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dane techniczne
JIVE UP // wózEk ElEktryczny

Maksymalna waga Użytkownika: 120 kg Akumulatory: 60 i 70 Ah

Koła: 14” koła tylnie; 6” koła przednie Maksymalna stabilność dynamiczna: 10° (18%)

Szerokość siedziska 40 – 50 cm Szerokość wózka: 63 cm

Głębokość siedziska: 40 – 52 cm Promień skrętu: maks. 91 cm

Kąt pochylenia siedziska: 0° – 22° Maksymalny zasięg (ISO 7176-4): 32 km (40 km z akumulatorem 70 Ah)

Kąt pochylenia oparcia: 90° – 175° Maks. wysokość pokonywania krawężników 10 cm

Fukcje pamięci siedziska: siedząca, stojąca, leżąca, relaksująca, przejścia Kolor: 3 kolory – czerwony, niebieski & biały

Maksymalna prędkość: 6 km/h, 10 km/h, 13 km/h Dostawa (ISO 7176-19): 4-punktowe mocowanie 

wzbogać swoje 
doświadczEniE

w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej. 
Ten dokument dostępny jest również w wersji PdF na www.Sunrise-Medical.pl
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zalETy Pozycji
pionowej...
jiVE UP umożliwia samodzielne i 
częste wstawanie. niesie to wiele 
korzyści dla Twojego zdrowia i jakości 
codziennego życia:

Ú  łatwiejsze odciążanie unieruchomionych kończyn 
w przypadku ograniczonej zdolności do 

 samodzielnego przenoszenia ciężaru ciała lub w   
 przypadku konieczności długotrwałego siedzenia,

Ú  poprawienie możliwości sięgania i dostępu do 
przedmiotów w życiu codziennym,

Ú  większy zakres ruchowy i ograniczenie ryzyka 
przykurczu,

Ú  sprzyja wydolności najważniejszych narządów, w 
tym pracy płuc, jelit i pęcherza, poprawia także 
krążenie krwi,

Ú  sprzyja zdrowiu kości, ograniczając występowanie 
zmian kostnych dzięki promowaniu pozycji 
stojącej,

Ú redukuje nieprawidłowy tonus i spastyczność    
  mięśni..

odkryj kolejny etap rozwoju rodziny produktów jiVE – jiVE UP. 
Łącząc zwrotność przydatną we wnętrzu i wydajność jazdy na 
zewnątrz modelu jiVE-M z wielofunkcyjnym fotelem, jiVE UP 
umożliwia teraz użytkownikowi zajęcie wygodnej pozycji 
siedzącej lub stojącej. wystarczy wcisnąć przycisk, by stanąć 
oko w oko z otaczającym światem i móc wykorzystać wszystkie 
zalety pionizacji w połączeniu ze swobodą i niezależnością, jaką 
zapewnić może jedynie jiVE UP.

Trzymaj pion i żyj tak, jak chcesz z jiVe Up.

wrażenia na 
wyższym 
poziomie
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każdE PoŁożEniE 
FoTEla jEST 

możliwe

w modelu jiVE UP zastosowano panel przycisków 
umożliwiający użytkownikowi przyjęcie jednej z pięciu 
zdefiniowanych pozycji siedzących. do każdej z nich 
można przejść bezpośrednio z dowolnej pozycji 
bieżącej. Pięć zapamiętywanych pozycji fotela można 
zaprogramować w bardzo prosty sposób dzięki 
wyjątkowym przyciskom o przypisywanej funkcji, 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

wybiErz Swoją
pozycję foTela...

Ú panel przycisków fUnkcji   
 foTela 
 
 Górny przycisk zawsze ustawia   
 użytkownika w położeniu  
 przedstawionym na obrazku. dolny   
 przycisk ustawia fotel na powrót w   
 położeniu „siedzącym”. Funkcja „M”   
 jest niezależnie programowaną  
 dowolną pozycją fotela.

Ú pozycja sTojąca

  Ten przycisk pamięci 
ustawia użytkownika w 
pionie. Przy konkretnym 
kącie pochylenia do przodu 
uruchamia się mechanizm 
blokujący przednie koła.

Ú pozycja relaksUjąca

  Po użyciu tej funkcji fotel 
rozkłada się, odchyla i unosi 
nogi użytkownika.

Ú pozycja przejściowa

  jeżeli użytkownik ma 
opuścić fotel lub na niego 
przejść, funkcja ta zapewnia 
odchylenie do przodu 
ułatwiające taką zmianę.

Ú pozycja leżąca

  Ta funkcja ustawia użytkownika w 
położeniu leżącym (poziomym).

Ú pozycja siedząca

  w tym położeniu użytkownik 
porusza się na wózku. jest to także 
położenie „standardowe” – wszyst-
kie siłowniki ustawiają się w nim 
po pociągnięciu do tyłu joysticka w 
trybie „pozycji siedzącej/pamięci”.

// dzięki jiVe masz wszysTko pod konTrolą

Model jive można jeszcze lepiej dostosować do własnych potrzeb, rozszerzając układ sterowania o  
r-net. w spersonalizowanym wózku często używane polecenia i ustawienia przypisać można  
pojedynczym przyciskom.

aby móc rozmawiać w czasie jazdy, odbierać informacje z Tweetera lub aktualizować swój status, użyj 
opcji jive bluetooth do sterowania smartfonem czy tabletem.

Możesz też kontrolować całe otoczenie za pomocą kontrolera jive omni. zamierzasz obejrzeć film? 
Przygaś światła, wybierz przycisk start i zwiększ głośność – a wszystko za pomocą joysticka. lub, jeżeli 
wolisz, możesz dostosować sposób sterowania swoim jive, używając różnych specjalistycznych  
sterowników.
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zawieszenie SpiderTrac® wykorzystuje amortyzację gazową do 
łagodzenia wstrząsów, nie obciążając przy tym dodatkowo kółek. dzięki 
maksymalnemu zwiększeniu zakresu obrotu przegubowych kółek 
przednich i tylnych, jive M przypomina sposobem poruszania pająka, 
który pełznie płynnie po nierównym czy stromym terenie; dlatego kiedy 
pokonujesz krawężnik, amortyzator gazowy łagodzi nacisk na kółko. 
zapewnia to nie tylko niezwykle płynną jazdę bez wstrząsów, szarpnięć 
czy gwałtownych ruchów w przód, ale także utrzymuje cię poziomo w 
położeniu siedzącym.

Ponieważ zawieszenie kółek przednich i tylnych tworzy jeden 
mechanizm, poruszają się one w przeciwne strony, by skompensować 
ruch kół napędowych. zatem przy pokonywaniu wzniesienia (lub 
wjeździe po rampie samochodu) każde koło dotyka podłoża, 
maksymalizując przyczepność. amortyzacja gazowa służy także 
pochłanianiu wstrząsów obu zestawów kółek, zapewniając większą 
wygodę jazdy po nierównym terenie. nie uwierzysz, dopóki sam(a) się 
nie przekonasz.

TecHnologia
SPidErTrac®

Płynna, bezpieczna i wygodna jazda po różnym 
terenie. innowacyjne zawieszenie  
SpiderTrac® to wiele korzyści z jednego 
mechanizmu.

Ú   film o spiderTrac® jest 
gotowy do odtworzenia! 
sprawdź, jak to działa!

jak dziaŁa
spiderTrac®?
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Ponieważ nie potrzebujesz dodatkowej przestrzeni do 
manewrowania wózkiem, jiVE UP prowadzi się bardziej intuicyjnie i 
jest idealny dla osób mogących mieć problemy z jazdą wózkiem z 
napędem własnym, sterowanym przyciskami czy głową. Pozycja 
siedząca powoduje również większy nacisk na koła napędowe – co 
doskonale zwiększa przyczepność i ogranicza ślizganie się podczas 
jazdy w terenie.

niEzrównana
zwroTność

nie zapominaj, że dzięki jiVE UP na zewnętrz też możesz czuć się jak 
w domu. zawieszenie SpiderTrac zapewnia płynną jazdę po 
nierównym podłożu przy zachowaniu znakomitej przyczepności, 
świetnej stabilności i minimalnym odchylaniu do przodu, nawet przy 
zjeździe z krawężnika o wysokości 10 cm!
dzięki prędkości jazdy do 13 km/h, akumulatorom o mocy aż 60 lub 70 
ah i możliwości przejechania do 40 km, duża moc i wydajność 
wymagają jedynie kiwnięcia palcem. do sterowania tą mocą służą 
układy sterowania z możliwością rozbudowy (o opcjonalne moduły 
r-net), gotowe do interakcji z otaczającym światem.

świETniE
sprawdza się
w TErEniE

Umieszczenie środka ciężkości bezpośrednio pod użytkownikiem 
umożliwia modelowi jiVE M obracanie się wokół własnej osi, co 
pozwala uzyskać wyjątkowo mały promień skrętu, ułatwiając 
manewrowanie po domu.
Przejazd przez drzwi, wjazd do windy czy innej ograniczonej 
przestrzeni jest także ułatwiony dzięki kompaktowej konstrukcji jiVE. 
Mała wysokość fotela (430 mm z modułem odchylania) pozwala 
wjechać pod stół i ułatwia transport samochodem, podczas gdy 
ustawienie nóg pod kątem 90 stopni zapewnia im wygodę.

znakoMiTa
zwroTność 
w PoMiESzczEniach
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zaTwiErdzony do 
TranSPorTU 
samocHodowego
wózek jiVE UP został poddany badaniom w czasie transportu 
zgodnie z iSo 7176-19 i zatwierdzony do transportu 
samochodowego. Testy przeprowadzono z czteropunktowym 
systemem mocowania.

jiVE UP daje duży wybór opcji – dostosuj wózek do własnych potrzeb – wybierz to, co najlepsze dla ciebie!
więcej informacji zawarto na formularzu zamówienia jiVE UP.

// komforTowe  
siedzisko & oparcia jay

Funkcja dostępna w 
standardzie, obejmuje szereg 
poduszek i oparć dla 
doskonałego podparcia.

// oparcie nóg z napędem 
i podporami 
sTabilizUjącymi kolana

oparcie nóg z napędem ma 
długość i kąt regulowane i 
programowane dla każdego 
położenia fotela. Podpory 
stabilizujące kolana są 
niezbędne podczas pionizacji.

// oświeTlenie led & 
kierUnkowskazy

dające jasne światło lampy lEd 
i kierunkowskazy wbudowano 
stylowo w panel tylny.

// oparcie anTi sHear

wózek jiVE UP ma 
regulowane za pomocą 
siłownika oparcie 120 mm 
chroniące przed siłami 
ścinającymi. ogranicza ono 
szkodliwe siły ścinające i 
rekompensuje ruchy względne 
zagłówków, podpór bocznych, 
wsporników podbródka itp. 
podczas kładzenia.

// łaTwy serwis

Podstawa wózka wymaga 
minimum konserwacji i łatwo 
się ją serwisuje. automatyczny 
mechanizm zatrzaskowy fotela 
ułatwia dostęp do akumulatora i 
podzespołów elektrycznych.

// mocne 4-biegowe 
silniki

wózek jive Up wyposażony jest 
zawsze w silniki 4-biegunowe 
dużej mocy. wersje obejmują 
modele osiągające prędkość 6 
km/h, 10 km/h oraz 13 km/h.


