Przystawka do
manualnych wózków
inwalidzkich

NAPĘDŹ
SWOJE
ŻYCIE.

Poznaj design
Pierwsze wrażenie jest niezmiernie przekonujące. Nowy E-pilot zmienia wózek inwalidzki
w sportowy pojazd w ciągu zaledwie kilku sekund. Wystarczy parę prostych kroków, aby
przymocować E-pilot do wózka i korzystać z aktywnego trybu życia.
Irytujące poszukiwanie miejsca parkingowego oraz żmudne wsiadanie i wysiadanie
z samochodu nie jest już konieczne. Solidne podwozie, zintegrowany akumulator i mocne
koło napędowe to połączenie, które tworzy sportowy design z wyjątkową ergonomią.
Duże przednie koło pozwala z łatwością pokonywać nierówności i przeszkody, takie jak
wysokie krawężniki. Wniosek jest jeden: E-pilot oferuje przyjazną dla środowiska
alternatywę mobilności w połączeniu z maksymalną przyjemnością z jazdy!
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Po prostu
ruszaj
dalej…
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Skieriwanie do miejsca docelowego za
pomocą łatwej w obsłudze nawigacji to tylko
jedna z opcji oferowanych przez opcję Plus
Package. Więcej szczegółów na stronie 16.
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Maksymalna
elastyczność
Szybka wycieczka do miasta, odwiedziny u przyjaciół
lub po prostu spacer z psem: dzięki przystawce E-pilot
to możliwe.
Nawet większe odległości nie stanowią problemu ze względu
na duży akumulator litowo-jonowy. po przybyciu na miejsce po prostu
oddokujesz e-pilota i jak zawsze możesz korzystać z manualnego wózka.
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Wystarczy,
że opanujesz
swoją drogę…
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Ciesz się wolnością
E-pilot oferuje nowy rodzaj mobilności. duże przednie koło pozwala na rozszerzerzenie
zakresu opcji: polna droga lub kostka brukowa nie stanowią już przeszkody. Nawet
pokonanie krawężnika nie jest problemem. Wysoka stabilność kierunkowa dla
zapwnienia większego bezpieczeństwa wynika z specjalnego tuningu zawieszenia.
Wszystko po to, by przekraczać istniejące granice i cieszyć się nowym wymiarem
wolności!
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I tylko
szybciej…
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Przybądź szybciej!
Opcjonalnie dostępny pakiet mobilności Mobility Plus Package szybciej dotrze do miejsca docelowego,
zapewniając prawdziwą przyjemność z jazdy. Dzięki połączeniu aplikacji mobilnej i smartfona zyskujesz dostęp do
przyjaznej dla wózków inwalidzkich funkcji nawigacji i zwiększenia prędkości do 20 km / h. Tempomat stanowi
dopełnienie tego wszystkiego oferując trochę relaksu podczas jazdy na dłuższych odcinkach.

Funkcje pakietu Mobility Plus Package
Prędkość:

Pakiet Mobility Plus Package zawiera

maksymalna prędkość do 20 km / h 1)

książeczkę z instrukcjami obsługi i kodem
licencyjnym, aby odblokować dodatkowe

Trasa: utrzymanie wybranej prędkości

funkcje darmowej aplikacji mobilności.3)
Cena: 390 euro w tym VAT

easyNavi: nawigacja dla osób

Na Androida i iOS

poruszających się na wózku
Telefon: notatki połączeń
i SMS-ów na wyświetlaczu

1)	T

2)

Maksymalna dozwolona prędkość na drogach publicznych zależy od lokalnych przepisów ruchu drogowego. Prędkości powyżej 6 lub 10 km / h można stosować tylko na terenie
prywatnym. Alber i partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania krajowych przepisów ruchu drogowego.
2)	O Tylko z Androidem.
3) Wszystko, czego potrzeba, to smartfon z dostępem do Internetu i połączenie Bluetooth.
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Pakiet Mobility Plus Package:

Funkcje Smart, gdy jesteś podłączony
PRĘDKOŚĆ

Nawigacja: EasyNavi

- Zwiększenie do maksymalnej prędkości 20 km/h 1)

-	M Utrzymanie stałej prędkości

-	Łatwy start / nawigacja z trasami dostępnymi dla

-	N Nowa, dynamiczna jazda dzięki z e-pilot

- Łatwa regulacja w odstępach co 1 km / h

wózków
-	T Pierwsza zintegrowana przystawka z nawigacją

1)	T
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TRASA

Maksymalna dozwolona prędkość na drogach publicznych zależy od lokalnych przepisów ruchu
drogowego. Prędkości powyżej 6 lub 10 km / h można stosować tylko na terenie prywatnym. Alber
i partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania krajowych
przepisów ruchu drogowego.

Aplikacja mobilna e-pilot
Inteligentny pomocnik w czasie podróży

Uruchom aplikację mobilną na swoim smartfonie

2)

masz szybki dostęp do

wielu informacji. Ponadto aplikacja mobilna zawiera cenne wskazówki
i porady dotyczące codziennego funkcjonowania z urządzeniem E-pilot.
Wskazówki:
- Krótka instrukcja obsługi
- Informacje o błędzie z sugestiami rozwiązania
- Lista wyspecjalizowanych sprzedawców na całym świecie
Kokpit: 2)
-	S Pokazuje pozostałą pojemność i zasięg
-	T Trasa
-	R Rejestruje przebytą odległość

twion

e-pilot

e-fix

e-motion

Pobierz za darmo

2)

Wszystko, czego potrzeba, to smartfon z dostępem do Internetu i połączenie Bluetooth
i App Store® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
i Google Play® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
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NIEZALEŻNE ŻYCIE
Sportowy, dynamiczny wygląd e-pilota podkreślają jego atrakcyjne kolory.
Pozwalają one z łatwością spersonalizować e-pilota do indywidualnych potrzeb i
preferencji. Wszystkie aktualnie dostępne kolory
stronie internetowej www.alber.de.
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1)

można znaleźć na naszej

1)	C

Pokazane kolory mogą różnić się od oryginału z
powodu odchyleń w druku. Zastrzegamy sobie
prawo do zmiany wyboru koloru w zależności od
ich dostępności.
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MOŻLIWE ROZSZERZENIA
Nawet w wersji standardowej, E-pilot oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak: dwa hamulce, światła,
klakson, złącze USB do ładowania smartfona i łatwo wyjmowany akumulator. Szeroka gama akcesoriów
ułatwia dostosowanie E-pilota do własnych potrzeb. Pełny przegląd wszystkich akcesoriów, a także
szczegółowe informacje znajdują się na www.alber.de.
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AKCESORIA
| 06

| 04

| 07

| 05

| 08

| 09

01 | Torba na zakupy 02 | Przednie światło Supernova 03 | Kompaktowa saszetka
04 | Ręczna manetka 05 | Pakiet bezpieczeństwa 06 | Lusterko wsteczne
07 |

Tylne światło dla uchwytów pchających 08 | Uchwyt na butelkę 09 | Stelaż Vario
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SZCZEGÓŁY
Wystarczy podłączyć do wózka

Połącz i rozłącz w dwóch krokach:

Modułowy system mocowania pozwala na połączenie z różnymi modelami

5 SEKUND

wózków; łatwo podłącz e-pilota do swojego wózka.

1. Pociągnij i zablokuj w danej pozycji.
Adapter mocujący E-pilot do wózka
Zaciski pokazane na czarno są przymocowane do belki pod siedziskiem
wózka. Podpora dokująca jest wymienna. Twój wózek nadal jest składany.
W zależności od rodzaju wózka, nałożone jest dodatkowe około 600 do
maksymalnie 900 gramów.

2. Naciśnij do przodu, aby zablokować pozycję i jedź.
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POŁĄCZ I ROZŁĄCZ TYLKO W

DANE TECHNICZNE
1)	T

Waga użytkownika

maks. 100 kg

Dopuszczalna waga całkowita

maks. 135 kg

Możliwy stopień nachylania

do 10 %

Zdolność hamowania

do 15 %

Prędkość

Maksymalna dozwolona prędkość na drogach publicznych zależy od
lokalnych przepisów ruchu drogowego. Prędkości powyżej 6 lub 10 km / h
można stosować tylko na terenie prywatnym. Alber i partnerzy handlowi nie
ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania krajowych
przepisów ruchu drogowego.

jest zgodny z dyrektywą UE
93/42/EWG dotyczącą wyrobów
medycznych

0,5 - 20 km/h: standardowa prędkość 6 km/h lub 10km/h. Do
zwiększenia prędkości do 20km/h, dodarkowy zakup.

1)

Zasięg

do 50 km

Waga całkowita

18.4 kg

Waga całkowita bez akumulatora

15.5 kg

W zależności od nawierzchni, wagi użytkownika, temperatury i terenu.

Hamulec 1

Element sterujący 1:
klakson, światło

Kolorowy wyświetlacz

Gniazdo
ładowarki smartfona

Element sterujący 2:
On / Off, Menu,
Wybór prędkości /
Bieg wsteczny, Dane
trasy

Hamulec 2

Manetka
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Wyprodukowany w Niemczech przez lidera na rynku
napędów dodatkowych.

z wprowadzonymi poprawkami 2007/47/WE dla wyrobów medycznych

MOŻESZ POLEGAĆ NA E-PILOT

i jest testowany na zasadzie dobrowolności przez TÜV süd, zgodnie

E-pilot to produkt firmy Alber, specjalizującej się szczególnie

z aktualnie obowiązującą wersją normy produktu En 12184.

w przenośnych i przyjaznych dla użytkownika ddatkowych
urządzeń pomocnych w poruszaniu się. Niezależne instytucje
przetestowały i oceniyo E-pilota pod kątem trwałości, jakości i
niezawodności.
Przede wszystkim dla nas najistotniejsze są testy
bezpieczeństwa - na przykład TÜV: w Alber zawsze
otrzymujesz przetestowane produkty zgodnie z najnowszymi
wytycznymi dotyczącymi produktów medycznych.

Nasze oświadczenie dotyczące jakości: Twoje bezpieczeństwo!
Nasza firma posiada certyfikat zgodności z aktualną normą
zarządzania jakością ISO 13485: 2016 dotyczącą wyrobów
medycznych. Zapewniamy przyjazną dla środowiska produkcję
naszych produktów dzięki naszemu systemowi zarządzania
środowiskowego certyfikowanemu zgodnie z ISO 14001.

Alber GmbH
Vor dem weißen stein 21 72461 Albstadt, Niemcy
Telefon +49 07432 2006-0 Fax +49 07432 2006-298 info@alber.de
"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.j.
Chorzowska 30c, 41-910 Bytom
Tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
E-mail: biuro@kuschall.eu

www.alber.de
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E-pilot jest zgodny z dyrektywą 93/42/EWG i dyrektywą

