INFINITY
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i alla lägen.
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INFINITY

Känn
friheten med
Infinity!
VA D FÅ R JAG N Ä R JAG
BESTÄLLER INFINITY?

• 1 Infinity handbike med
hjulstorlek 16”

Du sparar både tid och energi genom på ett bekvämt sätt använda din befintliga rullstol för att ta dig
längre sträckor än vad man normalt sett tar sig med en manuell rullstol.

• Touch display med
inbyggd högtalare

Den eldrivna handbiken Infinity är den perfekta produkten för maximal mobilitet och flexibilitet—vare
sig det handlar om att ta sig ned till affären eller till barnens träning. Infinity är lätt att koppla på och
av, på bara några sekunder gör du din manuella rullstol till ett fordon, du kommer hela 45km med
Infinity.
Med en vikt på 21kg (inkl. batteri) kan du ta med dig Infinity i bilen vid behov . 16” hjul, antispinn och
motorbroms gör Infinity till en säker produkt som hjälper dig i vardagen. Programmera handbiken
efter dina behov med hjälp av den personliga profilen, här kan du välja hastighet, teman, acceleration
och mycket mer.
Enkel justering av längd och höjd, smidig av och påkoppling. Backknappen gör det möjligt att bromsa
enkelt i nedförsbacken och motorbromsen håller den inställda hastigheten.

• Styrsystem med 3 körprofiler:
- STANDARD
- ECO
- PERSONLIG
• I den personliga körprofilen kan
följande parametrar ändras:
- Max. acceleration (0-100%)

Upplev friheten med Infinity!

- Max. hastighet (0-100%)
- Motorbroms (0-100%)
- Antispin
• Dubbla hydrauliska bromsar med
200 mm skiva
• Backnapp
• Belysning fram
• Batteri + batteriladdare
• Svensk manual
• 2 års garanti
• Säkerhetsknapp

Teknisk fakta
Motor
Batterityp
Totaltvikt
Hjuldimension
Hastighet
Max körsträcka vid
fulladdade batterier
Säkring
Max brukarvikt
Max backtagningsförmåga
CE märkning
Användarinstruktioner
Batteriladdare
Laddtid

Borstlös PM motor 500W
Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh)
Infinity 21kg
16”
0-15 km/h *
45km **

Elektronisk (20A)
125 kg
8 grader ***
Enligt kraven EU-Direktive 93/42/EEC
Se brukarmanual
100-240 VAC, 50/60Hz
Normal uppladdning ca 3-4 timmar

* Kan anpassas så att den uppfyller gällande lagar och regler
** Körstil, underlag samt brukarvikt påverkar den maximala körsträckan
*** Vid en brukarvikt av 100kg.

Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se
DECON 2018 / 2019

3

INFINITY

HAR DU FRÅGOR ELLER
VILL BESTÄLLA?
0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

Backknappen kan även användas som motorbroms. Infinity är som standard utrustad
med 16” hjul, antispin samt manuell dockning. Det går även att anpassa utseende samt
ljudprofiler i den personliga körprofilen.

⃝ För standardutrustning se ”Vad får jag

INFINITY
Artikelbeskrivning

Artikelnr

Infinity handbike, svart

INF003

DÄCK
Material

Checklista
för att beställa
när jag beställer en Infinity”.

⃝ Om du vill beställa en Infinity

som har andra däck än standard,
ange artikelnummer så ändrar vi
automatiskt till rätt pris.

⃝
       Beställ den nödvändiga adaptern

16”

Offroad, standard

LBM2002

Slang

LBM2003

Om den nödvändiga adapterna
inte finns vår hemsida kontakta
oss gärna, så hjälper vi dig
⃝
       Kontakta oss om du inte hittar     
       informationen du söker
⃝
       Undersök om det är något tillbehör

TILLBEHÖR

som önskas

Batterier

Artikelnr

⃝
       Kontrollera din orderbekräftelse,

Standard batteri, 48V x 10Ah
Travelpack batteri, 48V x 6Ah (290Wh)

LBM1001
LBM1002

om något är fel eller oklart
- kontakta oss omedelbart

Batteriladdare
Standard batteriladdare

Valfritt färgtema
Kontakta Decon för mer info

ADAPTERSET
Adapterset
Adapterset finns på hemsidan www.decon.se
Uppdateras löpande.

⃝ När du får dina produkter, vänligen

LBM1003

kontrollera förpackningen för
skador. Om så är fallet kontakta oss
innan du skriver under för att ta
emot produkter

INFINITY

Infinity är den nyaste modellen i handbike familjen. Skillnaden gentemot Liberty

modellen är vikten, med 10kg mindre vikt blir transporten av handbiken lite lättare.
Behöver du bemästra svåra backar eller ojämn terräng, finns det extra vikter att hänga
på handbiken för bättre markfäste.

Enkel på och avkoppling

Belysning fram och bak

Backknapp, 3 förvalda körlägen, personliga inställningar, olika teman

Justering av höjd och längd
Extra säkerhetsknapp för losskoppling

INFINITY
TILLBEHÖR

A

D

B

E

C

F

Klick fäste inkluderad

Bags

Item No.

A. Aventour pro Kompakt väska
B. Aventour väska
C. Shoppingkorg
D. Pakethållare
E. Smart Väska
F. Vikter

LBM5006
LBM5005
LBM5008
LBM1004
LBM5004
HB3024

Batterier

Item No.

Standard battery, 48V x 10Ah
Travel pack battery, 48V x 6Ah (290 Wh)

LBM1001
LBM1002

Batteriladdare
Standard battery charger

LBM1003

www.decon.se
Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk
Telephone: +46 (0)345 40880 - Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se
Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
Alla rättighter är reserverade för Decon. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.

