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1. Informacje dotyczące urządzenia 

 

iMOVEpro to urządzenie które, pozwala zamienić zwykły manualny wózek 

inwalidzki w skuter elektryczny o dużym zasięgu. 

 Jest dużo mniejsze od standardowych wózków inwalidzkich wyposażonych 

w swój zintegrowany napęd, co przekłada się na szereg możliwości, finalnie dając 

pełną swobodę użytkownikowi w samym montażu jak i demontażu napędu.  

Idea która przyświecała konstruktorom napędu była bardzo prosta, stworzyć 

urządzenie które da możliwość aktywnego przemieszczania się ludziom z dysfunkcją 

ruchu. Dzięki nowoczesnej technice inżynierowie zaprojektowali pełnoprawny 

napęd pozwalający użytkownikowi łatwy montaż i demontaż w czasie mniejszym niż 

3 minuty. iMOVEpro pozwala na bardzo sprawne przemieszczanie się po różnym 

terenie* oraz możliwość przejechania blisko 30 km na jednym ładowaniu.  

Reasumując iMOVE pro przekształci wózek inwalidzki w skuter elektryczny 

i pozwoli dotrzeć , dalej, wyżej i szybciej co więcej bez większego nakładu ludzkiej 

siły.  

 

 

 

iMOVEpro - JUŻ TERAZ WJEDŹ W PRZYSZŁOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*  rodzaj terenu jest wartością zmienną, ponieważ zależy od właściwości jezdnych samego wózka inwalidzkiego 

podczepianego do napędu. 
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2. Urządzenie i Akcesoria 

 

Urządzenie składa się z:  

1. Kierownicy,  

2. Widelca z kołem i hamulcem tarczowym  

3. Baterii litowo-jonowej wsuwanej z prowadnicy znajdującej się na ramie napędu.  

 

Akcesoria : 

4. Zasilacz sieciowy 220V  

5. Druga bateria Litowo-Jonowa* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Opcjonalnie istnieje możliwość dokupienia do napędu drugiej baterii w celu wydłużenia zasięgu pojazdu.  
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3. Opis składowych urządzenia 

 

Supermocny i wyjątkowo wydajny 

silnik gwarancją pełnej mobilności 

Wersja którą oferujemy jest maksymalnie 

wyposażona przez producenta. Napęd 

posiada silnik o mocy aż 350 W i baterię o 

pojemności aż 11,6 ah. Relatywnie 

przekłada się to na zasięg aż do 30 km oraz 

prędkość ograniczoną do 20 km/h. Z racji, 

że jest to napęd elektryczny maksymalny 

moment obrotowy mamy już dostępny od 

samego startu.  

 

 

Duże koło z terenowymi aspiracjami oraz amortyzatory, 

przekładają się na świetny komfort prowadzenia. 

12 calowe koło z terenowym bieżnikiem, dodatkowo wspartym 

amortyzatorami, pozwala wjechać w piaszczysty teren. Komfort 

hamowania zapewnia amortyzacja ramy oraz hamulec tarczowy. 

Pokonywanie krawężników czy wyższych wzniesień przy takich 

możliwościach to po prostu formalność.  
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Jazda po zmroku staje się bezpieczniejsza 

Napęd elektryczny został wyposażony w światło mijania barwy białej 

o dużej mocy, dzięki której jesteśmy lepiej widoczni oraz możemy 

przy słabszych warunkach pogodowych dodatkowo ułatwić sobie 

dotarcie do celu.  

 

 

 

 

 

 

Ty decydujesz jak szybko chcesz jechać.  

Dzięki komputerowi  możemy mieć bieżący podgląd na parametry wybranego programu. Dzięki 

digitizerowi możemy ustawić jedną z 3 prędkości oraz włączyć bieg wsteczny. Dodatkowo jeśli 

napęd będzie używany przez osoby które obawiają się dużej mocy silnika, możemy ograniczyć 

nominalną prędkość urządzenia.  
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Stacyjka jak w  samochodzie. 

Dzięki zastosowaniu stacyjki każda przystawka 

posiada unikatowy kluczyk, który chroni przed 

kradzieżą samej baterii. Dzięki niemu blokujemy 

możliwość wyjęcia baterii z prowadnicy. Sama 

przystawka posiada budowę modułową, dzięki 

czemu możemy ładować tylko samą baterię bez 

konieczności transportu całego napędu.  
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4. Montaż 

 

Krok 1. Siedząc na wózku inwalidzkim należy podjechać do napędu (Rysunek 1)  

 

Krok 2. Ramiona skrzydłowe napędu, przypnij do przedniej, dolnej ramy wózka 

(Bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie mocowania do szerokości ramy 

wózka. Regulacja ściśnięcia skrzydeł napędu polega na dokręceniu czerwonych śrub 

do rozmiaru rury wózka inwalidzkiego. Robimy to praktycznie tylko raz, później 

samo podpięcie napędu jest formalnością) (Rysunek 2, 3)  

 

Krok 3. Pchnij kierownicę napędu do przodu by wózek zrobił balans i uniósł 

przednie koła wózka. (Rysunek 4)  

 

Krok 4. Dokręć dźwignię bezpieczeństwa (Rysunek 5, 6) 

  

Krok 5. Po prostu daj gazu i jedź !  

 

 

Rysunek 1 
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Rysunek 2 

 

Rysunek 3 
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Rysunek 4 

 

 

Rysunek 5 
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Rysunek 6 
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5. Funkcje 

3 tryby prędkości 

Napęd iMOVEpro wyposażony został w komputer na którym użytkownik sam 

decyduje z jaką prędkością chce się poruszać. Dysponuje trzema poziomami 

prędkości. Bieg 1 jest biegiem najsłabszym ale prosimy nie mylić tego z wolny. 

Napęd elektryczny różni się od mechanicznego, tym że od razu mamy do dyspozycji 

maksymalny moment obrotowy dający cały zapas moc ustalonej wcześniej w 

wybranym programie. Bieg 2 pozwala rozpędzić się do 15 km/h, oczywiście jest to 

związane z gabarytami osoby która siedzi na wózku. Bieg 3 jest już biegiem 

sportowym, biorąc pod uwagę zwykłe koła wózka inwalidzkiego i potężną moc 

urządzenia, zalecamy najpierw wprawić się jeździe na wcześniej omówionych 

biegach. Jeśli potrzebna jest użytkownikowi tak duża prędkość urządzenia na 3 biegu 

osoba średniej postury może rozpędzić się do 25 km/h i jest ona ograniczona 

systemowo (zdjęcie 1, 2, 3) 

 

Bieg wsteczny 

Bieg wsteczny wybieramy z konsoli głównej strzałkami i wybieramy opcję -1.  

UWAGA: Bieg wsteczny jest również biegiem bardzo zrywnym, prosimy 

rozejrzeć się dookoła i nie wciskać manetki prędkości do oporu. (zdjęcie 4) 

 

Funkcja Asystenta 

Jest to wyszczególniony tryb po wybraniu którego maksymalna prędkość 

użytkownika będzie wynosiła 5,7 km/h.  Jest to prędkość z którą średnio porusza 

się pieszy więc jest idealna na wspólne spacery.  
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Funkcja CRUISE czyli WYCIECZKI 

Funkcja Cruise jest tak naprawdę niczym innym jak tempomatem. Wybierając tą 

pozycję z menu komputera na wyświetlaczu pojawi się duża litera C (Cruise) a 

napęd będzie poruszał się sam bez dodawania gazu z prędkością do 7 km/h. Żeby 

zahamować należy wcisnąć hamulec lub dowolny przycisk z konsoli komputera.  

(zdjęcie 5) 

 

Funkcja ustawienia Prędkości Maksymalnej  

Dzięki niej możemy „zapanować” nad dużą mocą napędu iMOVEpro i wybrać 

maksymalną prędkość z jaką będziemy się poruszać. Nie możemy ustawić 

prędkości większej niż nałożona systemowo blokada 25 km/h, ponieważ wózek 

inwalidzki wraz z napędem będzie zaliczony do urządzeń transportu osobistego. 

Oznacza to, że legalnie możemy się nim poruszać z maksymalną prędkością 25 

hm/h. Jest to uwarunkowane zarówno bezpieczeństwem użytkownika, jak również 

osób biorących udział w komunikacji drogowej. 

 

Funkcja Ustawienia Średnicy Koła 

Funkcja bez ustawienia której oczywiście będziemy się poruszali ale występuje tu 

taki sam schemat jak w przypadku normalnego samochodu. Jeśłi koła będą za duże 

względem mocy silnika będzie on boksował w miejscu, identycznie z zbyt małymi 

kołami. Ustawienie prawidłowej wielkości kół wózka inwalidzkiego jest nie mniej 

ważne jak ustawienie danej prędkości pod nasze potrzeby, dlatego że będzie 

owocowało wydatkiem energii na której każdemu użytkownikowi zależy 

najbardziej. 
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Ustawienie jednostek metrycznych.  

Jeśli już ustawiliście odpowiednią średnicę kół, należy wybrać w jakich jednostkach 

będzie wyświetlona prędkość z którą użytkownik się porusza. W tym calu należy 

wybrać jednostki:  

 
Wyświetlane: 

 
Prędkość Jazdy 

 
KM/H 

 
MPH 

 
Dystans 

 
Km 

 
Mil 

 

 

 

Zdjęcie 1 
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Zdjęcie 2 

 

 

Zdjęcie 3 
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Zdjęcie 4 

 

 

Zdjęcie 5 



DYSTRYBUTOR:  

CENTRUM ORTOPEDYCZNO-

PROTETYCZNE EMIL CHOJNOWSKI 

 TEL.: 693 933 833 

 

 ORTOPEDIA@ORTOPEDYKA.EU 

WWW.ORTOPEDYKA.EU 

 16 

6. Obsługa kontrolera 

Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ  ( ON/OFF )    

Przytrzymaj przycisk      3 sekundy aby włączyć napęd iMOVEpro. Jeżeli chcesz 

wyłączyć urządzenie należy również przycisnąć i przytrzymać przycisk     na około 

3 sekundy. W przypadku braku aktywności przekraczającej 5 minut  napęd 

iMOVEpro wyłącza się samoistnie w celu zoptymalizowania poboru prądu. (zdjęcie 

1)  

 

Przyciski kierunkowe ▲ i ▼ 

Przyciski kierunkowe służą do obsługi wyświetlacza komputera. Dzięki nim 

możemy dotrzeć do interesującej nas funkcji. W niektórych ustawieniach przyciski 

kierunkowe mogą służyć do wyzerowania licznika takich zmiennych jak czas trasy, 

dystans itd.  (zdjęcie 2)  

 

Przycisk akceptacji    

Przycisk ten służy nie tylko do uruchomienia i wyłączenia komputera, ale również  

do akceptacji i wyboru konkretnego parametru czy funkcji. Przytrzymując go wraz z 

innymi przyciskami możemy zrestartować urządzenie lub wyzerować dane zmienne 

takie jak czas trasy, dystans itd. (zdjęcie 1)  
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Zdjęcie 1 

 

 

 

Zdjęcie 2 
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7. Ładowanie 

iMOVEpro został wyposażony w ogniwo elektryczne typu THUNDER 36V.  

Typ tej bateri idealnie łączy dużą pojemność akumulatorów z kompatkowymi 

gabarytami.  

Napęd został wyposażony w najmocniejszą wersję baterii czyli aż 11,6 Ah co 

przy normalnym użytkowaniu powinno wystarczyć na przebycie dystansu około 20-

25 km przy pełnym naładowaniu.  

Samo ładowanie jest banalnie proste, dołączoną do zestawu łądowarkę 

wpinamy do gniazdka sieciowego a drugi jej koniec do portu ładowania znajdującego 

się na dolnej części akumulatora. O pełnym naładowaniu będzie informowała 

użytkownika dioda, która przestanie pulsować i zacznie świecić światłem ciągłym.  

W celu ułatwienia transportu, baterię można odłączyć od napędu, zdejmując ją z 

szyny i zabrać ją samą zostawiając napęd np. w samochodzie.  

Waga baterii oscyluje w granicach 3 kg co jest niezwykle wygodne jeśli nie chcemy 

transportować całego napędu.   

Czas ładowania do pełna to około 7 godzin.  
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8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Urządzenie iMOVEpro jest wyposażone w różnego typy zabezpieczenia, 

które mają chronić zarówno użytkownika, jak również sam sprzęt.  

Najważniejszym zabezpieczeniem, które uniemożliwi samoistne odjechanie napędu 

wraz podpiętym lub częściowo podpiętym użytkownikiem, jest blokada NO 

PRESSURE. Polega ona na odcięciu zasilania do silnika do czasu prawidłowego 

podpięcia napędu oraz zwolnienia blokady przyciskiem  znajdującym się z prawej 

strony kierownicy. Dopóki urządzenie  iMOVEpro nie „wyczuje” dokręcenia 

pokrętła (Rysunek 6 str. 10), cały czas będzie dezaktywowane a manetka gazu nie 

zadziała i sprzęt się nie uruchomi. Ma to na celu uniknięcie zagrożenia zarówno dla 

użytkownika jak również wszystkich osób znajdujących się blisko samego napędu. 

Kolejną blokadą już wcześniej wspomnianą jest przycisk blokownia i 

odblokowywania napędu (patrz Rysunek 1) To dzięki temu przyciskowi użytkownik 

może podjechać już przy podpiętym napędzie iMOVEpro i zablokować pozycję 

właściwą do jazdy czyli lekko uniesione przednie koła wózka inwalidzkiego. Bez 

wciśnięcia tej blokady napęd nie będzie właściwie podczepiony do konstrukcji wózka, 

co skutkować będzie brakiem zasilania i brakiem uruchomienia urządzenia.  

Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą wbudowaną w napęd iMOVEpro jest 

HAMULEC RĘCZNY. Znajduje się on bezpośrednio pod prawej stronie 

kierownicy nad hamulcem pulsacyjnym. Ma on za zadanie tak samo jak w 

samochodach osobowych, blokowanie niekontrolowanego zjazdu napędu wraz z 

wózkiem. (patrz Rysunek 2) 
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Rysunek 1 

 

 

Rysunek 2 



DYSTRYBUTOR:  

CENTRUM ORTOPEDYCZNO-

PROTETYCZNE EMIL CHOJNOWSKI 

 TEL.: 693 933 833 

 

 ORTOPEDIA@ORTOPEDYKA.EU 

WWW.ORTOPEDYKA.EU 

 21 

Pomimo wszystkich zabezpieczeń technicznych, w które został wyposażony 

napęd iMOVEpro mającym służyć przede wszystkim bezpieczeństwu osoby 

użytkującej sprzęt, należy pamiętać o paru istotnych ogólnych zasadach wynikającej 

z użytkowania każdego sprzętu jezdnego.  

 

Dlatego wypiszemy w punktach co powinna mieć przy sobie osoba użytkująca 

napęd iMOVEpro oraz jak należy się zachowywać w specyficznych momentach: 

1. Osoby nie tylko poruszające się za pomocą napędów elektrycznych ale 

również spalinowych czy wykorzystujące swoje siły do przemieszczania się, 

nie powinny zapominać o założeniu odpowiedniego KASKU który uchroni 

ich głowy z kontaktem z innym użytkownikiem drogi-chodnika czy też 

samego upadku wraz z oprzyrządowaniem. 

2. Unikanie nadmiernej prędkości jeśli podłoże nie jest odpowiednio stabilne jak 

również koła wózka inwalidzkiego nie są przystosowane do specyficznej 

nawierzchni.  

3. W przypadku zbyt stromego podjazdu należy zastanowić się czy masa 

użytkownika nie będzie zbyt duża do siły i możliwości wózka inwalidzkiego 

przez co może spowodować zagrożenie przechylenia się do tyłu i upadku. 

4.  Przy wyboistej drodze należy mieć świadomość, że napęd iMOVEpro oraz 

wózek inwalidzki nie jest jednym urządzeniem, scalonym bez możliwości 

wypięcia się. Dlatego po każdej jeździe czy wyboistej czy podjazdom pod 

krawężniki, przed wypięciem się już z napędu, sprawdźcie mocowanie ramion 

napędu do wózka. Jeśli pojawia się jakiś nieduży luz należy dokręcić śruby 

ramion do ramy wózka inwalidzkiego.  

5. Wózek został wyposażony w klakson, dlatego w przypadku aktywnej 

przejażdżki użytkownik napędu iMOVEpro może napotkać się na różnego 

rodzaju zajechania przez inne pojazdy, stąd pomocny będzie klakson który 

zasygnalizuje naszą obecność na ulicy/chodniku i uniknięcie zderzenia. 
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6. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub zapadania zmroku 

napęd iMOVEpro został wyposażony w bardzo jasno świecącą lampę 

kierunkową, dlatego użytkownik powinien pamiętać, że lampa nie tylko 

pomoże mu lepiej widzieć to dzieje się przed nim i bezpiecznie dotrzeć do 

celu ale również będzie on tym samym lepiej widzialny co również przełoży 

się na bezpieczeństwo i jego i innych użytkowników dróg. 

7. Należy pamiętać, że urządzenie iMOVEpro posiada akumulator elektryczny 

który należy odpowiednio przechowywać i konserwować. Dlatego jeśli 

zaobserwujemy jakieś niepokojące znaki świadczące o uszkodzeniu 

akumulatora czy też sprzętu służącego do jego ładowania powinniśmy 

natychmiast oddalić się urządzenia i jeśli jest to możliwe odczepić źródło 

zasilania prądu stałego od napędu celem zniwelowania ryzyka porażenia 

prądem. 

 

 

UWAGA !  

Najważniejszym czynnikiem chroniącym użytkowników jest 

zdrowy rozsądek. Jeśli widzisz zbyt strome wzniesienie lub  

warunki pogodowe nie sprzyjają przemieszczaniu się, oceń 

spokojnie sytuację i podejmij właściwą decyzję.  
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8. Demontaż i transport 

Napęd iMOVEpro został tak skonstruowany by możliwie optymalnie zrównoważyć 

sam ciężar urządzenia. Jeśli chodzi o jego montaż został on opisany w punkcie 4 

(patrz wyżej) Demontaż jest już analogiczny jednak możemy pamiętać, że jest 

możliwość wypięcia samego akumulatora w celu obniżenia i gabarytów i wagi 

samego napędu. Sam napęd można rozłożyć jeszcze bardziej odkręcając kierownicę 

i wypinając kable łączące komputer urządzenia oraz lampę kierunkową.  

Transportować urządzenie można właściwie dobrowolnie oczywiści uważając by 

podczas transportu napęd iMOVEpro był zabezpieczony czy to taśmami czy innymi 

przedmiotami służącymi do zabezpieczania ruchomych elementów w bagażniku 

samochodu.  

 

 

 

PAMIĘTAJMY!  

KAŻDY PRZEDMIOT NIEODPOWIEDNIO 

ZABEZPIECZONY PODCZAS JAZDY AUTEM JEST 

POTĘCJALNYM ZAGROŻENIEM DLA PASAŻERÓW. 

ZAWSZE PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU PRZEDMIOTÓW 

RUCHOMYCH.  
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9. Konserwacja i przechowywanie 

           Napęd iMOVEpro został wyposażony w baterię litowo-jonową z którą 

należy odpowiednio postępować by jej żywotność była jak najdłuższa oraz nie 

zawiodła użytkownika w najmniej odpowiedniej chwili. Poniżej przedstawimy 3 

reguł które warto zapamiętać w celu optymalizacji wydajności baterii oraz 

bezpieczeństwa użytkowania. 

1. Staraj się nie rozładować baterii do końca. Rozładowywanie baterii do 

końca skraca jej czas żywotności nawet o 15 % w skali roku.  

2. Do ładowania napędu iMOVEpro używaj tylko oryginalnej ładowarki. 

Różne ładowarki do baterii Litowo-Jonowych mają różne natężenia. 

Dlatego żeby nie uszkodzić akumulatora należy ładować napęd tylko 

załączonym do niego zasilaczem.  

3. Temperatura pomieszczenia ma duże znaczenie. Sam proces ładowania 

jest procesem egzotermiczny, zostaje w nim uwolniona duża ilość ciepła 

co zazwyczaj niekorzystnie wpływa na trwałość ogniw baterii. Dlatego 

żeby zmaksymalizować ich wydajność należy ładować go w chłodnym i 

wentylowanym pomieszczeniu.  

         Samo przechowywanie jest standardowe do wszystkich urządzeń 

elektrycznych. Napęd iMOVEpro należy przechowywać w suchym miejscu z 

temperaturą pokojową. Każde ekstrema temperaturowe mogą zaszkodzić zarówno 

samej baterii jak i urządzeniom elektrycznym, które posiada napęd.  
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10. Parametry techniczne 

 
Napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego                       

MANUALNEGO 

 

iMOVEpro 

 
Materiał ramy 

 
Stop aluminium 

 
Silnik elektryczny 

 
36v 250W/350W w kole 

 
Bateria 

 
36v 8,8ah, 10,4ah lub 11,6ah 

 
Kontroler 

 
Smart control 

 
Ładowarka 

 
AC 100V – 240V, 2amps 

 
Opona 

 
KENDA 12 1/2 *2.4 

 
Ograniczenie prędkości 

 
20 km/h 

 
Hamulce 

 
Hamulec tarczowy oraz hamulec ręczny 

 
Oświetlenie 

 
Przednia lampa LED 

 
Wyświetlacz 

 
Wyświetlacz LCD005 

 
Przepustnica 

 
Przepustnica Półzwrotna 
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11. Gwarancja 

Serwis gwarancyjny obejmuje:  

•  Naprawę urządzenia w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej wynikającej 

z defektu osprzętu lub sprzętu napędu 

• Wymiany sprzętu na nowy, jeśli uszkodzenie jest trudne do naprawy lub 

zagraża życiu lub zdrowiu użytkownika. 

• Zwrot środków, jeśli uszkodzenie jest rozległe a serwis nie dysponuje 

uszkodzonym komponentem  

• Zwrot środków jest wyceniany zgodnie z czasem użycia i eksploatacji napędu 

iMOVEpro 

• Czas realizacji napraw gwarancyjnych zawiera się w terminie 12 miesięcy od 

czasu zakupu napędu 

• Klient zobowiązany jest sam dostarczyć napęd do sklepu w celach weryfikacji 

powstałego problemu. 

• W przypadku wysyłki napędu iMOVEpro celem napraw serwisowych, 

dystrybutor nie pokrywa szkód wyrządzonych transportem kurierskim.  

 

Warunki objęcia sprzętu serwisem technicznym:  

• Napęd nie może wykazywać uszkodzeń mechanicznych, związanych z 

nieprawidłową ekspolatacją urządzenia 

• Urządzenie powinno być dostarczone kompletne tj. osprzęt urządenia jak 

zasilacz, bateria itd. muszą być dostarczone wraz z samym napędem 

• W przypadku stwiedzenia prób samodzielnej naprawy, klient traci prawo do 

reklamacji napędu iMOVEpro w trybie natychmiastowym 

• Siła i moc akumulatora nie jest wartością stałą tj. z czasem użytkowania 

zmienia się czas wytrzymałości baterii po jej naładowaniu, stąd też reklamacja 

samej baterii jest weryfikowana oddzielnie od reszty sprzętu.  
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Dane dystrybutora: 

Centrym Ortopedyczno-Prtotetyczne  

Emil Chojnowski 

15-030 Białystok, Ul. Stary Rynek 2 

NIP: 542-274-16-26 

REGON: 052221427 

www.ortopedyka.eu 

tel. 500-595-947 

 

 

iMOVEpro 

JUŻ TERAZ WJEDŹ W PRZYSZŁOŚĆ 

 

 

 

 

 

Producent: 

CNEBIKES CO.,LTD 

ADD: No 3, Renmin west road, wujin district, 

Changzhou city, Jiangsu, China 

Tel: +86-85809291 Fax: +86-85801633 

Strona internetowa: www.cnebikes.com 

http://www.ortopedyka.eu/

