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SMOOV one.
Drivenhet för manuella rullstolar
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SMOOV one

SMOOV one är en liten och innovativ elektrisk 
drivenhet för aktiva rullstolsanvändare – den 
perfekta följeslagaren var än du ska! Den kan 
snabbt och smidigt fästas på rullstolen när den 
behövs.

Dynamisk körning
SMOOV one ger en hastighet på upp till 10 km/h tack vare sin kraftfulla drivenhet. Och med en 
räckvidd på upp till 20 km blir vardagen enklare. Du tar dig dit du ska med lätthet och stil. Dessutom 
klarar SMOOV one lutningar på upp till 16 %. Och med denna flexibla drivenhet kan du till och med 
köra över trottoarkanter och andra hinder utan problem.

Lätt att använda

Med den ergonomiska kontrollenheten kan du reglera 
hastigheten eller stänga av drivenheten. Den inbyggda 
LED-indikeringen visar aktuell batterinivå. Och tack vare det 
kraftiga handtaget kan SMOOV one fästas på och tas av när 
du sitter i rullstolen.

Anpassade inställningar

Om SMOOV one ansluts till din smartphone informerar 
appen om t.ex. aktuell batterinivå eller återstående räckvidd. 
Dessutom kan du ställa in drivenheten efter egna önskemål.

Gratisfunktioner
    Cockpit: Visar aktuell batterinivå, hastighet, räckvidd och körlägen
    Trip: Logga, spara och hantera din körning
    Settings: Inställningar på drivenheten och kontrollenheten samt i appen
    Diagnosis: Mer information om varningar och felmeddelanden
    Information: Detaljerad information om din SMOOV one och appen

Tillvalsfunktioner för uppgradering av din SMOOV one
    Speed: Maxhastigheten ökar till 10 km/h (endast 6 km/h-versionen)
    Navigation: Navigering längs en rullstolsanpassad rutt, röstguidning och 
offlinekartor

Tack vare den senaste bluetooth-tekniken är SMOOV one kompatibel med både Android- och iOS-
telefoner. I appen hittar du olika typer av information, inställningar och uppgraderingsfunktioner. 
Ladda ner den via Google Play eller App Store.

SMOOV mobilitetsapp



   Kontrollenhet

   Batteriladdare och laddkabel

Liten och praktisk laddare med automatisk 
avstängningsfunktion.

Dessutom klarar den flera olika spänningsintervall, vilket gör 
det enkelt att resa med SMOOV one. Laddtiden är ca 6 timmar.

Laddkabel med USB-C-standard för laddning av 
kontrollenheten via drivenheten. Längd ca 0,5 meter.

   Drivenhet

Diskret aluminiumhölje av hög kvalitet med inbyggt 
litiumjonbatteri som ger en räckvidd på upp till 20 km. 
Kraftfull drivenhet med en maxhastighet upp till 10 km/h. 
LED-indikeringen på driv- och kontrollenheten visar aktuell 
batterinivå eller SMOOV one-stolens driftstatus. Integrerat 
laddaruttag med smidig magnetkontakt för laddning av 
drivenheten.

Integrerat USB-C-uttag för laddning av kontrollenheten eller din 
smartphone.

Stort och ergonomiskt vridhjul som används för att ställa in 
hastigheten och sätta på/stänga av enheten. Den integrerade 
LED-indikatorn visar aktuell batterinivå och aktuellt driftläge. 
Kontrollenheten drivs med ett litiumjonbatteri som ger en 
drifttid på ca 20 timmar.

Leveransens innehåll

SMOOV one är framtagen för rullstolar med fast ram. Ett litet 
fäste måste monteras på hjulaxeln. Fästet finns i storlekar som 
passar alla vanliga rördiametrar.

För montering av SMOOV one på en hopfällbar rullstol behövs 
en extra adapteraxel, som monteras mellan axeltapparna. 
Camber får inte överstiga 2°.

Rullstolstillbehör



Tekniska data 

Mer utförlig säljstödsinformation om denna produkt, inklusive bruksanvisning, finns på Invacare.se.

Max Brukarvikt Max tillåtna vikt Max säker  
lutning 

Motoreffekt Batterispänning 

Alber SMOOV one max. 140 kg max. 170 kg Upp till 16 % 250 W / 
max. 450 W 36 V

Hastighet Batterikapacitet Batterieffekt Körsträcka 

Alber SMOOV one
Upp till 6 km/h

Upp till 10 km/h
36 V, 6.2 Ah 224 Wh Upp till 20 km
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