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Před použitím výrobk ů je uživatel povinen se seznámit s úplným zn ěním návodu.Tyto instrukce 
slouží k získání informací o správném používání výr obků. Prosíme m ějte na pam ěti, že poznámky 
obsažené v tomto návodu prodlouží životnost, vzhled  a také Vám zajistí bezpe čné používání 
výrobk ů.  
Vyhrazujeme si právo k zavedení zm ěn a zlepšení každého z popsaných výrobk ů, bez dřívějšího 
upozorn ění. 
 
 
 



ZPŮSOB POUŽITÍ 
 
Ovládací modul použitý u elektrického vozíku zajišťuje kontrolu nad všemi operacemi řízení, zatáčení, 
brždění a ovládání dalšího příslušenství. Elektrické a elektronické obvody jsou stále monitorovány. 
Jakékoliv závady jsou signalizovány na ovládacím modulu a v případě poruchy je vozík vypnut s ohledem 
na bezpečnost uživatele. 
 
Výrobce firma Vermeiren je odpovědná za změny v naprogramování. V případě potřeby provedení změn 
v naprogramování je nezbytné kontaktovat firmu Vermeiren. 
 
Systém Shark je dodáván ve třech různých provedeních vybavené různými ovládacími tlačítky. 
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Zmáčkněte tlačítko zapnuto / vypnuto (1). Během krátké chvíle svítí signalizace nabíjení (2), který 
současně informuje o stavu nabití baterií. Když svítí všechna pole, stav nabytí je dostatečný. Pokud 
nesvítí všechny je nutné upravit rychlost jízdy pro menší stav nabytí. Pokud jednotlivá pole nesvítí vůbec 
je nutné zkontrolovat elektrické spoje jednotlivých součástí. 
 
Vyberte požadovaný jízdní program, zmáčknutím tlačítka „želva“ (3) nebo „zajíc“ (4). 
 
Vybraná rychlost je signalizována prostřednictvím 5-ti stupňového ukazatele rychlosti (5). V případě 
speciálních požadavků je možné kontaktovat prodejce pro individuální nastavení. 
 
Pro jízdu je nutné pomalu přesunout ovládací páčku směrem vpřed. Současně s přesouváním dále vpřed 
se rychlost bude zvyšovat. Pro změnu směru jízdy postačí přesunout ovládací páčku žádoucím směrem.  
Pro couvání postačí přesunout ovládací páčku směrem dozadu ze středové polohy. 
 
Je nezbytné věnovat pozornost, aby se po zmáčknutí tlačítka zapnuto/vypnuto ovládací páčka alespoň na 
2 sec. nalézala ve středové poloze. S ohledem na bezpečnost je vozík naprogramován, tak aby nemohlo 
dojít k současnému zapnutí a jízdě. Pokud dojde k současnému použití obou vozík se zablokuje a jeho 
funkce budou obnoveny po opětovném vypnutí a zapnutí. 
 
Pro zapnutí směrového ukazatele v žádoucím směru jízdy postačí zmáčknout levé (9) nebo pravé (10) 
tlačítko. Zapnutí nebo vypnutí osvětlení je ovládáno tlačítkem „osvětlení“ (12). Tlačítko „klakson“ (7) 
umožňuje zapnutí zvukového signálu pro upozornění. Havarijní světla s přerušovaným chodem jsou 
určena pro výjimečné situace ovládané za pomocí tlačítka „havarijní světla“ (11). 
 
Pro brždění a zastavení postačí ustavit ovládací páčku v centrální pozici. Pro postupné zastavení je nutné 
ovládací páčku přesouvat pomalu. Pro okamžité zastavení postačí ovládací páčku pustit a vozík se 
zastaví okamžitě jak to bude možné v závislosti na aktuální rychlosti.  
 
Pro nastavení příslušenství je nutné držet tlačítko (13) tak dlouho až  se rozsvítí číslice 1 a následně za 
pomocí ovládací páky nastavit pohybem vpřed nebo vzad do žádoucí polohy. 
 
V případě dalšího příslušenství je nutné držet tlačítko (13) tak dlouho až  se rozsvítí číslice 2 a následně 
za pomocí ovládací páky nastavit pohybem vpřed nebo vzad do žádoucí polohy. 
 
1.1 zapnutí / vypnutí vozíku 
 
V případě poruchy nebo nehody vypn ěte vozík za pomocí tla čítka zapnuto / vypnuto.  
 
Zapnutí: 

 
Zmáčkni tlačítko zapnuto / vypnuto. Rozsvítí se všechny ukazatele baterií. 
 
Na signalizaci stavu nabití se rozsvítí aktuální stav nebo blikání blokování. 
 
Pokud nebyla v okamžiku zmáčknutí tlačítka zapnuto / vypnuto ovládací páčka ve 

středové poloze bude signalizace stavu nabytí oznamovat chybu. Po uvolnění ovládací páčky do středové 
polohy signalizace chybu přestane. 
 
Vypnutí: 
 

  Zmáčkni tlačítko zapnuto / vypnuto. Všechny ukazatele zhasnou. 
 
 
 
 

 



1.2 zamknutí ovládacího modulu 
 
Ovládací modul je možno uzamknout. V tomto případě nebude možná jízda a ovládání neoprávněnou 
osobou. 
 
Pro zamknutí: 
 

Při zapnutém ovládání zmáčkněte a přidržte cca.4 sec. tlačítko zapnuto / vypnuto. 
 
Po 4 sec. zhasnou všechny světelné signalizace a klakson vydá krátký zvukový signál. 
Následně se vozík vypne. 
 

 
Pro odemknutí: 

 
Při uzamknutém ovládání zmáčkněte tlačítko zapnuto / vypnuto 
 
Všechny světelné signalizace se rozsvítí. Na signalizaci stavu nabití se rozsvítí světelný 
pásek přesunující se pomalu zprava do leva. 

 
Před koncem odpočítávání (cca.10sec.) zmáčkněte 2x tlačítko klakson. 
Rozsvícen bude aktuální stav nabití a vozík je připraven k použití.  
 
 
 

Pokud nebude provedeno zmáčknutí klaksonu před ukončením odpočítávání, klakson vydá krátký 
zvukový signál a ovládací modul se vypne. 
 
Pro odemknutí vozíku je nutné uvedenou proceduru opakovat. 
 
 
1.3 Informace signalizace stavu nabití 

 
Signalizace stavu nabití baterií informuje, že ovládací modul je zapnut a současně 
informuje o přibližném stavu nabití. 
 
Pokud svítí zelené kontrolky stav nabití je vysoký. 

 
Pokud svítí pouze červené a oranžové kontrolky stav nabití je nižší. Před delší jízdou je nezbytné nabít 
baterie. 
 
Pokud svítí pouze červené kontrolky stav baterií je blízký celkovému vybití. Je nezbytné okamžité nabití 
baterií. 
 
 
1.4 Nastavení rychlosti jízdy 
 
Uživatel si může nastavit maximální rychlost dle svých schopností a podmínek. Na ukazateli rychlosti je 
signalizována vždy aktuálně vybraná maximální rychlost. Pro její úpravu postačí za pomocí tlačítek zvýšit 
rychlost „zajíc“ nebo snížit „želva“. 
 
Šest svítících stupňů na ukazateli rychlosti znamená 0%, 20%, 40%, 60%, 80% a 100% maximální možné 
rychlosti jízdy vozíku. 
Postupným zmáčknutím ovládacích tlačítek pro rychlost je možné maximální rychlost upravovat. 
Je nezbytné vždy nastavit maximální rychlost s ohledem na aktuální stav prostředí. 



1.5 Použití ukazatele rychlosti 
 
Ukazatel rychlosti slouží při jízdě současně pro vizuální signalizaci aktuálního stupně rychlosti postupným 
rozsvěcováním a zhasínáním jednotlivých kontrolek vždy od minimální po maximálně nastavenou. 
 
Pokud dolní levá kontrolka bliká, modul Shark je v režimu omezení rychlosti. K tomuto může dojít většinou 
z důvodu změny polohy sedačky, kdy by vyšší rychlost mohla být nebezpečná. 
 
 
1.6 Ovládání doprovodem 
 
 

 
Pokud je používáno ovládání pro doprovodnou osobu svítí kontrolka toto signalizující. 
Kontrolka přestane svítit po zapnutí ovládání pro uživatele. 
 
 
 
 

 
1.7 Použití klaksonu 
 
 

 
Zmáčkněte tlačítko klaksonu. Klakson bude vydávat zvukový signál tak dlouho, jak 
dlouho bude tlačítko zmáčknuto. 
 
 
 

 
 
1.8 Kontrolka servis 
 

 
Kontrolka servis slouží pro signalizaci kódů poruch. Seznam naleznete v příloze. 
 
 
 

 
  
 
 
 
1.9 Použití osv ětlení (pouze u typu ovlada če 2 a 3) 
 
Přední světla: 

 
Pro zapnutí předních světel, zmáčkněte tlačítko světla přední. 
Rozsvítí se zelená kontrolka pod značkou na tlačítku. Pro vypnutí opětovně 
zmáčkněte. 
 
 
 
 
 



Levý a pravý směrový ukazatel: 
 

 
Pro informaci o směru jízdy zmáčkněte tlačítko pro levý nebo pravý 
směrový ukazatel. Zelená kontrolka bude pod zmáčknutým tlačítkem blikat. 
Pro vypnutí postačí opětovné zmáčknutí. 
 
 

 
Havarijní světla: 
 

 
Pro zapnutí havarijních světel zmáčkněte tlačítko havarijní světla. Dvě 
zelené kontrolky pod tlačítky směrových ukazatelů budou blikat 
současně. Pro vypnutí postačí opětovné zmáčknutí tlačítka havarijní 
světla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.10 Použití tla čítka ovládání p říslušenství 

 
 
Za pomocí tlačítka funkce příslušenství jsou obsluhovány dvě různé funkce. 
 
Po jednou zmáčknutí se aktivuje systém ovládání příslušenství z režimu jízdy. 
 
Pro volbu 1 se po opětovném stisknutí rozsvítí kontrolka pod označeným 
tlačítkem 1. 
 
Pro nastavení příslušenství přesuňte ovládací páčku dopředu nebo dozadu. 
 
Pro přepnutí na volbu 2 postačí opětovně stisknou tlačítko nebo posunout 
ovládací páčku vpravo. Rozsvítí se kontrolka pod tlačítkem volby 2.  Pro 
nastavení příslušenství přesuňte ovládací páčku dopředu nebo dozadu. Pro 
přepínání mezi jednotlivými volbami postačí přesunovat ovládací páčku vlevo 
nebo vpravo a tím dojde k přepínání mezi oběmi volbami. 

 
 
1.11 Použití ovládací pá čky 

 
Přesunutím ovládací páčky dojde ke změně směru jízdy vozíku v daném směru. 
Stupeň přesunutí ovládací páčky určuje rychlost s jakou se bude vozík pohybovat 
daným směrem.  
 
Před zmáčknutím tlačítka zapnuto / vypnuto je důležité zkontrolovat zda se ovládací 
páčka nalézá ve středové poloze. V opačném případě dojde k zablokování funkcí 
vozíku. Pro odblokování je nutné uvolnit ovládací páčku, aby se mohla vrátit do 
středové polohy.   



1.12 Kódy poruch  
 

 
Symbol bliká s daných časových odstupech. Počet probliknutí bezprostředně po sobě 
následující odpovídá níže uvedeným odkazům. (Případné kontroly a opravy mohou být 

prováděny výlučně prostřednictvím osob pověřených) 
 
 

Počet Porucha Kontrola 

1 Je ovládací modul spojen kabelem s akumulátory ? 

2 Obě baterie jsou propojeny ? 
3 Obě baterie jsou nabity ? 

0 Chybějící odezva stavu nabití baterií 
po zapnutí ovládacího modulu 

4 Elektrická pojistka ovládání a baterií je funkční  ? 
1 Možné havarijní vypnutí nebo chyba obsluhy (ovládací páčka) 1 Chyba obsluhy 
2 Vrátit ovládací páčku do středové polohy a opětovně zapnout 
1 Stav baterií, el.kabelů, dobití baterií  2 Chyba baterií 
2 Výměna baterií 

1 Obě spojky jsou správně zapojeny ? 

2 Obě el.zástrčky jsou bez koroze nebo poškození ? 

3 
Vytáhni el.zástrčky obou motorů a změř odpor za pomocí 
ohmmetru. Pokud je odpor větší než 1Ω  nebo nižší nez 100 mil.Ω 
značí, že motor je poškozen. 

4 
Je funkční izolace mezi motorem a jeho obalem ? Změřit 
ohmmetrem odpor mezi každým spojem motoru a obalu. Pokud je 
odpor menší než 1 MΩ 
Stav a funkce uhlíků motorů 
Pozor: Pokud je signalizována porucha jednoho motoru, druhý 
motor může být také poškozen. 

3 Levý motor nebo je napojení je 
poškozeno 

5 
Signalizace poruchy je také možná po rozpojení motorů 350W. Je 
potřeba zapojit je opětovně a znovu zapnout ovladač. 

4 Pravý motor nebo je napojení je 
poškozeno  viz.výše 

1 Obě spojky jsou správně zapojeny ? 

2 Obě el.zástrčky jsou bez koroze nebo poškození ? 5 Levá elektromagnetická brzda nebo 
její napojení je poškozeno 

3 
Vytáhni el.zástrčky obou motorů a změř odpor za pomocí 
ohmmetru. Pokud je odpor větší než 100Ω  nebo nižší než 20Ω 
značí, že brzdy jsou poškozeny. 

6 Pravá elektromagnetická brzda nebo 
její napojení je poškozeno 

 viz.výše 

7 Poškozená zástrčka napojení 
ovladače 

1 

Odpoj obě spojky motorů. Odpoj a následně připoj zástrčku kabelu 
napojení ovladače, kdy ovládací páčka je ve středové pozici. Pokud 
se sekvence blikání objeví znovu znamená to, že ovladač je 
poškozen.  



2 

Odpoj obě spojky motorů. Odpoj a následně připoj zástrčku kabelu 
napojení ovladače, kdy ovládací páčka je ve středové pozici. 
Následně přesuň ovládací páčku do libovolné pozice. Pokud 
kontrolka ovladače blikne 2x a zůstane sekvence chyby levého 
motoru, zástrčka ovladače funguje správně. Pokud nastane 
sekvence jiné chyby a kontrolka ovladače neblikne 2x, zástrčka 
ovladače je poškozena.  

Ověř funkci obou motorů dle chyby 3 a 4. 

  

3 Pozor: Porucha jednoho motoru v průběhu jízdy, může být 
signalizována jako porucha ovladače. 

1 Kabely a zástrčky jsou bez poškození a koroze ? 
2 Stav napojení a odpor zástrček modulu je v pořádku ? 8 Porucha řídící jednotky 
3 Vyměň řídící jednotku. 
1 Kabely a zástrčky jsou bez poškození a koroze ? 
2 Stav napojení a odpor zástrček modulu je v pořádku ? 
3 Vyměň řídící jednotku. 

9 Ovladač Shark - chyba komunikace 

4 Vyměň ovladač Shark. 
1 Kabely a zástrčky jsou bez poškození a koroze ? 
2 Stav napojení a odpor zástrček modulu je v pořádku ? 10 Neznámá chyba 
3 Vyměň řídící jednotku. 

1 
Nesprávně naprogramovaná a nevhodná řídící jednotka (v závislosti 
na systému) 11 Nesprávná řídící jednotka 

2 Je naprogramování řídící jednotky a ovladače Shark shodné ? 
  
 
PODMÍNKY ZÁRUKY 

 
Naše firma přebírá na sebe zodpovědnost za případné defekty materiálu, nebo technologické chyby 
vyplývající z výroby po určitou dobu počítanou od data prodeje. Doba záruky je 24 měsíců. 
 
Podmínky záruky budou zachovány, jestliže naše výro bky budou používány shodn ě s popsanými 
pravidly a shodn ě se svým ur čením. 
 
Záruce nepodléhají: 
-transportní výdaje, služby a jiné požadavky, 
-škody vzniklé konstrukčními změnami uživatele 
-součásti podléhající otěru 
-škody vzniklé vnějšími faktory 
-poškození vzniklé používáním neoriginálních výměnných částí 
 
 
Veškeré záležitosti spojené se zárukou našeho výrobku uskutečníte v místech prodeje našich distributorů. 
 
 
VÝROBCE         ZASTOUPENÍ 
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