YOMPER+

Hjälpmotor till din
manuella rullstol

Upgrade your wheelchair

Yomper

Vår hemlighet: en unik central
position
Starta Yomper och upptäck nya körupplevelser. Med
eller utan motor på, glömmer du nästan bort att du har
Yomper kopplad till din rullstol. Hjälpmotorn sitter under
stolen, tillför ingen friktion och håller sig alltid i bästa
rörliga position.

Fördelar som gör skillnad

Intuitiv och säker
Pålitlig teknik för säker körning.
Ta dig fram utan ansträngning, kör långa sträckor och
åk till platser som tidigare varit otillgängliga.
Verkligen diskret, Yomper är kompatibel med de flesta
manuella rullstolar.

Anpassa efter dina
behov

Easy Go box, bekväm
och enkel hantering!

Dina behov förändras,
Yomper + har två lägen,
inomhus och utomhus och 5
hastigheter per läge.

Prova en dynamisk åktur. Fäst
EasyGo-boxen direkt på stolen
eller på låret. Enkel funktion och
hantering.

Simpel installation
De två små hjulen fram gör
Yomper stabil och
handtaget är upphöjt för
optimal fastsättning på
rullstolen.

Yomper hjälpmotor

Handtag
Handtaget är upphöjd för
enklare installation från
din position (t.ex. bil,
säng etc.)

Startknapp
Kontakt för
anslutning av
vårdarstyrning(tillval)
Lithium-ion batteri
- Laddningsindikator
- 2 års garanti

Framhjul

De två små hjulen fram
gör Yomper stabil.

EasyGo Box

Tryck 2 gånger för att
starta Yomper
Tryck 1 gång för att
stoppa Yomper

Bluetooth - trådlös
uppkoppling

Oled skärm
Batterinivå,
Hastighet

Batteri laddas med
hjälp av USB
Knapp för
hastighetsinställning
5 anpassningsbara hastigheter i utomhusläge
5 anpassningsbara hastigheter i inomhusläge

Knapp för
hastighetsinställning
LED
belysning

Visar vald
hastighetsnivå

Hur man använder Yomper +
Yomper + anpassar sig till olika situationer med sitt EasyGo-kontrollsystem. Tack vare det kan du
välja läge inomhus eller utomhus och hastighet, även medan du kör.
Easy-go boxen är enkel och 1 dubbeltryck räcker för att starta igång drivningen. Ett kort tryck
stoppar Yomper + och ett långt tryck tillåter lägesändring.

Startar Yomper
Inomhus och
utomhusläge (5

konfigurerbara hastigheter)

Tryck 2
gånger på
Easy-go box
knappen

Välj hastighet
Välj med
hastighetsknapparna
+/-

Teknisk information
			

Max.150kg
16%
2 år

Motor
		

250W
450W
Justerbar med EasyGo-boxen

5 motståndsnivåer justerbar via EasyGo-box 5
hastigheter inomhus, 5 hastigheter utomhus
Anpassningsbar 0 till 6 km / h
Batteri
YPA0001

			

24V10Ah lithium-ion (1,58kg)
34km

Vattentät, underhållsfri, laddas på 4 timmar, 24 månaders
garanti, uppfyller kraven för lufttransportregler.
Vikt
		

YP10051
YPA0012

6,2 kg (inkl. det stora batteriet)

EasyGo-Box

87 g

Vikt utan batteri

4,65 kg

Tillbehör
YPA0013
YPA0018

				
24V6Ah Lithium-ion (1,16 kg)
Autonomie de 23 km

www.decon.se
Decon Wheel AB, Södra Ekeryd 119, 31493 Hyltebruk, Sverige
info@decon.se
0345-40880

Stoppa Yomper
Tryck en gång
på Easy go box
knappen.
*I inomhusläget kan Yomper även
stannas genom att ta tag i
drivringarna

