fra Alber

SMOOV
Diskret og praktisk drivagregat med imponerende krefter.
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SMOOV

Post 15
SMOOV er en nyskapende, diskre samt praktisk
hjelpemotor. SMOOV har lav egenvekt og er lett
å håndtere. SMOOV kan raskt og enkelt festes til
rullestolen din når du ønsker det.

Ekstra krefter i hverdagen
SMOOV er for deg som er aktiv og har en travel hverdag. SMOOV forebygger og reduserer belastning
av armer og skuldre, samtidig som den gir ekstra fart og spenning i hverdagen. SMOOV er mektig, da
den kan kjøre med en hastighet opp til 10 km/t og har en rekkevidde på ca. 20 km. SMOOV gir deg
fleksibilitet, og gjør hverdagen din mindre utfordrende.

Når design og vekt er viktig
SMOOV er diskre og lett, men samtidig sterk og funksjonell.
SMOOV kan bli din nye følgesvenn, som følger deg på dine
reiser når du har behov for å spare energi eller når du ønsker
ekstra fart. SMOOV tar deg dit du skal - med stil.
SMOOV oppfyller flyselskapenes krav til litiumbatterier. Det
betyr at du kan ta SMOOV med deg når du skal ut og oppleve
verden.

Smoov og smarttelefoner - en smart kombinasjon
Smarttelefonen har blitt en vanlig del av hverdagen vår og Alber har utviklet en app kompatibel med
SMOOV, kalt “SMOOV® O10”. Appen er kompatibel med både Apple og Android smarttelefoner. Det
er raskt og enkelt å koble telefonen med SMOOV via Bluetooth. Appen gir deg flere alternativer og
funksjoner, men SMOOV kan også enkelt brukes uten å være koblet til smarttelefonen.

Med smarttelefonen din koblet til Smoov kan du se
Batterikapasitet
Hastighet
Rekkevidde
Du har muligheten til å:
Velge mellom ulike kjøremoduser
Lagre informasjon fra dine kjøreturer
Se statusmeldinger og diagnoser
Få detaljert informasjon om din SMOOV one og appen
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Unike egenskaper
Drivagregatet
Drivagregatet SMOOV er laget av aluminium, inneholder et
kraftig Li-Ion batteri og en kraftig motor med et 360° roterbart
drivhjul. Håndtaket øverst på SMOOV fungerer både som
bærehåndtak og som sikkerhetslås, når drivenheten er montert.
SMOOV bruker en magnetisk ladeplugg som er enkel å bruke
selv med begrenset håndfunksjon. SMOOV er utstyrt med lys,
batteriindikator og et USB-C kontakt som kan brukes til å lade
kontrollen eller smarttelefonen.

Kontrollenhet
SMOOV er enkel å bruke og enkel å kontrollere ved å bruke
den separate kontrollenheten. Kontrollenheten er montert
i en holder som kan plasseres der du synes det er enkelt
å betjene. Kontrollenheten brukes til av/på, start/stopp,
hastighetskontroll og for å vise batterikapasitet.

Lader og ladekabel
Liten og praktisk lader, som slår seg automatisk av når
batteriet er fulladet. I tillegg håndterer den flere ulike
spenningsområder, noe som gjør det enkelt å reise med
SMOOV one. Ladekabel med USB-C-standard for lading av
kontrollenheten via drivenheten. Lengde ca 0,5 cm.

Monteringsbraketter
SMOOV kan monteres på både fastramme og
sammenleggbare rullestoler med max. 2° cambring. For å
bruke SMOOV trenger du et liten diskre brakett montert på
rullestolen. Er det en fastrammerullestol monteres den på
hjulakselen og hvis det er en foldbar rullestol monteres den på
en avtagbar hjulaksel adapter.

Se den fulle listen med artikkelnummer og HMS-Nummer her
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SMOOV

NY
Transportbag
Smart og praktisk reisebag
for transport, beskytter og er
praktisk å håndtere.

Tekniske data
For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se
www.invacare.no.

Maks.
brukervekt

Alber SMOOV

140 kg

Batterikapasitet

Alber SMOOV

36 V, 6.2 Ah

Maks.
totalvekt
170 kg

Batterikapasitet
224 Wh

Hovedprodukt
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Art-nr

HMS-nr

Beskrivelse

1592897

269684

Smoov 6 km/h

Maks.
helling
16 %

Rekkevidde
20 km

Motor
250 W /
max. 450 W

Totalvekt
7,2 kg

Hastighet
6 km/t eller
10 km/t*
oppgradering
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norway@invacare.com
www.invacare.no
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