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OBS:
Detta är endast en kort brukarinformation att ha med vid färd.
Den fullständiga bruksanvisningen skall läsas innan rullstolen får användas!

Lufttryck
Länkhjul 2,5bar (35psi)
Drivhjul 2,5bar (35psi)
Däcken har en ”Bilventil”
Håll rullstolen ren, kontrollera med jämna mellanrum för bästa driftsäkerhet
så att lufttrycket är rätt och lamporna är fungerande.
Rengör rullstolen med mild tvållösning.
Max brukarvikt 75 kg.
Med PG Drives elektronik R-net med LCD färgdisplay
Rullstol med belysning
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Manöverbox
Laddningskontakt finns i manöverboxens framkant

På/Av

Belysning

Display

Signalhorn
Varningsblinkers

Profile väljare

MODE/ Funktionsknapp
(styr ställdonen)

Blinkers höger

Minska hastighet

Öka hastighet

Blinkers vänster
Så här manövrerar du rullstolen:

Joystick

Hastighetsvisare
/ elföbruksningsvisare
GRAFISK

Batteri indikator

Grundinställd
hastighet

Trippmätare

Profil

Hastighetsvisare
med siffor
tal

Funktionsindikatorn – MODE – styrfunktion, se sidan 4
Rullstolens mått:
Total bredd med 12” bakhjul: 58 cm
Total längd inkl. benstöd: 97 cm
Total längd exl. benstöd: 79 cm
Höjd med standardsits utan nackstöd: sh 43,5 = 89 cm / sh 47 = 93 cm
Körsträcka i 10 km/h och nya batterier 73Ah ca 35 km, 50 Ah ca 25 km
Vikt på rullstol med 50 Ah (20H) batterier: 108 kg
Rullstolen godkänd i så kallad klass B för begränsat utomhusbruk.
Nödbromsning: Släpp joysticken/manöverreglaget och rullstolen bromsas.
Notera att när man trycker PÅ/AV knappen så bryts kontakten först när man släpper fingret från knappen!
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Låsfunktion:
Aktivera låsfunktionen:
1. Rullstolen måste vara påslagen:
2. Tryck på/av-knappen till det hörs en signalton.
3. För joysticken framåt till det ljuder en signalton.
4. För joysticken bakåt tills det ljuder en signalton
5. Släpp joysticken så att den går tillbaka till nolläget (mittenläget), då stängs elektroniken av
och han hör en lång signalton.
6. Låset är aktiverat
När du trycker på rullstolen går den inte att köra, man ser symbolen nedan i displayen.

Koppla ur låsfunktionen:
1. Tryck På/Av-knappen
2. För joysticken framåt till det ljuder en signalton
3. För joysticken bakåt tills det ljuder en signalton
4. Släpp joysticken så att den går tillbaka till nolläget (mittenläget), då stängs elektroniken av
och han hör en lång signalton.
5. Låset är urkopplat

Kontroller för körning
är manöverboxen kopplats på visar batteriindikeringen batterispänningen efter systemtestet.
Med avtagande batterispänning lyser färre ljussegment hos batteriindikeringen.

Färgernas betydelse:
Grön = Batterierna laddade
Gult = Laddning rekommenderas
Rött = Batterikapaciteten är nästan eller helt slut, omedelbar laddning krävs.
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Felindikering

MODE funktionen
Funktionen på ställdonen
regleras enligt följande:
När MODE knappen har tryckts
• Joystick åt höger växlar till
nästa funktion
• Joystick åt vänster växlar till
förra funktionen
• Joystick framåt ökar
funktionen
• Joystick bakåt minskar
funktionen
Funktionernas ordning

Ryggstödsvinkling
Sitslutningen
Benstödsvinkling höger
och vänster
Benstödsvinkling höger
Benstödsvinkling vänster
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