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Caratteristiche tecniche

Tech

N962 / N963

• Horné háčiky s podperami

Nastaviteľné automaticky nastaviteľné podľa 

sklonu rámu invalidného vozíka pre zaistenie 

maximálnej stability.

N961 / N962 / N963

• Nastaviteľná oja na získanie optimálnej jazdnej 

polohy vozidla na schodisku. Kormidlo YACK 

končí ergonomickým riadidlom, ktoré ďalej 

uľahčuje ovládanie.

• Magnetický kľúč

zapaľovanie. V prípade dlhšieho nepoužívania je aktivovaná funkcia 

spánkového režimu (pohotovostný režim), ktorá je signalizovaná 

akustickým alarmom.

• Elektronika riadi činnosť zariadenia a bráni jeho činnosti v prípade, že 

podmienky používania nie sú optimálne z hľadiska bezpečnosti, ako 

napríklad vybité batérie, alebo preťaženie. 

• Vďaka špeciálne navrhnutému multifunkčnému displeju je mimoriadne 

jednoduché nastaviť jednu zo 4 poskytovaných rýchlostí, zvoliť 

prevádzkový režim medzi jednoduchým režimom a nepretržitým 

režimom a sledovať stav batérií. 

• Signál slabej batérie.

• Signál nadmerného zaťaženia.

• Nesprávne vstrebávanie motora.

• Nesprávne fungovanie elektronickej dosky.

• Nesprávna funkcia bŕzd.

• Nadmerný sklon stroja počas používania.

• Pohotovostný režim s akustickým alarmom každých 30 sekúnd.

• Je vybavený zdvojenými 

ovládacími prvkami pohonu. 

Pre ľahšie použivanie obsluhou. 

• Externá elektronická 

nabíjačka batérií. Možnosť 

nabíjania s vloženou alebo 

vybratou batériou. Tento 

systém umožňuje

správu prídavnej batérie.

• Externá elektronická nabíjačka 

batérií. Batériu je možné nabíjať vo 

vnútri alebo mimo prístroja, čo 

umožňuje napájanie z doplnkovej 

batérie.

N961

•  Sklopné opierky rúk
.

N961 / N962 / N963

•  Ergononomicky umiestnená 
spájacia skrutka obdalená 
mäkkým materialom v tvare guli. 

N962

•  Konzola pre nastavenie a 
ukotvenie vozíka.

N961

•

N962 / N963

•  Nastaviteľná šírka a výška ramien

N961 / N962 / N963

•  Automatické brzdy na konci 

kroku. 

• Bezpečný mechanický systém 

umožňuje YACKu automatické 

brzdenie na konci schodu.

N961

•  Le ruote proiettanti con freno

consentono lo spostamente del

mezzo in piano.

•  The lockable swivel wheels

allow the device to be moved on

at surfaces.

N961 / N962 / N963

•  Manubrio ripiegabile che

consente l’alloggiamento in

spazi angusti.

•  Adjustable handle that allows

the housing in tight spaces.


