזכות 
לבצע שינויים ועדכונים )כאשר הם נעשים הכרחיים(. כל שינוי שנעשה יכול לגרום לאי התאמה מסוימת בין הציורים, הסברים שבחוברת 

זו והמוצר אותו רכשת.
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פרק 1 | הכרות עם ה- Go-Go )אפיונים כללים(

בטיחות
ברוכים הבאים לחברת אפיקים רכב חשמלי. המוצר שרכשתם הינו מתוצרת יצרן בטיוואן, הינו שילוב של רכיבים באיכות גבוהה ביחד עם 

בטיחות, נוחות וסגנון. אנו בטוחים כי תכונות המוצר יאפשרו לכם את הנוחות לה ציפיתם בפעולות היומיות. הבנה כיצד לתפעל באופן 
בטוח את המוצר תאפשר לכם שנים של פעולה ללא צורך בשירות מיותר.

קרא את כל ההוראות, האזהרות והערות בספר זה ובספרות הנלווית לפני שתנסה להשתמש במוצר בפעם הראשונה. זכור בטיחותך 
תלויה לא רק בספק ובטכנאי של הכלי, אלא בעיקר הינה בידך בהפעלת שיקול נכון.

אם יש בספר המשתמש מידע שאינו ברור לך, או שאתה מעוניין בעזרה נוספת להפעלת המוצר, נא צור בבקשה קשר עם ספק מוסמך.
הפעלה לא נכונה של המוצר, שלא על פי הוראות היצרן בחוברת זו ועל המוצר, יכולה לגרום לפציעה ופגיעה ברכוש, ותסיר את 

האחריות של היצרן.

הסכם רכישה
בקבלך את המוצר, הינך מתחייב שלא לשנות את המוצר, לא לאלתר ולא להסיר כל כיסוי ומרכיב בטיחות של המוצר. כמו כן, אתה 

מתחייב כי אם היצרן יפנה אליך לביצוע תיקון בטיחותי, תאפשר זאת.

הובלה ומסירה
עם קבלת המוצר לפני תחילת השימוש והנסיעה בו, וודא כי סופק לך באופן שלם ותקין. חלק מהחלקים יתכן ויהיו ארוזים בנפרד. אם 
לא קבלת חלק כלשהו, צור קשר עם הסוכן המוסמך של החברה. במקרה של נזק לקופסה או למוצר בעת ההובלה, צור קשר גם עם 

החברה המובילה.

החלפת מידע
אנו מעונייים לשמוע ממך, שאלות, הערות והצעות לגבי ספר משתמש זה. כמו כן אנו מעוניינים לשמוע על בטיחות ואמינות המוצר 

וכן על השירות שהינך מקבל. הרגש חופשי ליצור קשר עם הסוכן שלך באפיקים רכב חשמלי )לפי פרטים בדף האחורי של חוברת זו(.

הערה: אם איבדת עותק של כרטיס הרישום שלך או של חוברת זו, נא צור עימנו קשר ונשמח לשלוח לך באופן מיידי אחת אחרת.
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Go-Go -פרק 2 | הוראות בטיחות עבור ה

קרא ועקוב אחרי ההוראות בספר המשתמש

משקל מקסימאלי של המשתמש על המושב

הזהר מתפיסת אצבעותיך בעת השימוש וההרכבה

AGM או GEL השתמש במצברים מסוג

במצברים יש כימיקל קורוזיבי )מאכל(. 
השתמש רק במצברים מסוג GEL או AGM להורדת הסיכון של נזילה ותנאי נפיצות.

הפרעות אלקטרומגנטיות – מוצר זה נבדק ועמד בבדיקת חסינות לשדה אלקטרומגנטי של 20 וולט למטר.

שחרור - מצב גלגלים משוחררים.
מקם את המוצר במישור ועמוד בצידו האחד, כאשר הנך מעביר ממצב נסיעה למצב גלגלים משוחררים ולהיפך.

מצב נעול – נסיעה.

אל תרשה לילדים ללא פיקוח לשחק ליד ה- Go-Go בזמן טעינה.

.Go-Go -אל תסיר את גלגלי מונע ההתהפכות של ה

.Go-Go -אל תשתמש בטלפון סלולרי, מכשיר קשר, מחשב נייד או משדר רדיו בעת פעולה או נסיעה ב

מנע חשיפה לגשם, שלג, קרח, מלח או מים עומדים ככל האפשר. אחסן במקום נקי ויבש.
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הסרת הארקה יכולה לגרום להתחשמלות. אם נדרש התקן מתאם חשמלי עם אישור תקן ישראלי.
פעולה אחרת יכולה לגרום לפציעה ו/או נזק ברכוש.

.Go-Go -אל תשתמש בכבל מאריך לחיבור המטען של ה

מגע עם כלי עבודה יכול לגרום לקצר והתחשמלות

אל תפתח את מארז המצברים עד שתקרא את ההוראות בספר המשתמש, כיצד לבצע זאת.

הרחק ידיך מהצמיגים בעת נסיעה. שים לב שבגד רפוי לא ייתפס בצמיגים ו/או חלקים נעים אחרים.

אל תשתמש במצברים עם קיבול אמפר-שעה שונים. אל תערבב מצברים חדשים וישנים. תמיד החלף את שני 
מצברים באותו זמן.

אל תשב או תשתמש ב- Go-Go בכל דרך שהיא בעת שהוא במגע עם מעלון או אמצעי הרמה כלשהו.

כאשר ה- Go-Go בשיפוע, לעולם אל תעביר את הגלגלים למצב משוחרר בעת שאתה יושב על ה- Go-Go או עומד לידה.

יש מצב של נפיצות.

    

סילוק ומחזור - צור קשר עם הספק המורשה שלך לקבלת מידע על אמצעים לסילוק תקין של מוצרה- Go-Go ואריזתו.

הרכב משקפי בטיחות.

מכיל עופרת.

המטען לשימוש פנים מבנה בלבד.

חומרים בעירים. אל תחשוף לאש גלויה.
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על פי חוק – אל תשתמש במוצר שלך בפעם הראשונה, טרם קראת בספר משתמש זה.

ה- Go-Go שלך הינה פרי תכנון אשר מטרתו לאפשר לך ניידות. "אפיקים רכב חשמלי" מספקת לך מוצר שיענה באופן מרבי על צרכיך כמשתמש   
ב- Go-Go. היה מודע לכך שההחלטה הסופית על רכישת סוג הקלנועית המתאימה לך הינה באחריותך ובכפוף להמלצת המטפל המקצועי שלך 

)רופא, תרפיסט וכו'(.

התוכן של ספר משתמש זה מבוסס על ניסיון רב של היצרן ומומחיות בין-לאומית בהתאמה למשתמשים וכן שיתוף עם רשויות בריאות ותקינה.
ישנם מצבים מסוימים, חלקם רפואיים שהמשתמש יצטרך לקבל הכשרה ואימון לשימוש ב- Go-Go על ידי מלווה. מאמן מלווה יכול להיות בן 

משפחה או איש מקצוע שהוכשר לתת עזרה וליווי למשתמשי קלנועיות, בתנאי שימוש שונים.

עם התחלת השימוש ב- Go-Go בפעילויות היומיות, אתה תתקל במצבים בהם תידרש לאימון מסוים. קח את הזמן הנדרש ובמהרה תחוש 
בטחון בשליטה ב- Go-Go, בעת מעבר בפתחים, מעליות, רמפות ובתנאי שטח.

בהמשך יש מספר אזהרות, עצות ושיקולי בטיחות שיעזרו למשתמש להגיע לשליטה ומיומנות ב- Go-Go בביטחון.

כללי

היצרן ביצע תכנון והנדסה בכדי לאפשר מקסימום ניידות וביצועים. בכל מקרה אין לבצע כל שינוי במוצר, להוסיף או להסיר, 
.Go-Go -לנטרל כל תכונה, חלק או פונקציה השייכים ל

אזהרה! אל תשנה את ה- Go-Go בכל דרך שהיא שלא באישור של היצרן.
שינויים לא מורשים יכולים לגרום לפציעה, פגיעה ברכוש ואף לביטול האחריות.

שינויים

אזהרה! אל תנסה להרים או להזיז את ה- Go-Go שלך באף אחד מהחלקים הניתנים להסרה.
פציעה ונזק לרכוש עלולים להיגרם.

הסרת חלקים

התיידד עם ה- Go-Go שלך ועם היכולות שלה.
אנחנו ממליצים שתבצע מספר בדיקות בטיחות לפני כל שימוש על מנת לוודא שה- Go-Go מתפקדת באופן חלק ובטיחותי.

לפרטים כיצד לבצע בדיקות הכרחיות אלה , קרא את פרק 9 "טיפול ואחזקה".

:Go-Go -בצע את הבדיקות הבאות לפני השימוש ב
בדוק את תקינות הניפוח של הצמיגים )אם מורכבים צמיגים פניאומטיים(.	 
בדוק את החיבורים החשמליים. בדוק שהם מהודקים וללא קורוזיה.	 
בדוק את כל חיבורי הצמות. בדוק שהם מאובטחים היטב.	 
בדוק את הבלמים.	 
בדוק את טעינת המצברים.	 

אם אתה מגלה בעיה, צור קשר עם הספק המוסמך של "אפיקים רכב חשמלי" לקבלת עזרה.

בדיקות בטיחות לפני הנסיעה

אם ה- Go-Go שלך מצוידת בצמיגים פניאומטים )עם אוויר(, עליך לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפחות פעם בשבוע. ניפוח תקין של 
הצמיגים יאריך את חייהם ויאפשר לך תפעול חלק יותר של ה- Go-Go שלך.

אזהרה! זה קריטי שלחץ האוויר בצמיגים יהיה כפי שמצויין על הצמיגים. אל אל תנפח פחות או יותר מלחץ זה. לחץ 
נמוך יכול לגרום לאיבוד שליטה וניפוח יתר יכול לגרום לפיצוצם. לחץ לא תקין בצמיגים יכול לגרום לכשל ותקלה 

בצמיגים ואו בגלגלים , תוך גרימת פציעה ונזק לרכוש.
אזהרה! נפח את הצמיגים ע"י מקור הניתן לוויסות וכולל מד לחץ. ניפוח הצמיגים ממקור לא מווסת, יכול לגרום 

לניפוח יתר ולגרום לפיצוץ ופציעה ונזק ברכוש.

ניפוח הצמיגים
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למבנים רבים יש רמפות כניסה עם שיפוע בזוית מסוימת, לאפשר גישה קלה. לרמפות מסוימות יש סיבובים חדים )אפילו של 180 מעלות( 
שדורשים מיומנות רבה מהנוסע.

סע בזהירות רבה כאשר הנך מגיע לירידה של רמפה או כל שיפוע אחר.	 
סע בסיבובים בקשת גדולה. אל תחתוך קשתות ואל תיסע מעל פינות תלויות.	 
כאשר אתה נוסע במורד, סע במהירות נמוכה שתאפשר לך נסיעה בטוחה.	 
הימנע עצירות פתאומיות.	 

כאשר אתה מטפס בשיפוע שמור על תנועת ה- Go-Go. אם אתה חייב לעצור, התחל שוב באיטיות ואז האץ. כאשר אתה נוסע במורד, קבע 
את כפתור הגבלת המהירות לאיטי ביותר וסע בכיוון לפנים בלבד. אם ה- Go-Go נע במהירות גדולה ממה שאתה מצפה ורוצה, אפשר לו להגיע 

לעצירה מלאה על ידי עזיבת מנוף המהירות. אז לחץ את מנוף המהירות באיטיות עד לנסיעה במהירות רצויה תוך שליטה מלאה.
אזהרה! בעת טיפוס במעלה , אל תיסע בזיג-זג או בזוית מכיוון העלייה. סע ישר למעלה, זה יקטין את האפשרות להתהפכות ונפילה. תמיד 

נהג בזהירות מרבית בשיפועים.

מידע על טיפוס עליות

מגבלת משקל

 

ה- Go-Go שלך מוגדרת למשקל מקסימאלי מסוים.
ראה המגבלה בנספח א'.

אזהרה! הגעה לעומס המשקל המקסימאלית מונעת את האחריות ויכולה לגרום לפציעה ונזק ברכוש.	 
"אפיקים רכב חשמלי" לא תהייה אחראית לפציעה ונזק ברכוש עקב כשל שיגרם מהעמסת משקלי יתר.

אזהרה! אל תסיע נוסעים נוספים על ה- Go-Go שלך. הסעת נוסעים נוספים יכולה לגרום לפציעה ונזק לרכוש.	 

אזהרה! אזהרה ! בשיפוע סע ישר. תמיד נהג בזהירות בנסיעה בשיפוע.
אזהרה! אל תסיע את ה- Go-Go שלך בניצב או באלכסון לכיוון העליה או הירידה.

אל תעצור אם אפשר בעת הנסיעה בשיפועים.
אזהרה! אל תיסע בשיפועים מסוכנים )עם שלג, קרח, דשא חתוך ומשטח רטוב(.

אזהרה! בשיפוע לעולם אל תעביר את ה- Go-Go למצב של גלגלים משוחררים בישבך עליו או בעמדך לצידו.
אזהרה! למרות שה- Go-Go שלך מסוגל לטפס במעלים גדולים מהמצוין בציור 1, אל תעשה זאת בשום מקרה. 

שימוש כזה יכול לגרום לאי יציבות של ה- Go-Go ולגרום לפציעה ונזק ברכוש.

רמפות בשימוש ציבור הנכים אינן כפופות לפיקוח חוקי, לכן לא בהכרח עומדות בתקן שיפועים. שיפועים אחרים היכולים להיות טבעיים או מעשה 
ידי אדם, לא מתוכננים בהכרח לקלנועיות.

ציור 1, מתארת את יכולת ה- Go-Go שלך לעלות בשיפועים שונים עם הגבלת משקל מתאימה כפי שנמצאה בניסויים בתנאים אלה.
ניסויים אלו נעשו ה- Go-Go, עם מושב במצב הגבוה ביותר ואחורי ביותר.

.Go-Go -זווית המעלה וכיוון ה ,Go-Go -שלך לטיפוס מושפעת מהמשקל שלך, מהירות ה Go-Go -השתמש במידע זה כמתווה. יכולת ה

ציור 1. זווית עלייה מרבית מומלצת

אזהרה! כל ניסיון לעלות או לרדת במעלה עם שיפוע גבוה מהמצוין בציור 1, יכולה להביא את ה- Go-Go למצב של 
אי יציבות ולגרום להתהפכות, תוך גרימת פציעה.

אזהרה! לעולם אל תשא מיכל חמצן השוקל יותר מ- 6.8 ק"ג.
לעולם אל תמלא את הסל האחורי במשקל גבוהה מ- 6.8 ק"ג.
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כאשר הנך מגיע למעלה, מומלץ להישען קדימה.
Go-Go -ראה ציורים 2 ו- 2א'. זה מסיט את מרכז הכובד שלך ושל ה

לפנים ומעלה את היציבות.

הערה: כאשר מטפסים רמפות, אם מנוף המהירות משוחרר
בעת נסיעה לפנים, ה- Go-Go יכול להתדרדר לאחור כ- 0.3 מטר 

לפני עצירה.
אם מנוף המהירות משוחרר בעת נסיעה לאחור, ה- Go-Go יכול 

להמשיך ולנסוע עד כ- 0.9 מטר לפני עצירה.
ציור 2א': הגדלת היציבות בנסיעה ציור 2: נסיעה רגילה במישור

אזהרה! כאשר אתה פונה בחדות, הורד את המהירות ושמור על מרכז כבידה יציב. בשימוש ב- Go-Go במהירויות 
גבוהות אל תפנה באופן חד. זה באופן משמעותי יקטין את האפשרות להתהפכות. למניעת פציעה ונזק לרכוש, תמיד 

הפעל חושיך בעת הסיבוב.

פניות חדות תוך כדי נסיעה מהירה יכולות לגרום לאי יציבות . משתנים המשפיעים על היציבות בפניות: מהירות, זווית הפניה של ההיגוי, דרך לא ישרה,
דרך משופעת, סוג הדרך )דשא/כביש( ושינויי כיוון פתאומיים. פניות חדות אינן מומלצות.

אם אתה חש שאתה יכול להתהפך בסיבוב, הורד את המהירות ואת זווית הסיבוב למניעת התהפכות של ה- Go-Go שלך.

ה- Go-Go שלך מצויידת במערכות בלימה חזקות:
רגנרטיבית: משמשת בפיקוד חשמלי, כאשר המנוף המהירות משוחרר למצב ניטראלי-אמצעי.	 
מעצור חנייה - דיסק: מופעל מכאנית לאחר שמערכת הבלימה הרגנרטיבית של בלימת ה- Go-Go כמעט עוצרת אותו או כאשר מסיבה כלשהיא 	 

אספקת הכוח החשמלי מהמצברים מתנתקת.

מידע על בלימה

רחובות וכבישים

ה- Go-Go שלך מתוכנן לספק יציבות מרבית בתנאי נסיעה נורמאליים-יבשים, במישור על משטחי בטון או אספלט. בכל מקרה, "אפיקים רכב 
חשמלי" מכירה בכך שיש מקרים בהם הנך נאלץ להתמודד עם נסיעה בסוגי משטח אחרים. מסיבה זו, ה- Go-Go שלך מתוכנת להתמודד עם תנאי 

שטח אחרים - דשא, אדמה וחצץ. הרגש בנוח להשתמש ב- Go-Go בביטחון על מדשאות בפארקים.
הורד את מהירות ה- Go-Go שלך בעת נסיעה בשטח לא מישורי ומשטחים רכים.	 
 	.Go-Go -הימנע מנסיעה בדשא גבוה שיכול להסתבך בממסרת ההנעה של ה
הימנע מנסיעה בחול.	 
אם אתה מרגיש לא בטוח בשטח מסוים, המנע מנסיעה בשטח זה.	 

נסיעה בחוץ

אזהרה! נהג בזהירות מרבית כאשר אתה משתמש ב- Go-Go ברחובות ובכבישים ציבוריים.
היה מודע לכך שיש קושי לתנועה לראות אותך כאשר אתה יושב ב- Go-Go שלך.

ציית לכל חוקי התנועה. המתן עד שהמעבר פנוי מתנועה ואז המשך בזהירות מרבית.

מידע על פניות חדות

מכשולים קבועים )מדרגות , פינות וכו('

 

אזהרה! אל תיסע ליד משטחים מוגבהים, זיזים, מדרגות וכו'.	 
אזהרה! אל תנסה לטפס על מכשולים גבוהים. נזק גופני גדול יכול להיגרם.	 
 	Go- -שלך לאחור, אף מכשול או מדרגה. זה עלול לגרום ל  Go-Go -אזהרה! אל תנסה לרדת עם ה

Go  להתהפך ולגרום לפגיעה גופנית.
אזהרה! וודא כי ה- Go-Go נוסעת בניצב למכשול כאשר אתה מנסה לעלות או לרדת ממנו.	 

ראה ציורים 3 ו -3 א'.
אזהרה! אל תנסה להתמודד עם מכשולים הגבוהים מ- 5 ס"מ.	 
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תנאי מזג אוויר קשים

 ,Go-Go -שלך לתנאי מזג אוויר קיצוניים. אם אתה נחשף לגשם פתאומי, שלג, קור או חום קיצוני בעת הפעלת ה  Go-Go -יש למנוע חשיפת ה
המשך למקום מחסה בהקדם. יבש לחלוטין את ה- Go-Go שלך לפני אחסונה, טעינתה ושימוש נוסף בה.

 Go-Go -איסור! הפעלה בגשם, שלג או מלח או ערפל ועל משטחי קרח חלקם יכולים לגרום לפציעה ונזק ל
ולמערכת החשמל. אחסן את ה- Go-Go שלך בסביבה נקייה ויבשה.

אזהרה! חשיפה ממושכת לתנאי חום או קור, עשויה להשפיע על הטמפרטורה של רכיבים מכוסים ולא מכוסים ב- 
Go-Go שלך, דבר שעלול לגרום לפגיעות בעור. לכן נקוט בזהירות רבה בעת שימוש המוצר בתנאים קיצוניים של 

חום וקור או חשיפה ממושכת של המוצר לקרינת השמש לתקופות ארוכות.

מצב גלגלים חופשיים
ה- Go-Go שלך מצויד במנוף שחרור הגלגלים, אשר מאפשר לדחוף את ה- Go-Go. למידע נוסף כיצד להעביר את ה- Go-Go למצב של 

גלגלים משוחררים, ראה פרק 5 "הפעלה"

אזהרה! כאשר ה- Go-Go שלכם במצב של גלגלים חופשיים, מערכת הבלימה משוחררת.
שחרר את מערכת הנסיעה רק במישור.	 
וודא כי המפתח אינו נמצא בתוך שקע מפסק-מפתח.	 
עמוד מאחורי ה- Go-Go לחיבור ושחרור של מצב הגלגלים החופשיים. לעולם אל תשב ב- Go-Go על מנת 	 

לעשות פעולה זו.
לאחר שתסיים את הדחיפה של ה- Go-Go, תמיד החזר למצב מחובר שבו הבלם פועל.	 

תכונה מיוחדת נוספת קיימת ב Go-Go - "מניעת דחיפה מהירה", אשר מונעת התפתחות מהירות גבוהה של ה- Go-Go במצב של גלגלים משוחררים.

"מניעת דחיפה מהירה" פועלת באופן שונה, תלוי בשני תנאים:
אם מפסק המפתח במצב מנותק, במצב של גלגלים משוחררים, הבקר יוצר זרם רגנרטיבי אשר בולם את ה- Go-Go מלפתח מהירות גדולה מזו 	 

שתוכנתה. במקרה זה הבקר פועל כמו מגביל מהירות.
אם מפסק מפתח במצב מופעל, כאשר ה- Go-Go במצב גלגלים משוחררים, אתם תתקלו בהתנגדות גדולה מאוד בכל מהירות. זה מונע 	 

מהתפתחות מומנטום גדול אם בטעות הוסתה ידית השחרור, תוך כדי נסיעה.

ציור 3א': הגעה שגויה למכשול ציור 3: הגעה נכונה למכשול

מדרגות ומדרגות נעות

קלנועיות אינן מתוכננות לנסוע במעלה או במורד מדרגות ודרגנוע )מדרגות נעות(.
אזהרה!  אל תשתמש בקלנועית ה- Go-Go שלך במדרגות או דרגנוע.

אתה יכול לגרום נזק לעצמך ולאחרים ולגרום לנזק ברכוש.
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שקול האם הדלת נפתחת אליך או ממך והלאה.	 
השתמש בידיך לסובב את הידית או לדחוף את הידית )כאשר יש ידית דחיפה(. 	 
נהג ב- Go-Go שלך בעדינות ובאיטיות קדימה לדחיפת הדלת, או הסע ה- Go-Go שלך באיטיות לאחור למשיכת הדלת.	 

במעליות מודרניות יש מכניזם אוטומטי כאשר הוא נדחף, פותח את הדלתות שוב.

אם אתה בפתח של מעלית, כאשר הדלתות מתחילות להסגר, לחץ על קצה הגומי של הדלת לפתיחה חוזרת של הדלת.	 
השתמש בתיקים שלא יוכלו להיתפס בדלת המעלית.	 

הערה: מכיוון שרדיוס הסיבוב של ה- Go-Go שלך, הוא יותר מ -150 ס"מ, יתכן ויקשה עליך לתמרן אותו במעלית ובכניסות למבנים. נהג 
בזהירות כאשר אתה מנסה לסובב את  ה- Go-Go שלך במקומות קטנים והמנע ממקומות בעיתיים.

דלתות

מעלית

 

אם אתה נוסע עם ה- Go-Go שלך, יתכן ותידרש להשתמש בעזרה של מעלית/מעלון.
"אפיקים רכב חשמלי" ממליצה שתבחן בקפידה את ההוראות והנתונים ומידע בנושא בטיחות של היצרן לגבי 

מוצר המעלית / מעלון לפני שתשתמש בו.

    

אזהרה! מצברי ה- Go-Go הינם כבדים )ראה בטבלת הנתונים(. הרמת משקל מעבר ליכולתך יכולה 
לגרום לפגיעה בך. אם נדרש העזר במישהו בעל יכולת להרמת המצברים.

אזהרה! מצברים ומחבריהם מכילים עופרת ותרכובות עופרת. רחץ ידיך לאחר הטיפול בהם.

העמסה והרמה של מוצרים

מצברים

הערה: אם יש בידך מצבר לקוי או סדוק , סגור אותו מיידית בשקית פלסטית וקרא לנציג מורשה של הספק לקבלת הוראות פינוי. הנציג המורשה 
צריך לנהוג לפי הוראות סילוק ומיחזור שעל גבי המצבר.

אזהרה! תמיד הגן על המצברים מקפיאה ולעולם אל תטען מצברים קפואים. טעינה של מצברים קפואים , יכולה 
לגרום לפגיעה בך ונזק למצברים.

אזהרה!  חבר את רתמות המצבר באופן הנכון: הכבל האדום )+( חייב להיות מחובר לקוטב החיובי )+( של המצבר 
והכבל השחור )-( חייב להיות מחובר לקוטב השלילי )-( של המצבר.

החלף הכבלים במיידי אם נפגעו. חובה להתקין כיסויי מגן על כל מחבריהם של המצברים.

אזהרה! למרות שה- Go-Go שלך יכולה להיות מצוידת בחגורת בטיחות, חגורה זו לא נועדה לאבטחה בעת 
הובלת ה- Go-Go ברכב. כל מי שנוסע ברכב צריך לשבת במושבי הרכב ולהיות חגור בחגורות הבטיחות של הרכב.

אזהרה! אל תשב על ה- Go-Go שלך שהוא מובל ברכב נוסע.
אזהרה! וודא תמיד כי ה- Go-Go והמצברים שלו מחוזקים היטב בעת הובלתו ברכב.

המצברים צריכים להיות במצב אנכי כאשר הקטבים שלהם מכוסים בכיסויי ההגנה שלהם. אין להסיע מצברים 
במעורבב עם חומרים דליקים או מתלקחים.

הובלה ברכב
היצרן ממליץ שלא לשבת על מושב ה- Go-Go בעת שהיא מובלת ברכב לצורך הובלתו.
ה- Go-Go המובל צריך להיות מאוחסן בתא המטען האחורי או מאחור ברכב המסחרי.

המצברים צריכים להיות מפורקים ומאובטחים כראוי. בנוסף כל החלקים המפורקים גם כן צריכים להיות מאובטחים.
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אזהרה! אם אתה צריך חגורת קיבוע להפעלה בטוחה של ה- Go-Go, וודא שהיא מהודקת כראוי. פגיעה גופנית 
.Go-Go -קשה יכולה להיגרם בעת נפילה מה

מניעת נסיעה לא מכוונת

אזהרה! אם אתה מתכנן ישיבה ב- Go-Go במצב קבוע לתקופת זמן ארוכה, סגור את הכוח על ידי סגירת מפסק 
המפתח. זה ימנע נסיעה לא מכוונת בעת נגיעה מקרית בידית הנסיעה. אי קיום הוראה זו יכול לגרום לפגיעה גופנית

ונזק לרכוש.

חגורות בטיחות
הספק המורשה שלך, המטפל שלך ואחרים הקשורים בטיפול המקצועי בך, אחראים לחישוב הצרכים שלך לחגורה להפעלה בטוחה של

ה- Go-Go  שלך.

הסר את המפתח משקע מפסק מפתח.	 
 	."Go-Go -אינה במצב גלגלים חופשיים. ראה פרק 2 "הוראות בטיחות עבור ה Go-Go -וודא שה
וודא שהמושב נעול במקומו ושהמפתח הוסר משק מפסק מפתח.	 
הסט את משענות היד למעלה, על מנת לאפשר כניסה ויציאה קלים.	 

אזהרה! מקם עצמך לאחור במושב ככל שניתן למניעת התהפכות ופגיעה בך.
אזהרה! מנע שימוש במשענות היד לתליית חפצים. זה יכול לגרום לאיבוד יציבות והתהפכות, תוך כדי פגיעה בך.

אזהרה! מנע מלשים את כל המשקל שלך על משטח הרצפה. שימוש כזה יכול לגרום להתהפכות ופגיעה בך.

אזהרה! אל תתכופף, תשען ותנסה להגיע לחפצים על הרצפה או בין ברכיך. תנועות כאלה יכולות לגרום לתזוזה 
של מרכז הכובד ולגרום להתהפכות ה-Go-Go, תוך כדי גרימת פגיעה בך. הרחק ידיך מהצמיגים בנסיעה.

אזהרה! מנע פציעה אישית! שמור את ידיך במרחק מהצמיגים בעת נסיעה. שמור מחלקי לבוש משוחררים 
שיכולים להיתפס בצמיגים המסתובבים.

כניסה ויציאה מה- Go-Go שלך

הגעה והתכופפות

כניסה ויציאה מה- Go-Go דורשים יכולת איזון טובה. 
בחן את העצות הבאות לבטיחות בעת שאתה נכנס ויוצא מה- Go-Go שלך:

מנע נסיונות הגעה והתכופפות בעת הנסיעה ב- Go-Go. בעת התכופפות והשענות ממצב ישיבה ב- Go-Go שלך, חשוב לשמור על מרכז כובד 
יציב למניעת התהפכות של ה- Go-Go. "אפיקים רכב חשמלי" ממליצה שהמשתמש ילמד את מגבלותיו ויתאמן בכפיפה בנוכחות מטפל מקצועי .

אזהרה! התייעץ ברופא המטפל שלך אם אתה לוקח תרופות מרשם, או תרופות מדף או שיש לך מגבלות פיסיות. 
נטילת תרופות ומגבלות מסוימות יכולים להשפיע על יכולתך לתפעל את ה- Go-Go באופן בטוח.

מרשמי תרופות / הגבלות פיסיות
המשתמש ב- Go-Go נדרש לבצע פעולות רבות ולהפעיל חושים בעת תפעול ה- Go-Go שלו.

זה כולל זהירות והנחיות בטיחות שונות בעת לקיחה של תרופות מרשם ותרופות מדף או כאשר למשתמש מגבלות פיסיות מסוימות.

תפעול ה- Go-Go דורש יכולת תמרון ושליטה מלאה בחושים. זה כולל הנחיות בטיחות כאשר הנך תחת השפעת אלכוהול, או עיסוק בעישון.

אזהרה! אל תתפעל את ה- Go-Go כאשר הינך תחת השפעה של אלכוהול, כיון שזה יכול לשבש את יכולתך 
לנהיגה בטוחה. ולגרום להפעלה לא תקינה של ה- Go-Go שלך.

אזהרה! מומלץ שלא לעשן סיגריות בעת הנסיעה ב- Go-Go למרות שהמוצר עבר בדיקות בטיחות הקשורות 
בבעירת סיגריות. אל תעזוב סיגריה דולקת ללא פיקוח. קבע מאפרה במרחק בטיחות מתאים. תמיד הקפד 

לכבות סיגריה לחלוטין בטרם תשליך אותה.

אלכוהול / עישון
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אזהרה! מעבדות הוכיחו כי הפרעות אלקטרומגנטיות ותדרי )שידורי( רדיו יכולים להיות בעלי השפעה על על 
הביצועים של רכב מונע חשמלית.

הפרעות אלקטרומגנטיות )EMI( ותדרי )שידורי( רדיו יכולים להיווצר ממקורות כגון טלפונים סלולריים, מכשירי רדיו 
דו-כיווניים )מו "ווקי טוקי"(, תחנות רדיו, ומשדרי חיבורי מחשבים אלחוטיים, אותות של קרינת גלימיקרו, רדיו חובבים 

)HAM(, זימוניות ומכשירי קשר לטווח בינוני בהם משתמשים רכבי חרום. במקרים מסויימים יכולים לגרום לתנועה 
לא מכוונת או נזק למערכת הפיקוד. לכל הרכבים המונעים חשמלית יש רמת חסינות או התנגדות כנגד הפרעות 

אלקטרומגנטיות EMI. מוצר זה נבדק לרמת חסינות של 20 וולט למטר

אזהרה! היה מודע לכך שטלפונים סלולריים, מכשירי רדיו דו כיווניים, מחשבים ניידים, וסוגים אחרים של משדרי 
רדיו, אשר עלולים לגרום לתנועה בלתי מבוקרת של הרכב עם ההנעה החשמלית עקב הפרעות אלקטרומגנטיות.

אזהרה! תוספת של רכיבים וחלקים לרכבים מונעים חשמלית, יכולה להשפיע, לשנות ואף להוריד את חסינותם 

של הרכבים כנגד הפרעות אלקטרומגנטיות. אל תבצע כל שינוי של ה- Go-Go שלך שלא על ידי מי שהוסמך 
לכך על ידי היצרן.

אזהרה! רכב מופעל חשמלי יכול לגרום להפרעות במכשירים שונים הממוקמים בסביבתו , כגון מערכות אזעקה.

)EMI/RFI( הפרעות אלקטרומגנטיות

מידע חשוב
רמת חסינות של  V/m-20 הינו השג כללי וחסינות יעילה נגד הה.א.מ. )מאי 1994(. ככל שהרמה גבוהה יותר, רמת ההגנה גדלה.. 1
2 ..20-V/m  מוצר זה כולל רמת חסינות של

מה עלי לעשות אם הרכב שלי נע באופן לא מצופה?
במקרה של תנועה לא מכוונת של הרכב או פתיחה לא מכוונת של המעצור, כבה את הרכב )על ידי הסרת המפתח( ברגע שזה בטוח לבצע זאת.

אם הרכב שלי נע באופן לא מכוון , היכן עלי לדווח על המקרה?
התקשר לאחת מהסוכנויות המורשות לטיפול ב"קלנועיות אפיקים" ודווח על המקרה.

פרק 3 | ה- Go-Go שלך

ציור 5 - פאנל הכידון

הגעה והתכופפות

מפסק מפתח

פאנל הכידון כולל את כל הפיקוד הדרוש לנסיעה ב- Go-Go: מנוף המעצור, כפתור הגבלת המהירות, מנוף בקרת המהירות, מד מצב המצברים, 
מפסק מפתח, לחצן צופר, ראה ציור 5.

 	.Go-Go -הכנס המפתח לשקע מפסק מפתח וסובב אותו בכיוון השעון להפעלת ה
סובב את המפתח נגד כיוון השעון לכיבוי ה- Go-Go שלך.	 

אזהרה! אל תחשוף את פאנל הכידון לרטיבות. במקרה שפאנל הכידון נחשף לרטיבות, אל תנסה להפעיל את
ה- Go-Go עד שהפאנל יהיה יבש לחלוטין.

אזהרה! אם המפסק מועבר למצב סגור תוך כדי תנועת ה- Go-Go, המעצור האלקטרוני יסגר וה- Go-Go יעצר 
בפתאומיות.
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מפסק מפתח

לחצן צופר

כפתור הגבלת מהירות

מד מצב המצברים

אזור אחורי

מנוף שחרור הגלגלים

מנוף זה משמש לבקר את מהירות הנסיעה לפנים ולאחור ב- Go-Go עד למהירות המרבית שנקבעה עם כפתור הגבלת המהירות.

לנסיעה קדימה בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
השתמש באגודלך השמאלי ללחיצה על המנוף השמאלי.	 
משוך עם אצבעות יד ימין את המנוף הימני.	 

לנסיעה לאחור בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
השתמש באגודלך הימני ללחיצה על המנוף הימני.	 
משוך עם אצבעות יד שמאל את המנוף השמאלי.	 

שחרר את מנוף המהירות לחלוטין ואפשר לו להגיע לעצירה מוחלטת, טרם תלחץ על המנוף לכיוון הנגדי. כאשר מנוף המהירות משוחרר 

לחלוטין, הוא חוזר למצב עצירה אמצעי באופן אוטומטי וסוגר את הבלמים.

ה- Go-Go שלך צריכה להיות במצב מופעל על מנת שהצופרים יפעלו.

לחצן זה מפעיל את צופר האזהרה.	 
אל תמנע מלהשתמש בצופר האזהרה ובכך למנוע תאונות או פציעות.	 

.Go-Go -כפתור זה משמש להגבלה מראש של המהירות המרבית של ה

הדמות של הצב מייצגת את מצב המהירות הנמוכה.	 
הדמות של הארנב מייצגת את מצב המהירות הגבוהה.	 

כאשר המפתח במקומו וה- Go-Go מופעלת, מודד זה יראה בערך את עוצמת מתח המצברים. למידע נוסף על טעינת המצברים,
ראה פרק 4 - "מצברים וטעינה".

מנוף שחרור הגלגלים , גלגלי מניעת התהפכות ויחידת כוח / מנוע ממוקמים באזור 
האחורי של ה- Go-Go שלך. ראה ציור 6.

כאשר נדרש לדחוף את ה- Go-Go למרחק קצר:
השתמש במנוף שחרור הגלגלים.. 1
הוצא את המפתח משקע מפסק מפתח.. 2
דחוף קדימה את מנוף שחרור הגלגלים, תוך כדי נטרול הנסיעה והבלמים.. 3
4 ..Go-Go -כעת תוכל לדחוף את ה
משוך המנוף לאחור להוצאה ממצב גלגלים משוחררים ולחיבור הנסיעה והמעצור.. 5

וודא כי המפתח אינו בשקע מפסק מפתח.	 
עמוד בצד ה- Go-Go לחיבור וניתוק מצב גלגלים חופשיים. לעולם אל תשב עליו.	 
לאחר שתסיים את דחיפת ה- Go-Go, תמיד החזר אותו למצב נסיעה ובלמים סגורים.	 
 	.Go-Go -אי ביצוע הוראות אלו יכולה לגרום לפציעה וגרימת נזק ל

 Go-Go -הינה במצב של גלגלים חופשיים )מנוף שחרור הגלגלים קדימה( כאשר מפסק מפתח במצב "מופעל", ה Go-Go -הערה: אם ה
לא תסע עד שמנוף מצב שחרור גלגלים יחזור למצב אחורי ומפסק מפתח יעבור למצב "מופסק" ואז שוב למצב "מופעל".

ציור 6 – אזור אחורי

אזהרה! לפני שאתה מעביר את ה- Go-Go שלך למצב של 
גלגלים משוחררים, הוצא את המפתח מהשקע של מפסק 
מפתח. לעולם אל תשב על ה- Go-Go כאשר היא במצב 

גלגלים משוחררים. לעולם אל תעביר את ה- Go-Go למצב
של גלגלים משוחררים כאשר היא בשיפוע.

אזהרה! כאשר הסקוטר שלך במצב גלגלים משוחרר, מערכת הבלמים מנותקת.
נתק את המנוע רק במישור.
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גלגלי מניעת התהפכות )אנטי טיפ(
גלגלי מניעת ההתהפכות הינם חלק בלתי נפרד וחשוב לבטיחות ה- Go-Go. בכל מקרה אל תסיר אותם.

מנוע / יחידת כוח
המנוע/ יחידת כוח של ה- Go-Go הוא יחידת אלקטרו מכאנית הממירה אנרגיה חשמלית מהמצברים לאנרגיה מכאנית של סבוב הגלגלים.

מארז המצברים
 Go-Go -שלך מצויידת במארז מצברים נייד הניתן להסרה בקלות. ידית בראש מארז המצברים מקלה על ההרמה של המארז של ה Go-Go -ה

הניידת ביד אחת. מארז המצברים כולל שני מצברים )סטנדרטיים של 12 או 17 אמפר שעה(, שקע טעינה, נתיך ראשי. )ניתן לאיפוס( ונתיך מארז 
מצברים.

שקע טעינה
תקע המטען עם ה- 3 פינים ,מוכנס לתוך שקע הטעינה בעת טעינת המצברים.

נתיך ראשי )ניתן לאיפוס(
כאשר מתח של המצברים נמוך או כאשר ה- Go-Go שלך במאמץ גבוה עקב עומס גבוה, 

אפשר שהנתיך הראשי יקפוץ וינתק את המצברים על מנת להגן על המנוע ועל האלקטרוניקה 
מפני נזק. כאשר הנתיך קופץ, מנותקת כל מערכת החשמל.

כפתור הנתיך קופץ החוצה כאשר הנתיך מתנתק.	 
המתן כדקה על מנת שמערכת האלקטרוניקה "תתאפס".	 
לחץ על כפתור הנתיך פנימה לאפסו.	 
אם הנתיך קופץ לעיתים קרובות,	 
יתכן ונדרשת טעינה לעיתים יותר קרובות, או פנה לספק המורשה של "אפיקים רכב 	 

חשמלי" לבצע בדיקת עומס של המצברים.
אם הכפתור של הנתיך קופץ שוב ושוב , קרא לשרות של הספק המורשה.	 

נתיך של הכידון
הנתיך ממוקם מתחת למארז המצברים מגן על מכולל האלקטרוניקה של הכידון. ראה ציור 8. 
במקרה שפעולות הכידון לא מגיבות, בדוק נתיך זה. ראה פרק 8 "איתור תקלות" לגבי הוראות 

להחלפת הנתיך.

Go-Go -מטען נפרד של ה
המטען הנפרד, כאשר הוא מחובר לשקע הטעינה הממוקם על מארז המצברים וכן מחובר

לשקע ההזנה הביתי, טוען את מצברי ה- Go-Go. ראה ציור 9.

אזהרה! אין להסיר או את גלגלי מניעת התהפכות של ה- Go-Go בכל מקרה , ואין גם לשנותם שלא ברשות של 
"אפיקים רכב חשמלי".

ציור 7 – מארז מצברים )מארז 12 א"ש בתמונה(

ציור 8 – נתיך 3 אמפר של הכידון

ציור 9 – מטען נפרד
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החלפת צבעי פאנלים
אתה יכול להחליף את צבעי ה- Go-Go שלך על ידי החלפת הפאנלים הצבעוניים הסופקים מהיצרן, כפי שנראה.

בציורים 10,11,12,13 הפאנלים מחוברים על ידי חיבורי סקוטש.
להחלפת הפאנלים:

השתמש באצבעותיך להפרדת הפאנל ממקומו.. 1
הוצא הפאנל ממקומו.. 2

להחלפת הפאנלים האזור הקדמי:
משוך את האזור העליון אחורה, שחרר אותו ממקומ ואז הרם אותו ממקומו.

להרכבה של הפאנלים:
הרכב כל אחד מהפאנלים שסופק בסט החילופי במקומו ואז לחץ מעט על מנת שהסקוטש יתפוס היטב.

הערה: באת הרכבת הפאנלים הקדמי והאחורי הקפד להרכב את הלשוניות התחתונות במקומן.

ה- Go-Go שלך נדרש ל-2 מצברים לפריקה עמוקה של 12 וולט כל אחד, אטומים וללא צורך בטיפול.
הם נטענים מחדש על ידי המטען החיצוני של המוצר.

טען את ה- Go-Go שלך לפני שאתה משתמש בה בפעם הראשונה.	 
הקפד על מילוי המצברים של ה- Go-Go שלך להבטחת פעולה חלקה שלה.	 

קריאת מתח המצברים שלך
מד מצב המצברים שבכידון מראה בערך את עוצמת המצברים תוך שימוש בקוד צבע. ראה ציור 14.

ירוק – משמעו מצברים מלאים, צהוב - משמעו ירידה בטעינה, אדום – משמעו שדרושה טעינה מיידית.

 Go-Go -הערה: להבטחת דיוק גבוה של הקריאה, יש לקרוא את מד מצב המצברים צריך כאשר ה
במהירות מרבית על משטח ישר ויבש.

ציור 12ציור 10 ציור 13ציור 11

פרק 4 | מצברים וטעינה

ציור 14 – מד מצב המצברים

איסור! הסרת חיבור הארקה מהתקע יוצרת סכנת התחשמלות. כמו כן אין לוותר על חיבור הארקה. במידה ונדרש 
חיבור מעבר חשמלי, יש להשתמש במעברי חשמל תקניים בלבד.

איסור! לעולם אל תשתמש בחוט הארכה לחיבור המטען שלך. חבר את המטען שלך ישירות לשקע קיר תיקני.

איסור! אל תרשה לילדים ללא פיקוח לשחק בסביבת ה- Go-Go שלך כאשר המצברים בטעינה. היצרן ממליץ שלא 
לטעון את ה- Go-Go כאשר הוא בשימוש.

לפי חוק! קרא תחילה את הוראות השימוש במטען, טרם שימוש בו.

אזהרה! גזים נפיצים עלולים להשתחרר בעת טעינת המצברים. בצע הטעינה במקום מרוחק ממקורות של ניצוצות 
ולהבות ודאג לאוורור טוב של המקום.
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אזהרה! השתמש רק במטען שסופק לך. אל תשתמש בכל מטען אחר.
אזהרה! בדוק את הכבלים של המטען בכל פעם לפני תחילת טעינה. התקשר לספק שלך בכל מקרה של איתור נזק.

אזהרה! אל תנסה לפתוח את קופסת המטען שלך. אם נראה לך שהמטען אינו פועל כראוי, צור קשר עם הסוכן המורשה שלך.
אזהרה! אם המטען שלך בנוי עם צלעות קרור, אל תשחיל חפצים שונים דרך צלעות אלו.

אזהרה! אל תחשוף את המטען שלך לגשם ורטיבות, אלא אם כן הוא נבדק ועמיד לתנאי חוץ.
קרא את חוברת המשתמש של המטען המסופקת איתו למידע נוסף.

אזהרה! אם המטען שלך לא נבדק ואושר לשימוש לתנאי חוץ, אל תחשוף אותו לתנאי מזג אוויר קיצוניים. אם המטען 
נחשף לתנאי מזג אוויר קיצוניים, יש להמתין זמן מה לאיזון התנאים לפני השימוש. קרא את הוראות המשתמש של 

המטען לפני השימוש בו.

עקוב אחר הצעדים הקלים הבאים לביצוע טעינה בטוחה:

מקם את ה- Go-Go קרוב לשקע קיר תקני. ראה ציור 15.. 1
הסר את המפתח משקע מפסק מפתח.. 2
וודא כי ידית שחרור הגלגלים במצב נסיעה )לאחור(.. 3
חבר את התקע של המטען לשקע המתאים ב- Go-Go ולשקע המתאים בקיר. מומלץ על . 4

טעינה של 8 עד 14 שעות.
הערה: הנורית LED במטען מראה מצבים שונים של הטעינה בזמנים שונים. ראה בהוראות 

השימוש של המטען המסופקות עם המטען וכן במדבקה שעליו, לגבי הסבר מלא על השימוש בו.
כאשר המצברים מלאים, נתק את המטען מהשקע בקיר )מרשת החשמל( ואז משקע . 5

טעינה של המוצר.

הערה: ל-Go-Go שלך יש פונקצית מניעת נסיעה בעת טעינה. ה- Go-Go לא תסע 
Go- -ותצוגת המצברים לא תפעל כאשר המצברים בטעינה. כמו כן תצוגת המצברים ב

Go לא פועלת בעת טעינה.

כיצד המטען פועל?
כאשר מתח המצברים נמוך, המטען עובד קשה יותר, שולח יותר זרם אל המצברים כדי להעלות את הטעינה שלהם. כאשר המצברים מגיעים 

לטעינה מלאה, המטען שולח פחות ופחות זרם.
כאשר המצברים טעונים לחלוטין , הזרם שיוצא מהמטען למצברים הינו כמעט אפס אמפר.לכן כאשר מטען מחובר, הוא שומר על המצברים 

טעונים, אבל לא טוען אותם יתר על המידה. אנחנו לא ממליצים על טעינה של המצברים בגו-גו יותר מ -24 שעות ברציפות.

מה אם מצברי ה- Go-Go שלי לא נטענים?
וודא קוטביות החיבור של הכבלים אדום ל- )+( ושחור ל- )-( במצבר.	 
 	.Go-Go -וודא שהצמות של כל מצבר מחוברות כל אחת למחבר המתאים ב
וודא כי המטען מחובר לשקע הטעינה ב- Go-Go ולשקע האספקה בקיר.	 

האם אני יכול להשתמש במטען אחר?
לביטחון, יעילות וטעינה מאוזנת של מצברי ה- Go-Go, אנו מעדיפים וממליצים לבצע טעינה מקבילה של שני המצברים עם המטען החיצוני שסופק.

באיזו תכיפות עלי לטעון את המצברים?
:Go-Go -שני גורמים עיקריים צריכים להישקל לצורך החלטה באיזו תכיפות לטעון את מצברי ה

שימוש בגו-גו כל היום על בסיס יומיומי.	 
שימוש תכוף או מקרי בגו-גו.	 

עם השיקולים הללו, אתה יכול לחשב באיזו תכיפות ולכמה זמן עליך לטעון את מצברי ה- Go-Go שלך. בכל מקרה תכננו את המטען כך שלא 

יבצע טעינת יתר של המצברים של ה- Go-Go שלך. אתה עשוי להיתקל בבעיות אם לא תטען את המצברים באופן תכוף ועל בסיס יומי. עקיבה 
אחרי

ההנחיות למטה יאפשרו לכם עבודה אמינה ובטוחה של פעולת הטעינה.
אם אתה משתמש ב- Go-Go שלך כל יום, טען את המצברים שלו כאשר אתה מסיים את השימוש בו בכל יום. ה- Go-Go שלך יהיה מוכן 	 

לשימוש בכל בוקר לשרת אותך לאורך כל היום. אנו ממליצים על טעינת המצברים בין 8 ו- 14 שעות אחרי שימוש יומי.
אם אתה משתמש ב- Go-Go פעם בשבוע או פחות, טען את המצברים לפחות פעם בשבוע משך 12 עד 14 שעות בכל פעם.	 

ציור 15 – טעינת המצברים

שקע טעינה
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שמור את מצברי ה- Go-Go שלך תמיד מלאים.	 
המנע מפריקה עמוקה של מצברי ה- Go-Go שלך.	 

איך אוכל להבטיח מקסימום חיים ארוכים למצבר?
טעינה מלאה של מצברי פריקה עמוקה מספקת ביצועים אמינים וחיי מצבר ארוכים. שמור את מצברי ה- Go-Go שלך מלאים מתי ככל האפשר. 

מצברים שבאופן רגיל בשימוש של פריקה עמוקה, טעינה תכופה ואחסון ללא מילוי מלא, יכולים להינזק באופן קבוע, תוך כדי ביצועים ירודים וחיי 
שרות קצרים.

איך אני יכול לקבל מקסימום טווח בכל טעינה?
לעיתים נדירות יהיו לך תנאי נסיעה אידיאליים - חלקים , במישור, ללא רוח או פניות. לעיתים קרובות אתה תתקל בגבעות, סדקים בדרך, שטחים 

לא ישרים ולא אחידים. להלן מספר הצעות להפקת מרחק נסיעה מקסימאלי בכל טעינה.
לפני כל שימוש יומי ב- Go-Go, דאג לטעון המצברים באופן מלא.	 
 	.PSI 30-35 שמור על לחץ אוויר בצמיגים של
תכנן את מסלול הנסיעה מראש, למניעת גבעות רבות, סדקים ושטח רך.	 
הגבל את המטען שאתה לוקח.	 
שמור על מהירות אחידה כאשר ה- Go-Go בתנועה.	 
המנע מנסיעה עם עצירות והתחלות תכופות.	 

באיזה גודל וסוג מצברים עלי להשתמש?
אנו ממליצים על מצברי פריקה עמוקה, אטומים ללא צורך באחזקה. הן מצברי AGM ומצברי GEL CELL הינם מצברים לפריקה עמוקה עם תכונות 

דומות. אל תשתמש במצברים רטובים, עם פקקים נפתחים. לדגם המדויק של המצברים המתאימים ל- Go-Go שלך קרא בנספח א' - "נתונים 
טכניים".

הסר את מארז המצברים מה- Go-Go שלך.. 1
בזהירות הפוך את המארז עם ראשו למטה.. 2
שחרר את 8 הברגים שבהיקף המארז.. 3
הפוך המארז בזהירות עם ראשו למעלה והסר המכסה.. 4
נתק את חיבורי הקטבים אדום )+( ושחור )-( מקטבים המצבר של כל מצבר. ראה ציור 16.. 5
הסר את המצברים הישנים.. 6
הנח את המצברים החדשים במארז.. 7
חבר את חיבורי החוטים האדומים לקטבים )+( של כל מצבר.. 8
חבר את חיבורי החוטים השחורים לקטבים )-( של כל מצבר.. 9

הרכב חזרה את המכסה במקומו, שים לב לבל תצבוט את החוטים עם המכסה.. 10
בזהירות הפוך את המארז.. 11
הרכב והדק חזרה את 8 הברגים.. 12

הערה: בשימוש במצבר של 17 אמפר שעה, נדרש לפתוח את כל הברגים והאומים של חיבורי הקטבים.

הערה: אם אתה רואה נזק או סדק במצבר, מיידית סגור אותו בשקית ניילון וקרא לנציג השרות שלך.
לנציג השרות שלך יהיו הוראות גם לגבי אופן פינוי למחזור של המצברים, שמומלץ על ידינו.

אזהרה! המצברים מכילים כימיקלים קורוזיביים. השתמש רק במצברי GEL או AGM להקטנת הסיכון של נזילה או 
תנאי פיצוץ. 

הערה: מצברים אטומים אינם ברי שרות. אל תנסה להסיר את המכסים שלהם.

לפי חוק! קטבי מצברים והחיבורים שלהם מכילים עופרת ותרכובות עופרת. רחץ ידיך אחרי הטיפול.
אזהרה! תמיד השתמש בשני מצברים מאותו סוג, איפיון כימי וקיבולת )אמפר שעה AH(. קרא בטבלת 

הנתונים בספר משתמש זה לגבי המצברים המתאימים לשימוש עם המטען המסופק – סוג וקיבולת.
אזהרה! אל תערבב מצברים חדשים וישנים. החלף את שני המצברים באותו הזמן.

אזהרה! פנה לספק ה- Go-Go שלך במקרה של שאלות על המצברים שבשימוש ב- Go-Go שלך.
אזהרה! אל תחילף מצברים ב- Go-Go בעת שיושבים עליה.

אזהרה! שרות למצברים שב- Go-Go שלך יעשה רק על ידי טכנאי שהוסמך לכך על ידי היצרן.

ציור 16
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פרק 5 | הפעלה

מדוע המצברים החדשים שלי נראים חלש?
מצברים לפריקה עמוקה עשויים בטכנולוגיית כימיקלים שונה מזו שבשימוש רגיל שבשימוש ברכב או ניקל קדמיום ומצברים אחרים. מצברי 

פריקה עמוקה מתוכננים במיוחד לספק כוח, כל משך ירידת הטעינה שלהם ואז להשלימה בטעינה מהירה.
אנו עובדים בצמוד ליצרן המצברים על מנת לספק מצברים מתאימים לדרישות של ה- Go-Go. מצברים טריים מגיעים באופן יומי ל "אפיקים 
רכב חשמלי" ונמסרים ללקוחות עם טעינה מלאה. בעת המשלוח, המצברים יכולים להיחשף לטמפרטורות גבוהות שמשפיעות על הביצועים 

ההתחלתיים שלהם. חום מוריד את הטעינה של מצברים. קור מאט את הכוח הזמין שבמצבר ומאריך את זמן הטעינה.
זה יכול לקחת מספר ימים לטמפרטורת המצברים של ה- Go-Go שלך להתייצב לטמפרטורת הסביבה החדשה.

יותר חשוב מכך, זה ימשך מספר מחזורי טעינה )שימוש חלקי וטעינה מלאה( להגיע שוב לאיזון כימי החיוני למצברי פריקה עמוקה ולביצועים 
מרביים וחיים ארוכים.

עקוב אחר הצעדים הבאים להבאת המצברים החדשים שלך ליעילות מקסימאלית:
טען טעינה מלאה את המצברים לפני השימוש הראשון. המצברים יגיעו לכ -88% כושר.. 1
הפעל את ה- Go-Go שלך באזור מוכר ובטוח. סע לאט ולא הרחק מידי מביתך או סביבה מוכרת לך, עד שתתרגל ל- Go-Go שלך ולפיקוד . 2

שלה וליכולות המצברים שלו.
טען באופן מלא את המצברים שלך. הם יגיעו כעת ל- 90% מכושרם.. 3
השתמש שוב ב- Go-Go שלך.. 4
טען שוב טעינה מלאה.. 5
לאחר 4 עד 5 מחזורי טעינה, המצברים יגיעו ל- 100% כושר ויאריכו חיים.. 6

מה לגבי תחבורה ציבורית?
אם אתה עומד להשתמש בתחבורה ציבורית עם Go-Go שלך, אתה צריך ליצור קשר עם נציג החברה המובילה על מנת לדעת את הדרישות 

המיוחדות שלהם.

לפני שאתה נכנס ל- GoGo שלך

כניסה לתוך ה- GoGo שלך

האם טענת מלא את המצברים שלך? ראה פרק 4 "מצברים וטעינה"	 
האם מנוף שחרור הגלגלים נמצא במצב נסיעה )אחורה(? לעולם אל תשאיר את מנוף שחרור הגלגלים במצב מנותק )קדימה( מלבד כאשר 	 

.Go-Go -אתה דוחף את ה

וודא כי המפתח אינו נמצא בשקע מפסק מפתח.. 1
עמוד בצד ה- Go-Go שלך.. 2
שחרר את תפס הנעילה של סיבוב המושב וסובב אותו כלפיך.. 3
וודא שהמושב נעול היטב.. 4
התיישב באופן נוח ובטוח על המושב .. 5
שחרר את תפס סיבוב המושב וסובב אותו לכיוון קדימה.. 6
וודא כי המושב נעול היטב.. 7
וודא כי רגליך נמצאות באופן בטוח על משטח הרצפה.. 8

בדיקות וכיוונים טרום נסיעה
האם אתה ממוקם בנוחות במושב? ראה "כניסה לתוך ה- Go-Go שלך", למעלה.	 
האם המושב בגובה נכון? ראה פרק 6 "כיוונים נוחים". 	 
האם המושב נעול ומאובטח במקומו? ראה פרק 6 "כיוונים נוחים".	 
האם הכידון נעול ומאובטח במקום נוח? ראה פרק 6 "כיוונים נוחים".	 
האם המפתח מוכנס לשקע מפסק מפתח ומסובב בכיוון השעון למצב "מופעל"?	 
האם צופר ה- Go-Go פועל כשורה?	 
האם מסלול הנסיעה שלך פנוי מאנשים, חיות מחמד ומכשולים?	 
האם תכננת את המסלול שלך כדי שיהיה יעיל וללא שיפועים רבים ככל שניתן?	 

 Go-Go -אזהרה! לעולם אל תנסה לעלות או לרדת מה
שלך כאשר המפתח מותקן בשקע מפסק מפתח.

זה ימנע מה- Go-Go לנוע בעת פגיעה מקרית במנוף 
המהירות.
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תפעול ה- Go-Go שלך

.Go-Go -צורת נסיעה זו תתן לך שליטה מרבית ב .Go-Go -שמור את שתי ידיך על הכידון ורגליך על הרצפה כל זמן הנסיעה ב
כוון את כפתור הגבלת המהירות למהירות הרצויה.	 
לחץ אגודלך כנגד הצד המתאים של מנוף המהירות.	 
הדסקית האלקטרו מכאנית של המעצור האוטומטי נפתחת וה- Go-Go מאיצה בצורה חלקה למהירות שאתה לוחץ את מנוף המהירות עד 	 

הגבלת המהירות שקבעת.
משוך את ידית הכידון השמאלית לפניות שמאלה.	 
משוך את ידית הכידון הימנית לפניות ימינה.	 
החזק הכידון במצב אמצעי לנסיעה ישרה קדימה.	 
לעצירה, באיטיות עזוב את מנוף המהירות. אחרי שתעזוב את המנוף, תוכל בעדינות למשוך את ידית המעצור )אם מורכבת( להגיע לעצירה מוחלטת. 	 

המעצור האוטומטי ייסגר כאשר ה- Go-Go תגיע לעצירה.   הערה: מהירות ה- Go-Go שלך לאחור הינה יותר איטית מהמהירות קדימה.

ירידה מה- Go-Go שלך
הבא את ה- Go-Go שלך לעצירה מוחלטת.. 1
הוצא את המפתח משקע מפסק מפתח.. 2
הסט מנוף נעילת סיבוב המושב וסובב המושב הצידה.. 3
וודא נעילה של המושב מסיבוב.. 4
5 ..Go-Go -בזהירות ובבטחה רד מהמושב ועמוד לצד ה
אתה יכול להשאיר המושב מסובב הצידה להקלה בכניסה הבאה.. 6

:Go-Go -אזהרה! הדברים הבאים יכולים להשפיע על ההיגוי בעת תפעול ה
אחזקה או הובלה של חיית המחמד שלך. 	 
הובלת נוסעים )כולל חיות מחמד(. 	 
 	.Go-Go -תליית חפצים מה
גרירה או משיכה על ידי רכב ממונע אחר. מקרה כזה יכול לגרום לאיבוד שליטה והתהפכות, תוך גרימה לפציעה 	 

ונזק ברכוש.

תכונת סגירת ההפעלה לפי זמן
ה- Go-Go שלך מצוידת בתכונת חיסכון באנרגיה אוטומטית לפי זמן, על מנת לשמור את חיי המצבר שלך. אם בטעות תשאיר את המפסק 

מפתח במצב "מופעל" ולא תשתמש ב- Go-Go משך 20 דקות, הוא יכבה אוטומטית על ידי הבקרה. במצב זה עדיין מערכת התאורה פועלת.
אם מערכת הפיקוד של ה- Go-Go שלך כבתה, בצע הפעולות הבאות להפעלה מחדש:

סובב המפתח למצב "כבוי".. 1
סובב המפתח למצב "מופעל".. 2
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פרק 6 | כיווני נוחות

כיוון זווית הכידון
אזהרה! הוצא את המפתח משקע מפסק מפתח לפני כיוון הכידון והמושב. לעולם אל תנסה לכוון 

.Go-Go -את הכידון או המושב בזמן תנועה של ה
ה- Go-Go שלך מצויידת בכידון מתכוונן. לכיוון הכידון שלך:

תוך תמיכת הכידון שחרר הכפתור נגד כיוון השעון. ראה ציור 17.. 1
כוון את הזווית למצב שנוח לך.. 2
הדק הכפתור עם כיוון השעון.. 3

הערה: על מנת להנמיך למקסימום את הכידון , עליך תחילה להסיר את מארז
המצברים, להסיר את המושב על ידי משיכתו למעלה והוצאתו מהסקוטר הנוסע.

סיבוב המושב
מנוף נעילת סיבוב המושב הנמצא בצד הימני של המושב, מאבטח את סיבוב

המושב למספר מצבים.
משוך מעלה את מנוף הנעילה לשחרור המושב.. 1
סובב את המושב למצב הרצוי.. 2
שחרר את מנוף נעילת הסיבוב לקיבוע המושב.. 3

כיוון רוחב משענות יד
ניתן לכוון את רוחב משענות היד.

שחרר את כפתור נעילת רוחב משענות היד. ראה ציור 18.. 1
הסר את פיני המעצור תוך שימוש בטבעות המשיכה.. 2
הסט משענות היד פנימה או החוצה לפי הנוחות שלך.. 3
כוון את חורי פיני המעצור והרכב אותם.. 4
הדק את כפתורי כיוון משענות היד.. 5

.Go-Go -הערה: הסט משענות היד מעלה לקבלת נוחות מרבית בעת הכניסה והיציאה מה

ציור 17

ציור 18

כיוון גובה המושב
אתה יכול לכוון את גובה המושב בקפיצות. ראה ציור 19.

הסר את המושב ואת מארז המצברים.. 1
משוך את הפין המקבע הגובה על ידי שימוש בטבעת המשיכה.. 2
העלה/הורד את החלק העליון של העמוד לגובה הרצוי.. 3
התאם החורים של החלקים.. 4
השחל את הפין המקבע חזרה באופן מלא חזרה למקומו.. 5
הרכב בחזרה את מארז המצברים ואת המושב למקומם.. 6

אזור אחסון קדמי
ה- Go-Go שלך מצוידת באזור אחסון קדמי אשר ניתן להסרה במקרה ונדרש מקום נוסף לרגליים.

.Go-Go -ראה ציור 20. הסר את הברגים להפרדת הסל הקטן ממקומו ב

הערה: כאמצעי זהירות, מנע מלשים ארנק, מפתחות או חפצי ערך במקום האחסון.

ציור 19

ציור 20
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פרק 7 | פרוק והרכבה

הפרדת השלדהפירוק

הרכבה

אתה יכול לפרק את ה- Go-Go ל-5 חלקים: מושב, חלק קדמי, חלק אחורי, סל ומארז 
המצברים.ראה ציור 21. אין צורך בכלים לפרוק והרכבה של ה- Go-Go. תמיד פרק והרכב 
את ה- Go-Go במישור, מקום יבש ומספיק רחב כדי שתוכל לנוע מסביב- בערך 1.5 מטר 

)5 פיט( לכל כיוון. זכור כי מספר חלקים של ה- Go-Go הינם כבדים ותידרש עזרה להרימם.

לחץ על מנוף כיוון הכידון והורידו למינימום.. 1
הרם את מנוף שחרור השלדה עד שווי השלדה מנותקים מהצינור התחתון של השלדה.. 2
בזהירות הפרד את שני חלקי ה- Go-Go. ראה ציור 24.. 3

הערה: לפני שאתה מנסה להרכיב, הטה את החלק 
האחורי מעט לאחור על גלגלי מניעת ההתהפכות, 

כפי שנראה בציור 24.

השתמש בידית השחרור של השלדה על מנת . 1
להרים את האזור הקדמי, תוך כדי כיוון ווי החלק 

הקדמי של השלדה עם הצינור התחתון של החלק 
האחורי שלה. ראה בציור 24.

ברגע שהווים של השלדה נמצאים על צינור . 2
השלדה, הנח את החלק הקדמי כולו מטה. זה 

יבצע את נעילת השלדה.
הרם את הכידון ונעל אותו על ידי כפתור הנעילה.. 3
הרכב מארז המצברים.. 4
הרכב את המושב למקומו וסובב אותו עד מצב . 5

שהוא מאובטח במקומו.
שחרר את הגלגלים הקדמיים על ידי סבוב מנוף . 6

נעילת הכידון 90° מעלות נגד סבוב השעון.      
ראה ציור 23.

נעל את הכידון במצב קדימה על ידי לחיצת כפתור הנעילה פנימה וסיבובו עם כוון השעון 90° מעלות. ראה ציור 22. הגלגל הקדמי חייב להיות . 1
מופנה קדימה על מנת שהכדון ינעל.

הסר את המושב על ידי הרמתו ישר מה- Go-Go. אם אתה מרגיש התנגדות, הסט את ידית הסיבוב וסובב את המושב לצדדים, תוך כדי . 2
הרמתו של המושב מעלה.

הסר את מארז המצברים ממקומו בסקוטר.. 3

אזהרה! הרמת משקל מעל היכולות הגופניות שלך יכולה לגרום לפגיעה 
אישית. בקש עזרה כאשר היא נדרשת לפרוק והרכבת ה- Go-Go שלך.

ציור 21

ציור 24 ציור 23 - כפתור נעילת כידון )משוחרר(ציור 22 - כפתור נעילת כידון )נעול(

אזהרה! לאחר ההרכבה, וודא כי כפתור נעילת
הכידון במצב משוחרר לפני תחילת נסיעה – כפתור

במצב אופקי.
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פרק 8 | איתור תקלות בסיסיות

למכשירים אלקטרו מכאניים יש מעת לעת תקלות שדורשות איתור תקלות ותיקונן. בכל מקרה מרבית הבעיות שיכולות להתעורר יכולות להיפתר 
עם מעט מחשבה והגיון. רבות מבעיות אלה הינן בשל מצברים לא טעונים או שהמצברים מתיישנים ולא יכולים יותר לקבל טעינה.

איתור תקלות על פי קודים איתות של הנורית
קודי האיתות של התקלות תוכננו לעזור לך לבצע איתור תקלות בסיסי ,מהיר וקל. קוד התקלה יהבהב דרך נורית-לד מצב שבפאנל הכידון באחד 

מהתנאים הבאים:

הערה: ה- Go-Go שלך לא תוכל לנסוע עד שהתקלה אשר בגללה מהבהבת הנורית תיפתר וה- Go-Go תופסק ותופעל שוב.

פתרוןתנאיקוד הבהוב

בצע טעינה עד שמד המצברים מראה טעינה מצב המצברים נמוך.)2(  
מלאה.

צור קשר עם הספק המורשה של ה- Go-Go.מתח המצברים גבוה.)3(   

תקלת מעצור חניה.)5(     
יתכן וידית שחרור הגלגלים במצב משוחרר.

הסר את המפתח, דחף את מנוף שחרור הגלגלים 
למצב נסיעה והפעל ה- Go-Go מחדש.

תקלת פוטנציומטר. יתכן ומנוף המהירות מוסט )6(      
תוך כדי הפעלת המפתח.

שחרר לחלוטין את מנוף המהירות ואז הכנס 
המפתח והפעל מחדש.

תקלת פוטנציומטר. יתכן ומנוף המהירות מוסט )7(       
תוך כדי הפעלת המפתח.

צור קשר עם הספק המורשה לקבלת עזרה.

צור קשר עם הספק המורשה לקבלת עזרה.מנוע ה- Go-Go מנותק.)8(        

תקלת בקר אפשרית. יתכן ואתה מנסה )9(         
להרכיב את מארז המצברים במצב שהמפתח 
מוכנס למקומו או שהבקר של המנוע התחמם.

סגור מפסק מפתח למספר דקות על מנת
לאפשר לבקר להתקרר או נסה להכניס

המפתח שוב לשקע מפסק מפתח.

מה אם כל המערכות ב- Go-Go שלי נראות "מתות"?
וודא כי המפתח במצב מופעל.	 
וודא כי המצברים טעונים מלא.	 
לחץ על נתיך ראשי לוודא שלא התנתק. ראה פרק 3 "ה- Go-Go שלך".	 
וודא כי מארז המצברים שלך מורכב היטב במקומו.	 
וודא כי לא הופעל טיימר הסגירה של חיסכון באנרגיה . ראה פרק 5 "תפעול".	 
בדוק את נתיך הכידון הנמצא מתחת למארז המצברים.	 

לבדיקת הנתיך:
הוצא הנתיך על ידי משיכתו החוצה מהתושבת.. 1
בחן את הנתיך לוודא אם הוא לא נשרף. ראה ציורים 25 ו- 26.. 2
הכנס נתיך זהה מסוג וערך זהים במידת הצורך.. 3

מה עם המצברים של ה- Go-Go לא נטענים?
בדוק את הנתיך הנמצא על מארז המצברים. החלף אם נדרש.	 
במהלך תהליך הטעינה, אם נורית ה- LED אינה מראה מצב טעינה "מלא", בדוק את הנתיך הממוקם על מארז המצברים. החלף אותו אם נדרש.	 
וודא כי שני הצדדים של כבל המטען מוכנסים עד הסוף.	 
אם נתיך המצברים נשרף שוב ושוב, צור קשר עם הספק המורשה לקבלת שרות.	 

מה אם ה- Go-Go לא נעה כאשר אני לוחץ על מנוף המהירות?
כאשר מנוף שחרור הגלגלים הוסט קדימה, המעצור מנותק וכל הכוח מנותק.	 
משוך חזרה את מנוף שחרור הגלגלים, כבה ה- Go-Go והפעל אותה שוב.	 

אזהרה! הנתיך החילופי, חייב להיות מאותו סוג וערך כמו 
הישן. שימוש בנתיך לא זהה יכול לגרום לנזק למערכת 

הפיקוד החשמלית.

ציור 25 - נתיך תקין

ציור 26 - נתיך לא תקין )יש להחליף(
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מה עם הנתיך הראשי מתנתק לעיתים קרובות ?
אם הנתיך הראשי קופץ לעיתים קרובות. פנה לסוכן המורשה שלך לקבלת שרות.	 
טען את מצברי ה- Go-Go לעיתים תכופות יותר. ראה פרק 4 "מצברים וטעינה".	 
אם הבעיה ממשיכה, דאג ששני המצברים של ה- Go-Go שלך יבדקו על ידי הסוכן המורשה.	 
אתה גם יכול לבצע את בדיקת העומס בעצמך. בודק מצברים בעומס נמצא כמעט בכל חנות חלקי רכב.	 
עקוב אחרי ההוראות שקיבלת עם בודק מצברים בעומס שרכשת.	 
ראה פרק 4 "מצברים וטעינה" או נספח א' - "נתונים טכניים" לגבי נתונים על סוג המצברים של ה- Go-Go שלך.	 

מה אם מד מצב המצברים ירד והמנוע מגיב לאט או מהר בלחיצה על מנוף המהירות?
טען באופן מלא את מצברי ה- Go-Go. ראה פרק 4 "מצברים וטעינה".	 
וודא ששרות מורשה מבצע בדיקת עומס למצברים.	 
או ראה בתשובה הקודמת לביצוע בדיקת עומס בעצמך.	 

אם אתה מתנסה בבעיה כלשהי עם ה- Go-Go שלך שאינך מסוגל לפתור , פנה מיידית לשירות מורשה של "אפיקים רכב חשמלי" שלך למידע 
על אחזקה ושרות.

פרק 9 | טיפול ואחזקה

ה- Go-Go שלך דורשת מינימום טיפול ואחזקה. אם אתה לא חש מספיק בטוח ביכולתך לבצע את האחזקה המצוינת למטה, אתה יכול לקבוע 
מועד לקבלת אחזקה אצל הסוכן המורשה שלך. הנקודות הבאות דורשות ביקורת או אחזקה תקופתית.

לחץ אוויר בצמיג
אם גלגליך עם צמיגי אוויר, הקפד שיהיו עם לחץ כפי שמצויין על הצמיגים.

החלפת גלגל
אם ב- Go-Go שלך יש צמיגים פניאומטיים ויש לך תקר, אתה יכול להחליף את הפנימית שלך. אם ה- Go-Go שלך מצויידת בצמיגים מלאים או 

במילוי מלא , תוכל להחליף על ידי פניה לספק ה- Go-Go שלך.

פני שטח חיצוניים
טיפול בפני שטח חיצוניים עם חומרים שומרים על גומי, ויניל וכו'.

אזהרה!
חשוב שלחץ הצמיגים יהיה PSI 30-35 כל הזמן. אל תנפח את הצמיגים בלחץ יתר או חוסר. לחץ נמוך יכול לגרום 	 

לאיבוד שליטה. לחץ יתר יכול לגרום לפיצוץ. אי עמידה בלחץ PSI 30-35 בצמיג פניאומאטי כל הזמן, יכולה לגרום 
.Go-Go -לכשל בצמיג או בגלגל, תוך גרימה של פגיעה אישית ונזק ל

באופן קבוע בדוק את הצמיגים שלך לסימני שחיקה.	 

אזהרה! במקרה של אבוב פניאומטי, לפני פרוק הגלגל לתיקונו וודא ריקונו מאוויר.
אזהרה! בעת החלפת גלגל או טיפול בו, שחרר רק את האום המרכזית. אז החלף הצמיג. אם פרוק נוסף נדרש,

רוקן הצמיג לגמרי מאוויר, שאם לא כן הוא יכול להתפוצץ ולגרום לפגיעה בנפש וברכוש.

אזהרה! אל תשתמש בחומרים לטיפול בגומי או ויניל על חלקי ויניל של המושב או על הצמיגים. הם הופכים להיות 
.Go-Go -מאוד מסוכנים וחלקים באופן שיכול לגרום לסכנת פציעה ונזק ל
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ניקוי וחיטוי
השתמש בבד רך וחומר ניקוי לא שוחק לניקוי חלקי הפלסטיק ומתכת. מנע שימוש בחומרים שיכולים לשרוט את ה- Go-Go שלך.	 
במידת הצורך השתמש בחומר חיטוי. וודא התאמת חומר החיטוי לניקיון ה- Go-Go, טרם שימוש.	 

מברשות )פחמי( מנוע
מברשות המנוע נמצאים בתוך בית המנוע הבלאי שלהם צריך להיבדק באופן תקופתי על ידי איש שרות מורשה של "אפיקים רכב חשמלי".

פאנל, מטען ואלקטרוניקה אחורית
שמור אזורים אלה מפני רטיבות.	 
 	.Go-Go -אם אזורים אלה נחשפו לרטיבות, אפשר יבוש מלא שלהם לפני שתשתמש ב

אומי נעילה
כל אומי הנעילה שישוחררו בעת האחזקה השוטפת של ה- Go-Go צריכים להיות מוחלפים בחדשים. אין להשתמש באומי נעילה פעם נוספת, 

כיוון שנגרם נזק לניילון הנעילה.
.Go-Go -שימוש חוזר באומי נעילה, יכול לגרום לשחרור חיבורים. ניתן להשיג אומי נעילה בחנויות טכניות או אצל הסוכן המורשה של ה

אחסון ה- Go-Go שלך
אם אתה מתכנן שלא להשתמש ב- Go-Go לתקופה ממושכת, רצוי לנהוג כך:

טען את המצברים באופן מלא טרם האחסון.	 
 	.Go-Go -נתק את המצברים מה
אחסן את ה- Go-Go במקום חמים ויבש.	 
מנע אחסון ה- Go-Go במקום שבו ייחשף לטמפרטורות קיצוניות.	 

מצברים שלעיתים קרובות פרוקים ומצויים בתנאי טמפ' קיצוניים, ושמאוחסנים כאשר הם לא טעונים, יכול להיגרם להם נזק אשר יביא לביצועים 
ירודים ואורך חיים מוגבל. מומלץ לטעון את מצברי ה- Go-Go באופן תקופתי בעת אחסון ארוך להבטחת ביצועים טובים.

לאחסון ממושך, רצוי להניח מספר לוחות תחת הגו-גו ולהגביהה מהרצפה. זה מוריד משקל מהצמיגים ושומר עליהם.

מהדקי חיבורי המצברים
וודא כי החיבורים למצברים מהודקים וללא קורוזיה כל העת.

צמות חיווט
באופן רגיל בדוק את כל חיבורי החוטים. 	 
באופן רגיל בדוק את הבידוד של כל החיווט, כולל של המטען מפני שחיקה ונזק.	 
דאג ששרות מורשה של "אפיקים רכב חשמלי" יתקן או יחליף כל מחבר לקוי, חיבור או בידוד שאתה מוצא, לפני שתמשיך להשתמש ב- Go-Go שוב.	 

ABS כיסויי פלסטיק
כל הכיסויים עשויים מחומר פלסטי ABS וצבועים בצבע מתקדם על בסיס – אוריטאן. שימוש בווקס של מכוניות יכול לשמור על ברק הכיסויים.

מיסבים ציר ויחידת כוח / מנוע
כל אלה מגורזים מראש, אטומים ואינם דורשים כל שימון או גירוז.

אזהרה! עקוב אחרי כל ההוראות לשימוש בחומרי חיטוי וניקוי. לפני שתשתמש בהם על המוצר. שימוש לא נכון יכול 
לגרום לבעיות עור או נזק לכיסויי המוצר.

אזהרה! תמיד הגן על המצברים מפני טמפרטורות קפיאה ולעולם אל תטען מצברים קפואים. זה יכול לגרום לנזק 
למצברים ופגיעה אישית.

חל איסור! למרות שה- Go-Go עבר את הבדיקות הנדרשות בנושא של נוזלים ולכלוך, עליך לשמור את החיבורים 
החשמליים נקיים ויבשים ממגע ישיר עם מים. בדוק באופן תכוף שאין סימני קורוזיה והחלף אותם במידת הצורך.
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סילוק ה- Go-Go שלך
ה- Go-Go שלך צריכה להיות מסולקת לפי הוראות אזוריות.

במידה ויש לסלק את ה- Go-Go, פנה לרשות הפינוי האזורית שלך לקבלת הוראות מתאימות לפינוי וסילוק – אריזות , חלקי מתכת, כיסויים, 
מעגלים אלקטרוניים ומצברים.

נספח א' | נתונים טכניים

ראה ציורים 27 ו- 28 בהמשך. 

4 גלגלים - 3SC44E גלגלים - SC40Eמודל מספר

Bסוג שימוש לפי תקן אירופה

ראה ציור 1שיפוע מקסימלי בטוח

ראה ציור 1יכול טיפוס מקסימלית

5 ס"מ )2 אינץ'(מדרגת טיפוס מקסימלית

אדום, כחול, כסף )פאנלים מתחלפים(צבעים

100.9 ס"מ92.7 ס"מאורך כולל )2(

48.9 ס"מרוחב כולל )2(

35.6 ס"מ34 ק"גמשקל כולל ללא מצברים

14.7 ק"ג12.7 ק"גמשקל החלק הכבד ביותר בעת פרוק

109.8 ס"מ82.5 ס"מרדיוס סיבוב )2(

6.8 קמ"שמהירות )מקסימאלית( )1(

עם מצברים 12 א"ש עד 16 ק"מטווח נסיעה בכל טעינה )1,5(

6.3 ס"ממרווח גחון )2(

124.7 ס"מכושר נשיאה

דגם: מתקפל | חומר: שחור וינילמושב סטנדרטי

הנעה אחורית, יחידת כוח אטומה, מנוע 24 וולט DCמערכת הנסיעה

אלקטרונית, רגנרטיבית ואלקטרו מכאנית.מערכת בלימה כפולה
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הערות: 
משתנה על פי משקל המשתמש, תנאי השטח, מצב הטעינה, מצב המצברים, סוג המצברים ומצב הצמיגים. נתונים אלו יכולים להשתנות              . 1

ב: +/- 10%.
כפוף לטולרנסים של ייצור ושיפורי מוצר מתמשכים, הנתונים יכולים להיות שונים בכ- +/- 3%.. 2
מידות בערך במצב מנופח.. 3
מצברי AGM או GEL נדרשים. ראה פרק 4 "מצברים וטעינה".. 4
נבדק לפי תקני ANSI / RESNA, SECTION 4, WC VOL2 וכן, ISO7176-4. תוצאות הופקו לפי חישוב תיאורטי מבוסס על נתוני המצברים. הבדיקה . 5

נעשתה בעומס מקסימאלי.
מוצר זה תואם את כל הדרישות שבתקן ANSI - RESNA וכן ISO7176-4 על בסיס EN12184. כל הנתונים כפופים לשינוי ללא הודעה.. 6

4 גלגלים - 3SC44E גלגלים - SC40Eמודל מספר

צמיגים )3(
סוג: מלא )מילוי מונע תקרים(,

גודל קדמי: 7"×2" | גודל קדמי: 8"×2.5"

שני 12 וולט, פריקה עמוקה מחזורית, סוג GEL-CELL או AGMמצברים )4(
גודל: 12 א"ש סטנדרטי )אופציה 17 א"ש(
משקל: 4 ק"ג כל מצבר )לדגם 12 א"ש(

מצבר דגם 12 א"ש: 9 ק"גמשקל מארז מצברים
מצבר דגם 17 א"ש: 15 ק"ג

נפרד מהמוצרמטען

ציור 28ציור 27




