Monteringsanvisning Z-styrning
iChair
Z-styrningen är en ergonomisk vårdarstyrning som kan
användas antingen med enkelkommando eller
dubbelkommando.
Montera Z-styrningen
1. Skruva bort skruvförbanden (2) och ta bort
standard körhandtag/ryggbåge (3).
Montera täcklocken (4) och sedan Zstyrningens fäste (5) med skruvförbanden (2).
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Fäst höjdjusteringsrören [6] och sedan
Z-styrningen på dem [7] i önskad höjd
och dra åt skruvförbanden (8) (9).
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☞.Fortsätt antingen med "Endast vårdarstyrd" eller
"Dubbelkommando".
Endast vårdarstyrd
Koppla ifrån manöverboxens kontakt
från elektroniken och för kabeln framåt.
Skruva bort manöverboxen från dess fäste
och lossa dess kabel från rullstolen.
6 Fäst manöverboxen vid fästet [9] och sedan fästet på
Z-styrningen [7].
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☞.Joysticken skall vara centrerad i Z-styrningens spår
[10] och skall i viloläge ej vara i kontakt i någon ledd.
7 Fäst manöverboxens kabel så att den ej riskerar att
klämmas eller skadas. Koppla in manöverboxens
kontakt i elektroniken.
☞.Slutligen.ska.du.genomföra.ett.funktionstest.
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Dubbelkommando
4 Skruva fast dubbelkommandoboxen i sitt
fäste[11] och sedan i Z-styrningen [12].
☞.Joysticken skall vara centrerad i Z-styrningens spår
[13] och skall i viloläge ej vara i kontakt i någon ledd.
5 Lossa manöverboxens kontakt från elektroniken,
fäst fördelningsblocket och koppla in manöveroch dubbelkommandoboxens kontakter i det.
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Observera:
. Se till att kabeln inte skadas eller knäcks vid
kabeldragningen.
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6 Koppla ihop fördelningsblocket och elektroniken
med adapterkabeln.
7 Starta rullstolen och välj styrning med
dubbelkommandoboxen (tryck på knapp(14) så att
dubbelkommandoboxens hastighetsskala lyser gult).
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8 Stäng av rullstolen.
9 På dubbelkommandoboxen; håll in
hastighetsknappen (15) och håll joysticken fullt
framåt. Fortsätt hålla in dem under steg 10.
10 Starta rullstolen.
11 Då dubbelkommandoboxens dioder blinkar rött och
grönt släpper du joysticken och knappen (15).
12 Tryck en gång på hastighetsknappen, en gul stapel
lyser nu på hastighetsskalan.
13 Tryck och håll in Z-styrningshandtaget neråt så att
joysticken når sitt ändläge och tryck en gång på
hastighetsknappen (15). Två gula staplar lyser nu
på hastighetsskalan.
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14 Tryck och håll in Z-styrningshandtaget åt höger så
att joysticken når sitt ändläge och tryck en gång
på hastighetsknappen (15). Alla gula staplar visas
nu på hastighetsskalan.
15 Starta om rullstolen.
☞.Slutligen.ska.du.genomföra.ett.funktionstest.
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FUNKTIONSTEST
Kontrollera kabeldragningen
Kontrollera att kabeln har dragits korrekt.
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Observera:
Kablar får inte sticka ut utanför rullstolen.
Kablar får inte vara klämda eller vridna i
någon av Z-styrningens positioner.

Allmän kontroll
– Kontrollera alla skruvförband, fästen och
förbindelser.
– Genomför en visuell kontroll av hela fordonet.
– Växla till påskjutningsläge och kontrollera att
fordonet har fri rörlighet.
– Kontrollera att alla belysningskomponenter
och elektriska inställningar fungerar.

Provkörning
– Kör sedan försiktigt och iaktta om fordonets
körförhållande har ändrats.
– Var uppmärksam på onormala ljud.
– Kontrollera att Z-styrningen fungerar som
den skall och att stolen stannar då man
släpper handtaget.
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