Service och underhåll för
scootrar
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Elite2 Plus - XS - RS
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Förord
På Sunrise Medical arbetar vi ständigt med att
vidareutveckla produkterna. Detta innebär att du kan
komma att uppleva skillnader i vårt produktsortiment vad
gäller form eller funktion. Följaktligen kan inga krav
ställas från de data eller bilder som finns i den tekniska
handboken.
Sunrise Medicals ledningssystem är certifierat enligt ISO
9001, ISO 13485 och ISO 14001.
SUNRISE MEDICAL deklarerar i egenskap
av tillverkare att scootern uppfyller 93/42/
EEC, ändrad enligt ändringsdirektivet
2007/47/EC.
Dessutom uppfyller de prestandakraven för
"Krocktestet" enligt ISO 7176-19
Kontakta SUNRISE MEDICAL om du har några frågor
beträffande användning, underhåll eller säkerhet för
scootern.
Kontakta Sunrise Medical antingen skriftligt eller via
telefon (kontaktadresser kan också finnas på baksidan).

Följande bör beaktas i relation till tillhandahållandet av
scooter och eventuella särskilda alternativ:
•
•
•
•

Användarens kroppsstorlek, vikt inklusive
fördelningen av kroppsvikt.
Massan av eventuell last bör läggas till användarens
kroppsmassa och bör tillsammans inte överskrida
den maximala belastningen på scootern.
Användarens fysiska och psykologiska fysik.
Användarens ålder, dennes levnadsförhållanden och
den miljö i vilken scootern ska användas, t.e.x
hemmaförhållanden och det avsedda
användningsområdet.

Om du är osäker, var vänlig kontakta din terapeut för att
säkerställa att användaren inte utsätts för oacceptabla
risker. En riskbedömning kan krävas i vissa
sammanhang.
Sunrise Medical är certifierade enligt ISO 9001, vilket
innebär att alla steg inom den här scootrar utveckling och
tillverkning är kvalitetssäkrade.

Sunrise Medical
Box 9232
400 95 Göteborg
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

Lämpliga användare
Eldrift, lätt styrning och automatiska bromsar gör scootern
lämpad för personer som har nedsatt mobilitet, exempelvis
på grund av:
•
•
•
•

Ledvärk och/eller stelhet, exempelvis på grund av artrit
eller reumatism.
Andningssvårigheter på grund av lung- eller
hjärtproblem Amputerade
Svårighet att gå på grund av stroke
Vissa fall av fetma

Användning
Avsedd användning, scootrar
Scootrar i Klass C är vanligen ganska stora, inte
nödvändigtvis avsedda för inomhusbruk men kapabla att
köra längre sträckor samt ta sig över hinder i
utomhusmiljö.
De är avsedda att användas på offentliga platser och
liknande, där det finns trottoarer, gångstigar eller hårda
och fasta underlag. Säkerhetsbegränsningarna för backar
och hinder måste iakttas.
De får framföras på väg i enlighet med lokala trafiklagar.
De är avsedda för användare som har svårt att gå eller är
begränsat mobila, och endast för deras personliga bruk.
Den maximala användarvikten (för användaren samt vikt
av eventuella scootertillbehör), finns angiven på
serienummeretiketten, som sitter på scooterns främre
eller bakre chassi.
Garantier gäller endast om produkten används under
angivna förhållanden samt för avsedda syften. Observera
att ej auktoriserade modifieringar inte får utföras på
scootern. Enbart godkända delar och tillbehör får
monteras.
Scootrars förväntade livslängd är 5 år. Vänligen använd
INTE och montera inte delar från någon tredje part på
scootrar, som inte är officiellt godkända av Sunrise
Medical.

INFORMATION

ELITE2

Definitioner
Etikettförklaringar / orddefinitioner

Ord
FARA!

VARNING!

VIKTIGT!

OBS:

Definition
Att ignorera dessa varningar kan leda till allvarlig skada eller
dödsfall.

Varning till användaren om potentiell risk för skada om rådet inte
följs.

Meddela användaren att potentiell skada på utrustningen kan
förekomma om varningen ignoreras

Generellt råd eller bästa praxis.
Se annat dokument

RWD

Bakhjulsdrift

EMC

Elektromagnetisk kontaminering, (Störning).

VARNING!
Denna tekniska handbok är avsedd som en guide för
service och underhållstekniker.
Försök att inte utföra några processer eller instruktioner
som finns i detta dokument, eller som hänvisas till genom
detta dokument, såvida du inte är kvalificerad att göra
detta antingen genom erfarenhet eller utbildning.
OBS: Informationen i denna tekniska handbok gäller för
Elite2 elektrisk scooter.
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VIKTIGT:
SERVA INTE SCOOTERN FÖRRÄN DENNA
MANUAL HAR LÄSTS OCH FÖRSTÅTTS.
VIKTIGT:
SE RELATERAD BRUKSANVISNING FÖR
ANVÄNDARHANDBOK OCH RÅD.
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GARANTI

ELITE2

Garantiöversikt
GARANTIVILLKOR

DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER PÅVERKAS INTE.
1) Reparationer och byte av delar ska utföras av återförsäljare eller serviceombud som godkänts av Sunrise Medical.
2) För att tillämpa dessa garantivillkor bör du ta kontakt i enlighet med dessa villkor, meddela den avsedda Sunrise
Medical serviepartnern omedelbart att ge full information kring problemets innebörd. Om scootrar, då ett problem
uppstår, befinner sig på alltför långt avstånd från den anvisade servicefirman, kan den servas, utan att garantin påverkas
menligt, av annan serviceverkstad som anvisats av tillverkaren.
3) Skulle någon av scooterns delar behöva repareras eller bytas ut på grund av fel i tillverkning eller material, inom 24
månader från det att den ursprungliga ägaren övertog scootern samt under förutsättning att denne fortfarande har
scootern i sin ägo, kan defekta delar repareras eller bytas ut helt utan kostnad av den auktoriserade servicefirman.
OBS: Denna garanti kan ej överlåtas.
4) Alla reparerade eller utbytta delar kommer att omfattas av denna uppgörelse under återstoden av den garantiperiod
som gäller för scootern.
5) På delar som bytts ut efter att den ursprungliga garantin upphört lämnas ytterligare 12-månaders garanti.
6) Delar av förbrukningskaraktär täcks vanligtvis inte av garantin under den normala garantiperioden, såvida de inte
uppenbarligen har utsatts för överdriven nötning som ett direkt resultat av en brist i ursprunglig tillverkning. Exempel
på sådana artiklar är batterier, klädsel, däck, innerslangar och liknande delar. Kring elprodukter inkluderar detta också
batterier, motorborstar, armstödsplattor etc.
Batterier har en garantiperiod på 6 månader endast för tillverkningsdefekter.
7) Ovanstående garantivillkor gäller för samtliga produktdelar för modeller som inköpts till fullt detaljhandelspris.
8) Under normala förhållanden accepteras inget ansvar när produkten behöver reparation eller utbyte som ett direkt
resultat av att:
a) Scootern inte har underhållits eller servats enligt tillverkarens rekommendationer i användar- och/eller servicehandbok,
eller att andra delar än de specificerade originaldelarna har använts.
b) Produkten eller delen har skadats av vanskötsel, olycka eller felaktig användning.
c) Produkten eller delen har förändrats från tillverkarens specifikationer eller reparationer har utförts innan
serviceagenten har meddelats.
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ELITE2

Hälsa och säkerhet

LÄMPLIGT ARBETSSÄTT

BATTERIER

Det är viktigt att arbeta på rätt sätt när man utför
service på elektriska rullstolar.
Nedan följer några riktlinjer och rekommendationer.

Allt arbete som utförs på batterier eller batterilåda kräver
extra försiktighet.

OBS: Dessa försiktighetsåtgärder är avsedda att
fungera endast som en guide och är inte avsedda att
ersätta några säkerhetsföreskrifter.

VARNINGAR!
•
•

VARNINGAR, ALLMÄNT!
•
•
•

•

Bär alltid lämplig skyddsklädsel när du handskas
med batterier.
Bär alltid lämpliga skyddsglasögon när du utför
borrning och avsyning.
Eftersom batterierna samt många av stolens
drivande delar utsätts för stänk och smuts från
gator, parker och dylikt, bör du så länge övriga
säkerheten tillåter bära handskar när du arbetar
med dessa delar.
Om drivhjulen ska lyftas upp från underlaget bör
du palla upp fordonet stadigt på bockar.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se alltid till att batterierna är bortkopplade från fordonet
innan du påbörjar arbetet.
Se alltid till att batteriladdaren är bortkopplad från
batterier/fordon innan du påbörjar arbetet.
Rök inte.
Håll batterierna åtskilda från antändningskällor.
Placera inga föremål ovanpå batterierna.
Ha helst någon person inom hörhåll när du arbetar, så
att du kan få hjälp om olyckan skulle vara framme.
Bär alltid personlig skyddsutrustning, framför allt ögonoch ansiktsskydd samt handskar, när du handskas med
batterier.
Se till att det finns nära tillgång till tvål och vatten i
händelse av syraspill.
Undvik att beröra ögon eller oskyddade kroppsdelar
medan du arbetar med batterier.
Även förslutna batterier kan kontaminera förpackningar,
lådor eller annan typ av transportskydd. Du bör därför
vara försiktig när du hanterar material som varit i
kontakt med batterier, inte minst när du ska göra dig av
med det.
Om du får batterisyra på huden eller kläderna ska du
omedelbart tvätta med rikliga mängder tvål och vatten.
Om du får syra i ögonen ska du skölja dem i rinnande,
kallt vatten så länge som möjligt medan läkarhjälp
tillkallas.

VARNING!
Vissa processer och procedurer kan innebära tunga
lyft.
Tillämpa alltid korrekta lyfttekniker och bär lämplig
säkerhetsutrustning vid behov.
Tunga föremål inkluderar;
B
 atterier, motorer, hjul, scooter chassin,
sitssystem och flyttning av scooter i vissa lägen.
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ELITE2

Hälsa och säkerhet
VARNINGAR!
•
•

•
•
•

•

Om batteriernas överdel är exponerad måste du
vara försiktig när du arbetar med eller i närheten
av polerna.
Se till att inte beröra batteripolerna med
metallföremål som t.ex. verktyg, eller tappa
något metallföremål på dem eller på andra
exponerade elanslutningar. Följden kan bli
kortslutning, i värsta fall explosion.
Ta av alla smycken (ringar, klockor, kedjor och
dylikt) innan du börjar arbeta med batterierna.
Om du skulle råka orsaka kortslutning med ett
smycke som du bär, kan du få mycket svåra
brännskador.
Eftersom batterier är mycket tunga är det viktigt
att använda rätt lyftteknik när de ska lyftas/
flyttas. Att bära skyddsskor rekommenderas
också.
Tänk på att man inte kan kasta batterier hur som
helst. Kontakta myndigheterna där du bor och ta
reda på vad du ska göra med uttjänta batterier.

FARA!
Kör inte elektroniken om scootern uppför sig
oberäknerligt, eller visar onormala tecken på överhettning,
gnistor eller rök. Stäng då genast av elektroniken och
kontakta din hjälpmedelscentral.
Sunrise Medical tar inte på sig något som helst ansvar för
skador som kan uppstå på grund av att dessa villkor ej
uppfyllts.

BATTERILADDARE
VARNING!
Tänk på att en batteriladdare drivs med nätspänning!
Du bör följa alla riktlinjer och lagar när det gäller
nätanslutna installationer och utrustningar.
Använd aldrig en batteriladdare i en våt eller fuktig miljö.
Om du misstänker att laddaren har utsatts för väta eller fukt
ska du inte använda den. Returnera den i stället till
återförsäljaren/leverantören för översyn.
Även när du misstänker att laddaren kan vara defekt, eller
om den har en synlig skada, bör du returnera den till
återförsäljaren för översyn.

VARNING!
Fastän S Drive elektroniken är designad för att vara
extremt tillförlitligt och varje enhet är rigoröst testad
under tillverkning, existerar alltid möjligheten för ett
systemfel (även om möjligheten är liten). Under
vissa förhållanden vid systemfel, måste elektroniken
(av säkerhetsskäl) stoppa scootern genast. Om det
finns någon möjlighet att du kan falla ur sätet som
resultat av ett plötsligt stopp, är det mycket viktigt
att en säkerhetsanordning, som ett säkerhetsbälte
levereras med scootern, och alltid används när
scootern är i rörelse. Företaget tar inget ansvar för
förluster av något slag som uppkommer från
scooterstopp, eller som uppkommer från felaktig
användning av scooter eller elektronik.
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VARNING!
Elektronisk utrustning kan störas av elektromagnetisk
strålning (EMS) Sådana störningar kan åstadkommas av
radio- och tv-stationer, andra radiosändare samt
mobiltelefoner. Om scootern uppvisar oberäknerligt
beteende beroende på EMS, stäng av elektroniken
omedelbart och kontakta din hjälpmedelscentral.
Företaget tar inget ansvar för förluster av något slag som
uppkommer på grund av detta tillstånd.
Din scooter uppfyller tillämplig nationell och internationell
EMC lagstiftning. För omfattande instruktioner och råd
på EMC & EMI överensstämmelse, se din
användarhandbok / instruktionsbok.
Användaren måste följa alla säkerhetsanvisningar.
Företaget tar inget ansvar för förluster av något slag som
uppkommer på grund av detta tillstånd.

Rev.1.0

KAPITEL

KAPITEL 2
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ELITE2

Verktygslåda

VERKTYGSLÅDA
Med följande uppsättning verktyg kan alla moment som
beskrivs i denna handbok utföras på ett snabbt, effektivt
och säkert sätt.
Den ordning i vilken de olika arbetsmomenten ska
utföras kan variera något.
VARNING!
Det är serviceteknikerns ansvar att bedöma huruvida en
lokal är lämplig att utföra ett visst moment i.
Om minsta tveksamhet uppstår gällande säkerheten för
egen del eller för personer i närheten, rekommenderar
vi att fordonet flyttas till en säkrare plats eller verkstad.

Rev.1.0

1.
Hylsnyckelsats (metrisk).
2.
Metriska sexkantsnycklar, (Insexnyckel).
3.
3,5 - 8 mm flat skruvmejsel.
4.
Kryssmejsel nr. 0.
5.
Kryssmejsel nr. 1.
6.
Kryssmejsel nr. 2.
7.
Metriska blocknycklar av dimension 5 - 25 mm
8.
Låstång.
9.
Spetstång.
10.
Skiftnyckel.
11.
Universaltång.
12.
Låsringstång.
13.
Hammare (liten + stor).
14.
Mjuk hammare (gummi, skinn eller nylon)
15.
Metriska dorn
16.
Elektrisk borrmaskin (nät-/batteridriven).
17.
Bits (metriska + imperial/tum).
18.
Momentnyckel.
19.
Stållinjal.
20.
Måttband.
21.
Däckpump.
22.
Däcktryckmätare.
23.
Personlig skyddsutrustning.
24.
Kabeltång med avbitare.
25.
Krymptång.
26.
Multimeter.
27.
Batteriprovare.
28.
Elektroniska programmerare.
29.	Reservdels-, ägarhandbok och tekniska
handböcker.
30.
Däckavtagare.
31.
Block/Pall bock.
32.
“C”låsringsborttagningsverktyg
33.
“C” Haknyckel.
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Serviceinformation 1
VARNINGAR!
•

Alla scooterkomponenter bör regelbundet kontrolleras för lösa, skadade eller korroderade kontaktdon, batteripoler
eller kablage. Kablar som hänger löst kan lätt skadas. Skadade delar bör bytas ut.
Alla omkopplingsbara funktioner i elektroniksystemet bör testas regelbundet för att kontrollera att de fungerar korrekt.
Alla elektroniska komponenter bör hållas fria från damm, smuts och vätskor. Torka vid behov med trasa fuktad med
ljummet vatten. Använd inte lösnings- eller polermedel.
Det finns inga servicedelar i elektronikbox, batterier eller batterilåda.
Försök inte att öppna lådan, eller genomföra några reparationer överhuvudtaget, eftersom säkerhetskritiska system
kan äventyras.
Använd endast äkta reservdelar.
Vid ersättning av fästdon, se till att dra åt med korrekt vridmoment.
Alla fästdon bör ersättas lika för lika genom att använda korrekt längd, draghållfasthet.
Använd aldrig nylockmuttrar två gånger.

•
•
•
•
•
•
•
•

VARNINGAR!
•
•

All testkörning bör ske på en säker plats med fri sikt.
Det rekommenderas att all service på denna utrustning bäst sker via en kontrollerad verkstadsmiljö på avstånd från
barn, djur och allmänhet.
Underlåtenhet att uppfylla denna rekommendation ligger på hjälpmedelscentralens ansvar.

•
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Service och inspektion

Manöverbox

Chassi

Skick (svetsfogar m.m.).
Uppriktning (deformation m.m.).
		
•
Kullagerhus
•
Kontaktanslutningar
•
Samtliga fästen och hållare
•
Brytare och knappar
•
Körhandtag inkl. grepp
•
Externa anslutningar										
•
Armstöd
•
Dynamisk bromsning (se Testkörning)					

•
•
•
•
•
•
•

Programmerbara inställningar
Inställningar för flera profiler (om tillämpligt)
Körprofil (se testkörning)
Immobiliseringsfunktioner (säkerhetskretsar).
Gummidamasker och -genomföringar
Kontroll av fuktintrång
Infästningar och hållare

•
•

Elektrisk
•

Kablage
Mikrobrytare
•
Buntband
•
Anslutningar
•
Lampor och körriktningsvisare
•
Otillåtna modifieringar?  
Batterier
							
									
•
Fysisk undersökning
Fullständig körprofil (testkörning)
•
Kontrollera typ, (GEL, WET).
•

•
•
•
•
•		

Laddarfunktion och strömutmatning
•
Hastighet framåt, (max - min)
Laddningstyp, (GEL, WET). 			
•
Hastighet bakåt, (max - min)
Anslutningar							
•
Acceleration, (framåt - bakåt)
Elektroniskt urladdningstest							
•
Fartminskning, (framåt - bakåt)
•
Stoppsträcka
Säkringar
•
Synkroniserade bromsar
•
Nödstopp
Hjul och däck
•
Kör längs en rak linje
						
•
Sväng åt vänster/höger
•
Däckslitage och -skador							
•
Kör uppför sluttning
•
Lufttryck (luftfylld däckmodell).
•
Stanna i uppförsbacke
•
Vidhäftning vid fälg (kompakt däckmodell).
•
Starta i uppförsbacke
•
Lager (där sådana finns).
•
Kör nedför sluttning
•
Stanna i nedförsbacke (dynamisk
•
Fälgmuttrar och -bultar
bromsning)
•
Tippskyddshjul
•
Starta i nedförsbacke
•
Kil och kilspår
•
Över hinder
•
Skjut stolen (i frihjulsläge)
Motorer och ställdon
•
Upprepa med andra profilinställningar
(om tillämpligt)
•
Anslutningar
•
Motorborstar
•
Missljud
•
Kontakter och kablage
Tillbehör
•
Broms och frikopplingshjul							
•
Mikrobrytare
•
Stödbälten
•
Tätningar, (läckor).
•
Nackstöd
•
Funktion (upp-ner, se även testkörningsavsnittet) •
Extrautrustning inkl. hållare

Rev.1.0

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

5

ELITE2

Serviceinformation 2
VARNINGAR:
•

Service och underhåll på någon scooter eller eldriven rullstol bör endast genomföras av kvalificerad eller erfaren
teknisk personal.

•

Detta dokument är inte avsett för användning av allmänheten.

•

Denna tekniska handbok kan rekommendera användning av vissa tekniska verktyg/utrustning under
serviceproceduren. Det kräver att serviceteknikern är kvalificerad eller har erfarenhet, nödvändiga kunskaper att
använda sådana verktyg/utrustning korrekt och säkert.

•

Det rekommenderas att alla instruktionshandböcker och säkerhetsrekommendationer försedda med verktyg/
utrustning, bör läsas och förstås före sådan utrustning används.

•

Det rekommenderas att all relevant säkerhetsutrustning används och att procedurerna följs.

•

Vi rekommenderar starkt att en använd produkt rengörs och vid behov desinficeras före användning.

•

Inget ansvar accepteras av Sunrise Medical för några konsekvenser, direkt eller indirekt resulterande från inkorrekt
användning av verktyg/utrustning under några serviceprocedurer avseende denna eller annan teknisk/
verkstadshandbok.
Det rekommenderas att denna tekniska handbok används i samband med tillhörande användarhandbok och
reservdelshandbok, vid behov.

OBS: Den tekniska specifikationen som visas i denna manual är endast avsedd i informationssyfte.
Mindre skillnader kan förekomma.
OBS: Sunrise Medical förbehåller sig rätten att ändra all specifikation utan föregående meddelande.
OBS: Intervallsiffrorna beräknas enligt branschstandard ISO 7176 del 4: Energiförbrukning av elektriska rullstolar och
scootrar för bestämning av teoretiskt avstånd.
OBS: Användarens vikt, terrängen, miljöfaktorer, batteriernas skick/ålder samt andra faktorer kan påverka stolens
maximala körsträcka.
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ELITE2

Tekniska specifikationer
Sunrise Medical Logistics BV			
Groningenhaven 18-20, 3433			
PE, Nieuwegein, Netherlands			
T: +31 (0)30 - 60 82 182 Kundservice 		
F: +31 (0)30 - 60 55 880
www.sunrisemedical.com

Driftstemp: -25C till 50C
Förvaringstemp: -40C till 65C
Fuktresistens: IPX4
Inga restriktioner för luftfuktighet och lufttryck

Modell: Sterling Elite2 XS, RS

Högsta användarvikt:
175 kg
Sterling Elite2 XS, RS
bekräftar följande
standarder:
a) krav och testmetoder
gällande hållfasthet
(statisk, stöt-, utmattnings-)
(ISO 7176-8)
b) Krav och testmetoder
gällande el- och
kontrollsystem på elektriska
rullstolar och scootrar (ISO
7176-14)
c) miljötest i enlighet med
ISO 7176-9
d) antändlighetskrav enligt
ISO 7176-16
e) produkten är
specificerad som
motoriserade produkter
klass C
f) alla material som
används för denna produkt
uppfyller EN1021 del 1 och
2.
OBS: Mätningar för klädsel
är ungefärliga. Alla andra
mätningar kan ändras

ISO 7176-15

MIN.

MAX.

KOMMENTARER

Totallängd

1390 mm

1390 mm

Standardkonfigurationen

Totalbredd:

670 mm

670 mm

Standardkonfigurationen

Totalvikt (med batterier)

132 kg

132 kg

Standardkonfigurationen

Vikt av tyngsta del

-

23 kg

72 Ah batteri

Statisk stabilitet i nedförslut

-

15°

Väger 175 kg

Statisk stabilitet i uppförslut

-

15°

Väger 175 kg

Statisk stabilitet sidledes

-

15°

Väger 175 kg

Energiförbrukning (max. körsträcka)

-

44 km

enligt ISO 7176-15

Dynamisk stabilitet i uppförslut

-

10°-18%

Väger 175 kg

Max kantklättring

-

100 mm

Standardkonfigurationen

Rampövergång

8°

8°

utan hög centrering

15 km/h

Standardkonfigurationen

Max. hastighet framåt
Min. bromssträcka från maxhastighet

-

4.5 m

med standardprogrammering

Max. hastighet bakåt

-

50

% av framåthastighet

460 mm

Standardkonfigurationen

475 mm

Standardkonfigurationen

540 mm

till scootergolv

Effektivt sittdjup
Effektiv sitsbredd
Sitshöjd

440 mm

Ryggstödsvinkel

-45°

Ryggstödshöjd
Framåt / bakåt sitsinställning

-80 mm

från vertikal
Standardkonfigurationen

+80 mm

från central position

Sitsens vikt inkl sitsplatta

22 kg

Standardkonfigurationen

Ovandel armstöd till sits

80 mm

armstöd inställt på 90°

Min. vändradie

1400 mm

Standardkonfigurationen

1850 mm

Standardkonfigurationen

Nominell batterispänning

Min. vända mellan väggar
24 V

24 V

två 12V-batterier

Backningsbredd

1600 mm

-----------

Minsta elektronikboxspänning

16 V

Batterikapacitet

60 Ah

72 Ah

se tillvalet

Batteriets smältsäkringar

-

150A

insäkring för varje batteri

Batteriladdarkablage-smältsäkring

-

15A

Batteriladdare

8A

10A

drivenhetsstopp

automatisk cyklisk

Max. trottorarhöjd

100 mm

Markfrigång

110 mm

Bakre fjädring rörelse

50 mm

Egenvikt

25 mm

Egenvikt

-

3-hjulig scooter

Kraften för att skjuta scootern

100 N

i frihjulsläge

Krocktestad

JA

Test till 7176-19

Främre fjädring rörelse
Bakhjulsdrift

Däcktrycket

Rev.1.0

+45°
410 mm

-

1,8-2,0 bar, (25-28 P.S.I.)
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KAPITEL 4

Tekniska specifikationer
Modell: Sterling Elite2 PLUS

Högsta användarvikt:
175 kg
Sterling Elite2 PLUS
bekräftar följande
standarder:
a) krav och testmetoder
gällande hållfasthet
(statisk, stöt-, utmattnings-)
(ISO 7176-8)
b) Krav och testmetoder
gällande el- och
kontrollsystem på elektriska
rullstolar och scootrar (ISO
7176-14)
c) miljötest i enlighet med
ISO 7176-9
d) antändlighetskrav enligt
ISO 7176-16
e) produkten är
specificerad som
motoriserade produkter
klass C
f) alla material som
används för denna produkt
uppfyller EN1021 del 1 och
2.
OBS: Mätningar för klädsel
är ungefärliga. Alla andra
mätningar kan ändras

ISO 7176-15

MIN.

MAX.

KOMMENTARER

Totallängd

1400 mm

1400 mm

Standardkonfigurationen

Totalbredd:

650 mm

650 mm

Standardkonfigurationen

Totalvikt (med batterier)

140 kg

140 kg

Standardkonfigurationen

Vikt av tyngsta del

-

23 kg

72 Ah batteri

Statisk stabilitet i nedförslut

-

15°

Väger 175 kg

Statisk stabilitet i uppförslut

-

15°

Väger 175 kg

Statisk stabilitet sidledes

-

15°

Väger 175 kg

Energiförbrukning (max. körsträcka)

-

44 km

enligt ISO 7176-15

Dynamisk stabilitet i uppförslut

-

10°-18%

Väger 175 kg

Max kantklättring

-

100 mm

Standardkonfigurationen

Rampövergång

8°

8°

utan hög centrering

15 km/h

Standardkonfigurationen

Min. bromssträcka från maxhastighet

Max. hastighet framåt
-

4.5 m

med standardprogrammering

Max. hastighet bakåt

-

50

% av framåthastighet

Effektivt sittdjup

460 mm

Standardkonfigurationen

Effektiv sitsbredd

475 mm

Standardkonfigurationen

Sitshöjd

440 mm

540 mm

till scootergolv

Ryggstödsvinkel

-45°

+45°

från vertikal

410 mm

Standardkonfigurationen

Ryggstödshöjd
Framåt / bakåt sitsinställning

+80 mm

från central position

Sitsvikt med fällning

22 kg

Standardkonfigurationen

Ovandel armstöd till sits

80 mm

armstöd inställt på 90°

Min. vändradie

1400 mm

Standardkonfigurationen

Min. vända mellan väggar

1850 mm

Standardkonfigurationen

Backningsbredd

1600 mm

-----------

Nominell batterispänning

24 V

24 V

Minsta elektronikboxspänning

16 V

Batterikapacitet

60 Ah

72 Ah

se tillvalet

Batteriets smältsäkringar

-

150A

insäkring för varje batteri

Batteriladdarkablage-smältsäkring

-

15A

Batteriladdare

8A

10A
100 mm

Markfrigång

135mm

automatisk cyklisk

Bakre fjädring rörelse

85mm

Egenvikt

Främre fjädring rörelse

50 mm

Egenvikt

-

3-hjulig scooter

Kraften för att skjuta scootern

100 N

i frihjulsläge

Krocktestad

JA

Test till 7176-19

Däcktrycket

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

två 12V-batterier
drivenhetsstopp

Max. trottorarhöjd

Bakhjulsdrift

8

-80 mm

-

2,4-2,5 bar (33-35 P.S.I.)
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KAPITEL 4

ELITE2

Åtdragningsmoment
Generella åtdragningsmoment
DIMENSIONER

ÅTDRAGNINGSMOMENT (Nm)

M3-skruv/-bult

1

M4-skruv/-bult

2,5 - 3

M5-skruv/-bult

5-6

M6-skruv/-bult

9 - 10

M8-skruv/-bult

19 - 20

M10-skruv/-bult

30

M12-skruv/-bult

47,5

M16-skruv/-bult

54

No6 skruv

1,5

Specifika åtdragningsmoment
MONTERING

ÅTDRAGNINGSMOMENT (Nm)

Hjulnav till transaxelmutter

30-35 Nm

FÄLGBULTAR FÖR DRIVHJUL

25 Nm

Fälgpinnbultar för drivhjul

25 Nm

Hjulaxelbultar till tippskydd

18/20 Nm

AXELBULT TILL FRAMHJUL

32 Nm

SITSSTAMMENS HÖJDJUSTERINGSBULTAR

50 Nm

Rev.1.0

Motor Monteringsbultar

3,0 Nm

Monteringsbultar till transaxel

20-25 Nm

Bakre Främre Axelbult

70 Nm - 90 Nm (se sida 76)
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Serviceinformation 3

VARNINGAR!
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se till att manöverbox är avstängd före avlägsnande av batterier.
Koppla ur batterierna när du avlägsnar eller byter några delar.
Kontrollera att frikopplingen är i körläge.
Batterierna är tunga. Använd korrekt lyftteknik.
Stålsprintarna som håller batterierna måste vara på plats för att undvika att batterierna kommer ut om stolen rör
sig i ett fordon involverat i en olycka.
Undvik kontakt med syra om du handskas med skadade förslutna eller våta batterier.
Batterisyran kan orsaka brännskador på huden samt skada golv, möbler och rullstol. Om syran kommer i kontakt
med hud eller kläder ska du omedelbart tvätta berörda områden med tvål och vatten. Skulle du få syra i ögonen
ska du omedelbart skölja ögat i rinnande kallt vatten, under minst 10 minuter, och snarast söka läkare. Syra kan
neutraliseras med bikarbonat och vatten.
Se till att hålla batterierna upprätt hela tiden, särskilt vid transport av rullstol.
Läs noga användarhandbok som medföljer laddaren.
Ingen del av batteriet får utsättas för stark hetta t.ex. från en eldslåga.
Batterierna ska laddas placerade på ett hårt och jämnt underlag i ett utrymme med god ventilation.
De bör inte laddas utomhus.
Använd inte förlängningssladd om det inte är absolut nödvändigt.
Användning av olämpliga förlängningssladdar kan ge upphov till risk för brand och elektriska stötar.
Om en förlängningssladd måste användas måste du se till att förlängningssladdens stickkontakt är exakt likadan
som laddarens och att själva sladden ser fräsch och hel ut.
Lägg inte laddaren på batteriet.
Ställ inte laddaren på en matta eller annat mjukt underlag. Placera den alltid på hårt underlag.
Använd inte laddaren om den utsatts för kraftigt slag, tappats i golvet eller skadats på annat vis. Lämna in
laddaren till behörig tekniker.
Du får inte ta isär laddaren, den ska repareras på en behörig verkstad. Om du skulle sätta ihop den på ett felaktigt
sätt innebär det risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
För att minska risken för elektriska stötar ska du koppla bort laddaren från eluttaget innan underhåll eller
rengöring utförs. Att stänga av laddaren minskar inte riskerna.
Lämna aldrig laddaren direkt ovanför batterierna under laddning då gaser som avges från batterierna kan få
laddaren att börja rosta.
Rök inte och tillåt inte förekomst av gnistor eller lågor i närheten av batteriet eller laddaren.
Det är mycket viktigt att se till att du inte tappar något metallföremål, t.ex. ett verktyg, på laddaren. Följden kan bli
gnistbildning eller kortslutning av batteri eller annan elektrisk komponent, vilket kan ge upphov till en explosion. Ta
helst av dig eventuella smycken och hängande metallföremål när du arbetar med batterierna.
Ladda inte ett fruset batteri. Ett batteri som är fullständigt laddat fryser sällan, men i ett urladdat batteri kan
elektrolyten frysa vid
-9° C. Ett batteri som misstänks vara fruset ska tinas ordentligt innan det laddas.
Ha aldrig laddaren i knät när batterierna laddas.
Laddarens hölje kan bli varmt under normal drift.

OBS: Installationsprocessen för någon anordning eller del är helt enkelt en omvänd borttagningsprocess såvida inte
annat anges.

10

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

Rev.1.0

KAPITEL

KAPITEL 5

5

ELITE2

Elektrisk

Kontroll av nominell batterispänning

*Obs: Detta är endast ett ungefärligt test.
Testa batterierna genom att använda en patentskyddad batteritestenhet, vid varje
serviceintervall.

1

Ställ in Multimeter till elström på en lämplig skala
för att mäta upp till 30v eller mer.

3

Notera den uppmätta avläsningen. Om det är
mindre än 24,5v ladda batterier och starta igen.

5

Om det är en skillnad på mer än 1,5v från
startvärde kan batterierna vara uttjänta. *
22 v = Djupurladdat.
23 v = Helt urladdat.
24 v = Urladdat.
24 v - 24,5 v Delvis urladdat.
25v och över = Helt laddat.
Rev.1.0

2

Stick försiktigt in sonderna i laddningsuttaget enligt
bilden. Undvik att avkorta ändarna av
metallsonderna.

4

Slå nu scooter PÅ. Testkör scootern under några
minuter. Stoppa scootern, men stäng inte av den.
Se till att belysning är AV om den är monterad.

6

Om den initiala strömavläsningen är 0v kontrollera
säkringar, kablage och anslutningsdon på
batterierna. Om dessa är OK, kontrollera
huvudkablage och de mindre laddningssäkringarna
och kablageklämmor.

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

11

KAPITEL 5

ELITE2

Batteriåtkomst
OBS: Om du byter batterier för en annan storlek av batterier, kan det vara nödvändigt att justera höjden på
batteristången för att passa de nya batterierna. Det kan också krävas montering av en batterilåda med
självhäftande tejp för att motverka att batteriet förflyttas sidledes. Skär helt enkelt tejpen i önskad längd. Om
det krävs ett större djup, sätt en tejp på en annan.

1

Ta bort batterikåpan genom att lyfta av de små
remmarna från hållaren och lyft upp

3

Avlägsna batteriets spännanordning genom att ta ut
ett clip och tryck stången genom hålet.
OBS: Det används två hål för denna anordning, så
observera var detta läge används.

5

Böj knäna med batteriet positionerat centralt
framför dig, vila dina underarmar på dina knän för
stöd.

12
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2

Skilj de två halvorna av plastkontaktdonen från
vardera batteri.

4

För att avlägsna nedsmält kablage, dra tillbaka
gummihöljet från polerna och koppla ur
batteripolerna, genom att använda en 11,0mm
skiftnyckel

6

Lyft rakt upp genom att sträcka på benen samtidigt
som ryggen hålls upprätt.

Rev.1.0
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ELITE2

Batterihylsor

7

Batterikablage med huvudsäkring.

Rev.1.0

8

Elkablage, (Kablage 2), med säkringar för laddare.
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KAPITEL 5

Kontroll av batterisäkringar och ledningsdragning

1

2

Sätt in sonderna i en batterikontakt åt gången.
Varje strömavläsning innebär att säkringen är
OK.

3

RÖD

150A

Ingen strömavläsning innebär att säkringen har
gått eller att polernas kontaktdon är lösa. Kontakta
polernas anslutningar eller ändra batterikablage.

RÖD

GUL

BATTERIKONTAKTDON

GUL

EL-MODUL

15A

LADDARE

GUL

150A

SVART

SVART

Elkopplingsschema.
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ELITE2

Batteriladdare, säkring och kontaktdon.
Laddaren är utrustad med lösningar som ska förhindra olyckor på grund av batterier som ansluts med fel
polaritet, överhettas vid kortslutning eller annat fel, eller utsätts för laddningsförsök med felaktig spänning.
Se användarhandboken tillsammans med laddaren.

1

2
GRÖN
LYSDIOD
GUL
LYSDIOD

Kontrollera att scooter och laddare är avstängda.
Anslut laddare till scooter. Anslut laddare till nätet
och sätt på.

3

Om laddningen misslyckas, stäng av laddarens
nätanslutning, koppla från laddarens kontakt och gå
genom “Kontroll av el” sekvensen på sid 11.

5

Lyft bort frontpanelen.

Rev.1.0

GRÖN LYSDIOD lyser för att visa att strömmen är
PÅ. GUL LYSDIOD lyser för att visa att batterierna
laddar. GUL LYSDIOD stängs av när
laddningscykeln är komplett.

4

1

2

3

4

5

6

För tillgång till kablagehållare och anslutningsdon
till laddningsuttag, släpp de 6 skruvarna genom att
använda en medelstor kryssmejsel.

6

Kontrollera att laddningsuttagets kontaktdon är fäst
och clips låst.

STERLING Elite2 Plus-XS-RS
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ELITE2

Batteriladdare, säkring och kontaktdon.
För åtkomst till laddningssäkring, lyft av sätet som visas i kapitel 10

7

Genom att använda en kryssmejsel, avlägsna
skruven belägen just bakom sätesposten.

9

Dra bakre höljet bakåt, men det finns inget behov
av att avlägsna det.

11

Ställ in meter för att läsa MOTSTÅND Ω. Placera
mätarsonder på varje säkringsterminal.

16
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8

Ta bort skruven på insidan av varje hjulhus, vänster
och höger.

10

Hållaren för laddningssäkringen är lokaliserad på
S-Drive manöverbox. Öppna toppen för åtkomst till
15A säkring.

12

Mätaren kommer att läsa av ett lågt
motståndsvärde om en 15A laddningssäkring är
OK. Om mätaren visar en öppen kontakt, byt ut
säkringen med exakt samma typ och värde.

Rev.1.0
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ELITE2

Främre strålkastare och körriktningsvisare
OBS: Belysningen som används på Elite2 modellerna är alla av LED-typ. Det är osannolikt att ett “glödlampe”
fel kommer att inträffa men ett fel är möjligt efter en skada.

1

Koppla ur batteriet innan du fortsätter.

3

2

1

2

3

4

5

6

För tillgång till framlyse, ta bort frontpanel, lossa på
de 6 skruvarna genom att använda en medelstor
kryssmejsel.

4
BELYSNINGSKABLAGE

Lyft bort frontpanelens hållare.

5

De 3 ljusanslutningarna är märkta.

Rev.1.0

Sett framifrån är lyskablaget på höger sida.

6

Koppla ur de 3 lyskontakterna.

STERLING Elite2 Plus-XS-RS
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KAPITEL 5

Främre strålkastare och körriktningsvisare

7

8
1

2
3

4

5
6

Använd en kryssmejsel för att lossa på de 6 skruvar
som säkrar framhjulens bakre panel.

9

Dra panelen försiktigt bakåt och lyft den utåt.

11

Fronthjulpanelen avlägsnas genom att lyfta upp
den och dra den genom gummidamasken.
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Ta försiktigt bort den övre delen från under
gummidamasken och dra ut fickpanelen. Den
kommer att komma ut på plastnitar.

10

Avlägsna de 2 skruvarna som säkrar främre
korgmontage.

12

Dra försiktigt belysningskablaget genom
gummidamasken genom spåret på baksidan av
hållaren

Rev.1.0
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ELITE2

Främre strålkastare och körriktningsvisare

13

14
4 SKRUVARNA

Lossa de 4 skruvarna som håller den främre
belysningsanordningen och avlägsna
belysningsanordningen från fronthjulpanel.

Rev.1.0

Främre belysningsanordning.
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ELITE2

Bakre strålkastare och körriktningsvisare
OBS: Ljussystem som används på Elite2 modellerna är alla av LED-typ. Det är osannolikt att ett “glödlampe”
fel kommer att inträffa men ett fel är möjligt efter en skada.
För tillgång till bakre panelen, lyft av sätet, (kapitel 10).

1

Genom att använda en kryssmejsel, avlägsnas
skruven belägen just bakom sitsstolpen.

3

Dra övre bakre hölje bakåt för att få tillgång till
elkablage.

5

Koppla ur de 2 bakre ljuskontakterna.

20
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2

Ta bort skruven och plastniten på insidan av varje
hjulhus, vänster och höger.

4

Mata elkontakten genom hålet.

6

Avlägsna den övre bakre panelen.

Rev.1.0

KAPITEL 5

ELITE2

Bakre strålkastare och körriktningsvisare
OBS: De bakre belysningsanordningarna är delade, (vänster och höger).

7

Invertera panelen för att få tillgång till skruvarna.

9

Ta bort panelhöljet.

11

Tryck och lyft bakre belysningsanordning för att
lossa den.

Rev.1.0

8

Lossa de 2 skruvarna i varje panelhölje.

10

Ta bort de 2 skruvarna i varje bakre
belysningsanorgning.

12

Den bakre belysningsanordningen.
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ELITE2

KAPITEL

KAPITEL 6

6

Karosspaneler och stötfångare
Bakre paneler, (gjutningar)

För tillgång till lägre bakre panelen, lyft av sätet, (kapitel 10) och avlägsna drivhjulen.
(kapitel 9).

1

Genom att använda en kryssmejsel, avlägsnas
skruven belägen just bakom sätesposten.

3

Dra övre bakre hölje bakåt för att få tillgång till
elkablage.

5

2

Ta bort skruven och plastniten på insidan av varje
hjulhus, vänster och höger.

4

Kom ihåg att koppla ur belysningen. Mata
elkontakten genom hålet.

6
SCREWS

Avlägsna den övre bakre panelen.
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Avlägnsa 4 skruvar som säkrar det nedre bakre
höljet. OBS: De 2 korta skruvarna lokaliserade nära
botten av panelen.

Rev.1.0

KAPITEL 6

ELITE2

Bakre paneler, (gjutningar)

7

Nedre bakre panel avlägsnad.

9

Avlägsna de två skruvarna som är införda på
baksidan av stänkskyddet.

Rev.1.0

8

För åtkomst till de bakre stänkskyddsskruvarna, ta
först bort hjulen, (Kapitel 9)

10

Bakre stänkskyddet borttaget.
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23

KAPITEL 6

ELITE2

Panelhållare, (Gjutningar)

1

1

2

3

4

5

6

För avlägsnande av hållarens frontpanel, lossa på
de 6 skruvarna genom att använda en medelstor
kryssmejsel.

3

2

Lyft bort frontpanelens hållare.

4

SKRUVARNA

Frontpanelens hållare avlägsnad.

5

Använd en kryssmejsel för att lossa på alla 4
skruvarna.
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4 skruvar säkrar bakre panelens hållare.

6

Använd en 10,0mm skiftnyckel för att lossa på
låsmutter på hållarens justeringshandtag.

Rev.1.0

KAPITEL 6

ELITE2

Panelhållare, (Gjutningar)

7

8

Lossa hållarens justeringshandtag.

Öppna försiktigt panelen för att exponera
kablageanslutningarna.

9

10

Avlägsna eventuella kablage kontakter.

12

11
1

2
3

4

5
6

Använd en kryssmejsel för att lossa på de 6
skruvar som säkrar framhjulens bakre panel.

Rev.1.0

Hållarens bakre hölje avlägsnat.

Ta försiktigt bort den övre delen från under
gummidamasken och dra ut fickpanelen. Den
kommer att komma ut på plastnitar.
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ELITE2

KAPITEL 6

Panelhållare, (Gjutningar)

OBS: Fronthjulspanelen kan avlägsnas med hållarens paneler och/eller fronthjul, fortfarande på plats.

13

14

Dra panelen försiktigt bakåt och lyft den utåt.

15

Vid montering, avlägsna de 2 skruvarna som
säkrar främre korgens montering.

16

Främre hjulkåpan avlägsnas genom att lyfta upp
den och dra den genom gummidamasken.

För att helt koppla bort främre hjulkåpan från
scootern, koppla antingen ur belysningskablaget
och dra det tillbaka genom gummidamasken, eller:

18

17
4 SKRUVARNA

Lossa de 4 skruvarna som håller den främre
belysningsanordningen och avlägsna
belysningsanordningen från fronthjulpanel.
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Främre hjulkåpa

Rev.1.0

KAPITEL 6

ELITE2

Stötdämpare (3-hjuls)

1

1/4 Stötdämparna är lokaliserade på främre
ändarna av fotpanelen.

3

Ta bort stötdämparen och se till att inte förlora de 2
brickorna.

5

En av de 1/4 stötdämpar anordningarna.

Rev.1.0

2

Använd en 5,0 mm insexnyckel och en 10,0 mm
skiftnyckel för att lossa de 2 bultarna och
nylocmuttrarna på varje stötdämpare.

4

Avlägsna brickorna.

6

Lindad stötdämpare fäster på samma sätt som
med 1/4 stötdämpare.
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ELITE2

KAPITEL 6

Främre stänkskydd (3-hjul)
OBS: Se kapitel 9 för borttagningsuppgifter för framhjul.

1

2

Ta bort framhjulen.

Stänkskydden hålls av 4 bultar, (2 per sida).

3

4

Använd en 4,0 mm insexnyckel för att lossa
bultarna.

Lyft ut stänkskyddet.

5

Bakre stänkskyddet borttaget.
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KAPITEL

6

ELITE2

Golvhöljen

OBS: Avlägsna fronthjulet för att få tillgång till frontens kantlist, (Kapitel 9).
Avlägsna sitsen för att ändra golvmattan och/eller golvpanelen, (Kapitel 10)

1

Frontens kantlist är säkrad med 4 bultar.

3

Frontens kantlist borttagen.

5

2

Använd en 4,0 mm insexnyckel för att lossa de 4
bultarna.

4

Golvmattorna passar i en fals på golvpanelen.

6

KONTAKTER

HÅL

Lyft av mattan genom att försiktigt dra upp och
tillbaka

Rev.1.0

Golvmattan är säkrad med gummipluggar som
passar i hålen i golvpanelen.
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ELITE2

KAPITEL

KAPITEL 7

7

Kontrollsystem
Elektronikbox

VARNING!
Avlägsna batterikontakterna före start av denna uppgift.

För åtkomst till elektronikboxen, lyft av sätet som visar i kapitel 10

1

Genom att använda en kryssmejsel, avlägsnas
skruven belägen just bakom sätesposten.

3

Dra bakre höljet bakåt, men det finns inget behov
av att avlägsna det.

5

2

Ta bort skruven på insidan av varje hjulhus, vänster
och höger.

4

Elektronikboxen är belägen på vänster sida om
drivanordningen.

6
1

2

Koppla ur ström- och motorkontakter.
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3

Huvudkablagekontakten är under ett litet hölje
säkrat av tre 5,0mm bultar på höger sida om
elektronikboxen

Rev.1.0

KAPITEL 7

ELITE2

Elektronikbox

7

Avlägsna de tre bultarna genom att använda ett
5,0mm hylsbeslag.

9

Koppla ur huvudkablaget, laddnings- och
bromskontakter.

11

Använd en 8,0mm skiftnyckel och en 4,0 mm
insexnyckel för att lossa de två säkringsbultarna på
vardera sida om elektronikboxen och lyft ut den.

Rev.1.0

8

Lyft av höljet försiktigt.

10

Se till att inte skada packningen.

12

Var medveten om att en jordningsanslutning är
ansluten till vänstra bulten. Detta i EMC syfte.
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KAPITEL 7

ELITE2

Elektronikbox

13

Elektroniboxen.
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KAPITEL 7

ELITE2

Programmingering av Elite2 Plus-XS-RS
När scootern lämnar fabriken, är den programmerad för att bäst passa de generella behoven för våra kunder.
Detta är ett generellt eller standard program för Sunrise Medical.
Om några ändringar skulle behövas göras i programmet måste du kontakta Sunrise Medical.
Våra tekniska specialister kan erbjuda utbildning kring att omprogrammera scootern via våra STEPS kurser.
STEPS kurserna utbildar dig i användning av handhållna programmeringsenheter och PC baserade programmerings
programvara.
När du är helt förtrolig med användning av denna utrustning, kan du dra nytta av vår WEB IQ webbsida.

http://www.sunmedwebiq.com
Denna webbsida innehåller listor på alla våra programparametrar och tillåter även hämtning och sparande av
programinformation direkt från den scooter du arbetar med och från andra Sunrise Medical scootrar och elrullstolar.
Med dessa resurser kan du spåra alla ändringar som genomförts på kundernas scooter genom att ge dig möjlighet
att kontrollera programmeringshistorien.
OBS:
En PC krävs för anslutning till internet.
Den lämpliga programvaran för programmeringskittet krävs också för att programmera scootern.

VARNING!
• Försök aldrig att programmera scootern på egen hand om du inte har genomgått lämplig utbildning.
• Programmering av scooter är endast tillåten genom auktoriserad personal genom Sunrise Medical eller relevant
elektroniktillverkare.
FARA!
Inkorrekta elektronikinställningar kan installera en drivprofil utanför säkra gränser och kan resultera i skada eller
dödsfall.

Rev.1.0
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ELITE2

KAPITEL 7

Display, Elite2 Plus

1

2
1
2

Avlägsna de två utfyllnadspluggarna och använd
en kryssmejsel för att lossa de två skruvarna på
vardera sidan om kontrollpanelen.

3

Koppla ur huvudkablagekontakt.

5

Kabelanslutningar har etiketter med funktioner.
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Lyft kontrollpanelen försiktigt för att få åtkomst till
huvudkablagekontakten.

4

Avlägsna display.

6

För att justera panelens vinkel, använd en 5,0 mm
insexnyckel för att lossa på de två centrala
bultarna. Ställ in önskad vinkel, dra sedan åt
bultarna till ett vridmoment på 20Nm.

Rev.1.0

KAPITEL 7

ELITE2

Ratt, Elite2 Plus

1

2
1

3

2

4

För att avlägsna botten av panelen, lossa de fyra
skruvarna.

3

Avlägsna de 2 skruvarna i stänkskyddet.

5

Dra försiktigt ut vajrarna från spåret.

Rev.1.0

OBS: En anslutning finns till översta vänstra
skruven eller den rörformade ramen: Den måste
sättas in igen vid återmontering av panelen.

4

Avlägsna stänkskyddet.

6

Avlägsna de 2 stora justeringsskruvarna för
panelvinkel med en 5,0 mm insexnyckel.
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KAPITEL 7

ELITE2

Ratt, Elite2 Plus

7

OBS: Signalhornet är nu exponerat och kan flyttas
vid behov, genom att lossa de 2 fästbultarna.

9

Avlägsna det stora fästet.

11

Mata ut broms nippel ut från hålet i
bromshandtaget.
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8

Lossa alla kontakter.

10

Räta upp bromskabeljusteringsspåren och ta ut
bromskabel.

12

Lyft rattanordningen av hållaren.

Rev.1.0

KAPITEL 7

ELITE2

Bottenpanel, Elite2 Plus

1

Hållarens kablar behöver matas genom botten av
panelen.

3

Mata kablarna och kontakterna genom öppningen.

5

Kablage, kontakter och gummidamask kvarstår.

Rev.1.0

2

Dra gummi “tungan” genom panelens botten.

4

Mata genom gapet i botten av panelen över
hållarens huvudfäste.

6

Panelens botten borttagen.
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KAPITEL 7

ELITE2

Sidogaspedal, Elite2 Plus

1

Tag bort kontrollpanelen, (1-3 page 20)

3

Koppa ur gasens kontakt.

5

Ta bort höljet och handagets anordning kommer
med detta.
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2

Koppla ur panelens topp för att exponera
kabelanslutningar.

4

Använd en 4,0 mm insexnyckel för att lossa de 2
bultarna på handtagets skydd.

6

Gashandtag anordning.

Rev.1.0

KAPITEL 7

ELITE2

Bromshandtag

Följ ramar 1 och 2 på sida 24 motsatt, starta sedan från 1 nedan.

1

Koppla ur bromsens handtagskontakt.

3

Vrid justeraren så att spåren är i linje så att kabeln
kommer ut.

5

Ta bort höljet och handagets anordning kommer
med detta.

Rev.1.0

2

Pressa handtaget, fatta tag i kabeln med tunna
plattänger, släpp det tunna handtaget och dra i
kabeln. Bromsnippeln kommer ut.

4

Använd en 4,0 mm insexnyckel för att lossa de 2
bultarna på handtagets skydd.

6

Bromshandtagsanordning.

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

39

KAPITEL 7

ELITE2

Display, Elite2 XS-RS

1

Koppla ur batterikontakterna före start av denna
uppgift.

3

Lyft upp panelen och koppla ur den stora vita
kontakten.

5

Koppla ur panikbrytarkontakten.
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2

Lyft upp skruvhöljena och använd en kryssmejsel
för att lossa de 2 skruvarna.

4

Koppla ur signalhorns kontakt.

6

Koppla ur potentiometer kontakt.

Rev.1.0

KAPITEL 7

ELITE2

Joystick och handtagsstång, Elite2 XS-RS

1

2

3

4

Använd en 4,0 mm insexnykcel och en 10,0 mm
skiftnyckel för att lossa de 2 bultar som säkrar
bromshandtaget.

3

Avlägsna bromshandtaget.

4
A

Använd en kryssmejsel för att lossa de 2 skruvarna
(A) som säkrar joysticken.
OBS: Använd endast de 2 fronthålen.

5

Använd en kryssmejsel för att lossa
jordanslutningen på handtagsstången.

Rev.1.0

Lyft av joystick.

6

Använd en kryssmejsel för att lossa de 4 skruvarna
som säkrar panelens botten.
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KAPITEL 7

ELITE2

Joystick och handtagsstång, Elite2 XS-RS

7

Lossa de 2 skruvarna som säkrar innerhöljet.

9

Avlägsna handtagsstång.

11

Avlägsna potentiomentern.
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8

Använd en 5,0 mm insexnyckel för att lossa de 2
skruvar som säkrar handtagsstången

10

Lossa de 2 skruvar som säkrar potentiometern.
OBS: Använd endast de 2 fronthålen.

12

Joystick och handtagsstång komponenter.

Rev.1.0

KAPITEL 8

KAPITEL

8

ELITE2

Hållare-Kablage-Frontupphängning
Gasfjäderben

Avlägsna hållarens paneler och justeringshandtag som visas i kapital 6, sida 19-21,
bilder 1-15.

VARNING! Med gasfjädernbenet urkopplat är hållaren fri att svänga ner under tyngdlagen.

1

Använd en 13,0 mm skiftnyckel och 10,0 mm
skiftnyckel för att lossa övre låsbult.

3

Gör detsamma för nedre låsbult.

5

Ta försiktigt bort gasfjäderbenet genom att mata
den uppåt, genom gummidamasken medan du
håller ett fast grepp om hållaren.

Rev.1.0

2

Dra långsamt bort bulten, och avlägsna försiktigt
brickorna när dom blir fria.

4

OBS: Nedre låsbult är längre än övre låsbult. Elite2
Plus har också grövre bottenbrickor.

6

Gasfjäderbens anordning.
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ELITE2

KAPITEL 8

Huvudkablage
OBS: Huvudkablaget har etiketter som identifiering av varje anslutning.

1

2
1
2

Använd en kryssmejsel för att lossa de två
skruvarna på vardera sida om kontrollpanelen.

3

4

Koppla ur huvudkabelkontakt.

Avlägsna display.

6

5

1

3

2

4

För att avlägsna botten av panelen, lossa de fyra
skruvarna.

44

Lyft kontrollpanelen försiktigt för att få åtkomst till
huvudkablagekontakten.
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OBS: Det finns en anslutning till övre vänstra
skruv: Denna måste återinföras vid återmontering
av panelen.

Rev.1.0

KAPITEL 8

ELITE2

Huvudkablage

7

Avlägsna de 2 skruvarna i stänkskyddet. Avlägsna
stänkskyddet.

9

Lossa alla kontakter.

11

Lyft rattanordningen av hållaren.

Rev.1.0

8

Avlägsna de 2 stora justeringsskruvarna för
panelvinkel med en 5,0 mm insexnyckel.

10

Avlägsna det stora fästet.

12

Mata kablarna och kontakterna genom öppningen.
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KAPITEL 8

ELITE2

Huvudkablage

13

Mata genom gapet i botten av panelen över
hållarens huvudfäste.

15

Mata genom huvudkablage genom toppen av övre
gummidamask.

17

Mata huvudkablaget genom det lägre
gummidamasken.
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14

Kablar, kontakter och gummidamasker.

16

Dra dem försiktigt genom.

18

Lossa övre kabelclips.

Rev.1.0

KAPITEL 8

ELITE2

Huvudkablage

7

8

Lossa kvarstående clips under fotplattan.

9

Mata försiktigt de två kablarna ut från metallclipsen.

10

Ta försiktigt bort de två kablarna från fotplattan.

Huvudkablage, (Kabel 1), avlägsnad.

11

Laddningskablage, (Kabel 2), avlägsnad.

Rev.1.0

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

47

KAPITEL 8

ELITE2

Styrstam montering
OBS: Avlägsna hållarens paneler och justeringshandtag som visas i kapital 6, sida 19-21, bilder 1-15.
Avlägsna gasfjäderben och huvudkablage (sida 41-43)

1

Dra av den övre damasken, (bälgar), upp över
toppen av hållaren.

3

Övre och undre bälgar borttagna.

5

Använd en 10,0 mm skrivnyckel och en 4,0 mm
insexnyckel för att lossa de 2 skulderbultarna vid
hållarens botten.
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2

Gör detsamma med den lägre damasken, (bälgar).
Det är enklare att vända damasken inifrån-ut.

4

Placera en trasa i chassits öppna topp för att
förebygga att några muttrar/brickor faller in.

6

Hämta en 5,5mm dorn, (drift).

Rev.1.0

KAPITEL 8

ELITE2

Styrstamsanordning

7

Spirol
Stift

Lokalisera spirolstift genom hålet i botten av hållar
anordningen.

9

Håll anordningen för hållare innan du avlägsnar
sprinten.

11

Lossa plasthölje.

Rev.1.0

8

Använd en mjuk hammare och dorn för att knacka
ut parallellsprinten.
OBS: Vid återmontering, använd en ny
parallellsprint.

10

Dra av styrstammen från hållarens bottenfäste.

12

Dra ur den inre styrstammen från den yttre
styrstammen.
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KAPITEL 8

ELITE2

Främre fjädring och kullager
VARNING!
Bär ögonskydd vid avlägsnande av fjäderringar.

1

Använd en 6,0 mm insexnyckel för att lossa
säkerhetsbultarna som håller toppen av
fjädringsstaget.

3

Vid återmontering, måste skåran på toppen av
fjädringsstag vara i linje med säkerhetsbultar.

5

Släpp på fjäderringen.
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2

Dra bort fjärdringsstaget.

4

Sätt in spetsarna av fjädertången i hålen vid slutet
av fjäderringen.

6

Ta ut axeln försiktigt för att släppa på styrhuvudet.

Rev.1.0

KAPITEL 8

ELITE2

Främre fjädring och kullager

OBS: 	 Lageravdragaren måste ha en inre axellängd på minst 110mm, (4,5”).
	Hylsan/skiftnyckelns storlek används för att vrida huvudmuttern beroende på storleken på
dragmutterna.

7

Fäst kullageravdragare på kullagret och
styrhuvudets axel.

9

Använd en hylsa eller skiftnyckel för att ta ut
huvuddragmutter.

11

Det andra kullagret kan behöva ett lätt tryck
med en mjuk hammare för att lossa det från sitt
kullagerhus.

Rev.1.0

8

Säkra så att hållaren tar tag under kullagret.

10

Det ska vara möjligt att lyfta av kullagret från axeln
för hand, efter bara några få varv med dragmutter.

12

Kullagerset och fjäderringar.
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ELITE2

KAPITEL

KAPITEL 9

9

Hjul

Scooter domkraftspunkter

1

VARNING!
•
•
•
•
•
•
•

52

Om du använder en domkraft eller annan utrustning, använd alltid den tillhörande
bruksanvisningen.
Var medveten om att scootern kan falla av domkraften när som helst om den inte stöds av
stödblock eller ställ.
Håll händer och fötter borta från scootern när den är på domkraften.
Ställ inte domkraften på ojämna ytor.
Använd alltid stödblock eller stå i förbindelse med domkraften.
Scootern ska vara i körläge med strömmen AV och nycklarna avlägsnade, innan du hissar upp något
hjul i luften.
Lyft inte mer än ett hjul från marken vid någon tidpunkt.
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KAPITEL 9

ELITE2

Avlägsnande av drivhjul (XS-RS)

1

Använd en spårskruvmejsel för att försiktigt lossa
navkapseln.

3

Lyft upp bakhjulen genom att placera domkraften
under relevanta domkraftspunkter, säkra sedan
med block.

5

Lossa hjulet försiktigt.

Rev.1.0

2

Med hjulet kvar på marken: använd ett 19,0 mm
uttag för att lossa navmuttern, lossa inte muttern
mer än två varv.

4

Använd svängbulten för att lossa muttern.
Lossa mutter och bricka.

6

Lossa kilen från drivaxeln och förvara den på ett
säkert ställe.
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KAPITEL 9

ELITE2

Avlägsnande av framhjul och broms (XS-RS)

1

Lyft upp framhjulet genom att placera domkraften
under relevanta domkraftspunkter. Placera
stödblock under domkraften när den är upphöjd för
att öka stabiliteten.

3

Avlägsna bromskabel från ytterhylsan genom att
vrida det räfflade hjulet tills spåren passar.

5

Använd en 19,0 mm hylsa och 10,0 mm
insexnyckel för att lossa muttern.
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2

Använd en 4,0 mm insexnyckel för att avlägsna
bromsankare.

4

Lyft upp bromsnippeln ur bromsmanövreringsarm.

6

Starta med att dra ut länkhjulaxel långsamt.

Rev.1.0

KAPITEL

9

ELITE2

Avlägsnande av framhjul och broms (XS-RS)

7

Först faller brickorna ut.

9

Brickan faller ut.

Rev.1.0

8

Lyft sedan bort bromsanordningen från
bromsnavet.

10

Avlägsna framhjulet.
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KAPITEL 9

ELITE2

Avlägsnande av drivhjul (Plus)

1

Använd en spårskruvmejsel för att försiktigt lossa
navkapseln.

3

Lyft upp bakhjulen genom att placera domkraften
under relevanta domkraftspunkter, säkra sedan
med block.

5

Lossa hjulet försiktigt.
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2

Med hjulet fortfarande på marken: använd en 6,0
mm insexnyckel för att lossa de 4 fälgbultarna, men
lossa inte bultarna mer än två varv.

4

Använd insexnyckel genom att lossa bultarna.
Lossa bultar och brickor.

6

Avlägsna inte drivvhjulen från drivaxeln såvida inte
transaxeln ska bytas.
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KAPITEL 9

ELITE2

Avlägsnande av framhjul och broms (Plus)

1

Lyft upp framhjulet genom att placera domkraften
under relevanta domkraftspunkter. Placera
stödblock under domkraften när den är upphöjd för
att öka stabiliteten.

3

Lyft upp skivbromsklave.

5

Använd en 19,0 mm hylsa på den plana sidan och
ta bort axelmuttern.

Rev.1.0

2

Använd en 5,0 mm insexnyckel för att avlägsna de
två bromsankarna.

4

Använd en 10,0 mm insexnyckel på skivsidan:

6

Ta försiktigt bort axelbulten bakåt genom
framgaffeln. Lossa den stora brickan.
OBS: du kan behöva knacka försiktigt på
axelbulten för att lossa den.
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KAPITEL 9

ELITE2

Avlägsnande av framhjul och broms (Plus)

7

Lossa den lilla brickan.

9

Lyft försiktigt upp framhjulet.

11

Avlägsna bromsskivan.
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8

Ta bort axelbulten.

10

Använd en 4,0 mm insexnyckel för att lossa de 3
bultarna som säkrar bromsskivorna.

12

Avlägsnande av fjäderbrickor.
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KAPITEL 9

ELITE2

Avlägsnande av hastighetssensor (Plus)
Följ bilder 1 - 3 på sida 30, fortsätt sedan från bild 1 nedan.

1

Hastighetssensorn är lokaliserad på skivbromsens
bromsok.

3

Dra ut sensorn från bromsokets lagerhus.

5

Rulla gummidamasken bakåt och mata kontakten
bakåt genom den. Släpp eventuella kabelband vid
behov.
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2

Använd en 13,0 mm skiftnyckel för att avlägsna
muttern i änden utan fäst vajer.

4

Avlägsna den främre styrstamskåpan, (Följ bilder 4
- 5 på sida 14), Koppla ur markerad kontakt,
”Hastighetssensor”.

6

Hastighetssensor anordning.
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ELITE2

KAPITEL

KAPITEL 10

10

Sits och sitsplatta
VARNING!
Sitsen är tung. Kontrollera att sitsen glider fullt framåt i slutläge, i annat fall kan sitsen glida
oförväntat vid flyttning. Fingrar kan fastna av mekanismen.
Bär ögonskydd vid arbete med fjädrar.

1

För sitsen fullt framåt.

3

Aktivera sitsens frigöringsspak.

5

Använd en 10,0 mm skiftnyckel för att lossa de 4
skruvarna som säkerställer att sitsen glider. Använd
inte sitsglidspak.

60

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

2

Vik ner ryggstödet bakåt

4

Använd korrekta lyfttekniker, lyft av sitsen.

6

Använd ett par långa tänger för att haka av fjädern
från sitsens frigöringsspak.
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KAPITEL 10

ELITE2

Sits och sitsplatta

7

Använd en 10,0 mm skiftnyckel på ena sidan av
sitsens frigöringsspaksaxel....

9

8

och en 10,0 mm hylsa på den andra sidan för att
lossa axelbulten.

10

Avlägsna axelbulten.

Var försiktig så att du inte förlorar brickor.

11

12

Använd samma 10,0 mm verktyg, ta bort hållare.

Rev.1.0

Sitsens frigöringsspak kan nu flyttas.
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ELITE2

KAPITEL

KAPITEL 11

11

Drivenhet (Transaxel)
01. Säte - demontering

VARNING!
Transaxeln är tung. Fingrar kan fastna i anordningen.
Följ dessa avsnitt i sekvens för tillgång till drivenhet och tillhörande anordningar.

1

För tillgång till transaxel måste sitsen först
avlägsnas. För sitsen fullt framåt.

3

Aktivera sitsens frigöringsspak.
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2

Vik ner ryggstödet bakåt

4

Använd korrekta lyfttekniker, lyft av sitsen.
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KAPITEL 11

ELITE22

02. Batterier - demontering
OBS: Om du byter batterier för en annan storlek av batterier, kan det vara nödvändigt att justera höjden på
batteristången för att passa de nya batterierna. Det kan också krävas montering av en batterilåda med
självhäftande tejp för att motverka att batteriet förflyttas sidledes. Skär helt enkelt tejpen i önskad längd. Om
det krävs ett större djup, sätt en tejp på en annan.

1

Ta bort batterikåpan genom att lyfta av de små
remmarna från hållaren och lyft upp

3

Avlägsna batteriets spännanordning genom att ta ut
ett clip och tryck stången genom hålet.
OBS: Det används två hål för denna anordning, så
observera var detta läge används.

5

Böj knäna med batteriet positionerat centralt
framför dig, vila dina underarmar på dina knän för
stöd.
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2

Skilj de två halvorna av plastkontaktdonenen från
vardera batteri.

4

För att avlägsna nedsmält kablage, dra tillbaka
gummihöljet från polerna och koppla ur
batteripolerna, genom att använda en 11,0mm
skiftnyckel

6

Lyft rakt upp genom att sträcka på benen samtidigt
som ryggen hålls upprätt.
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KAPITEL 11

ELITE22

03. Avlägsnande av bakre panel

1

Genom att använda en kryssmejsel, avlägsna den
skruv som var belägen just bakom sätesposten.

3

Dra övre bakre hölje bakåt för att få tillgång till
elkablage.

5

2

Ta bort skruven och plastniten på insidan av varje
hjulhus, vänster och höger.

4

Kom ihåg att koppla ur belysningen. Mata
elkontakten genom hålet.

6
SCREWS

Lägre bakre panel avlägsnad.
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Avlägnsa 4 skruvar som säkrar det lägre bakre
höljet. OBS: De 2 korta skruvarna är lokaliserade
nära botten av panelen.
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KAPITEL 11

ELITE2

04. Avlägsnande av drivhjul (XS-RS)
Vid återmontering av navmuttern spänn till ett vridmoment på 30Nm.

1

Använd en spårskruvmejsel för att försiktigt lossa
navkapseln.

3

Lyft upp bakhjulen genom att placera domkraften
under relevanta domkraftspunkter, säkra sedan
med block.

5

Lossa hjulet försiktigt.
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2

Med hjulet kvar på marken: använd ett 19,0 mm
uttag för att lossa navmuttern, lossa inte muttern
mer än två varv.

4

Använd svängbulten för att lossa muttern.
Lossa mutter och bricka.

6

Lossa kilen från drivaxeln och förvara den på ett
säkert ställe.
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KAPITEL 11

ELITE2

04. Avlägsnande av drivhjul (Plus)
Vid återmontering dra åt de fyra 4 navbultarna till ett vridmoment på 25Nm.

1

Använd en spårskruvmejsel för att försiktigt lossa
navkapseln.

3

Lyft upp bakhjulen genom att placera domkraften
under relevanta domkraftspunkter, säkra sedan
med block.

5

Lossa hjulet försiktigt.
OBS: Det finns en distansskiva bakom hjulet. Den
måste återmonteras när hjulet ska sättas på igen.
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2

Med hjulet fortfarande på marken: använd en 6,0
mm insexnyckel för att lossa de 4 fälgbultarna, men
lossa inte bultarna mer än två varv.

4

Använd insexnyckel genom att lossa bultarna.
Lossa bultar och brickor.

6

Avlägsna inte drivvhjulen från drivaxeln såvida inte
transaxeln ska bytas.
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KAPITEL 11

ELITE2

05. Avlägsnande av bakre stötfångare

1

För åtkomst till de bakre stänkskyddsskruvarna, ta
först bort hjulen, (Kapitel 9)

2

Avlägsna de två skruvarna som är införda på
baksidan av stänkskyddet.

3

Bakre stänkskyddet borttaget.

Rev.1.0
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ELITE2

KAPITEL 11

06. Avlägsnande av bromskablage

2

1

Elektronikboxen är belägen på vänster sida om
drivanordningen.

Koppla ur ström- och motorkontakter.

4

3
1

2
3
Huvudkablagekontakten är under ett litet hölje
säkrat av tre 5,0mm bultar på höger sida om
elektronikboxen

5

Lyft av höljet försiktigt.
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Avlägsna de tre bultarna genom att använda ett 5,0
mm hylsbeslag.

6

Koppla ur bromskablage.
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KAPITEL 11

ELITE2

07. Transaxel, (Drivlina), Avlägsnande
VARNING!
När den sista bulten är lossad kommer transaxeln att sjunka en kort bit till golvet.
Håll fingrarna borta. Använd korrekta lyfttekniker.

1

Använd ett robust block för att hålla bakdelen av
scootern ovanför marken. Placera mjukt material
under transaxeln för att skydda den.

3

Använd en 17,0 mm hylsa för att lossa vänster
hands bultar från toppen. OBS: Muttrarna är
svetsade på ramen.

5

Lyft bakre sidan av scootern och tryck den framåt
för åtkomst till transaxeln.
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2

Fyra bultar håller transaxeln på bakre ramen.

4

Repetera för höger sida. OBS: Transaxeln kommer
att sjunka till ett kort avstånd till golvet. Håll
fingrarna borta.

6

Lyft transaxel på arbetsbänk
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KAPITEL 11

ELITE2

08. Separering av motor och växellåda
OBS: Vid återmontering, dra åt transaxelns monteringsbultar till ett vridmoment på 20-25 Nm.

1

Motorn är säkrad till växellådan genom 3 bultar.

3

Använd en 5,0 mm insexnyckel för att lossa de 3
motorbultarna.

5

Separera motor från växellådan försiktigt.
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2

Tips: Gör en markering på motor och växellådans
knutpunkt för att hjälpa återmontering.

4

Ta bort bultarna noggrant.

6

Separerad motor och växellåda.
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KAPITEL 11

ELITE2

09. Separering av motor och broms

1

Bromshuven, om monterat, är säkrad genom 3
skruvar.

3

Lyft av huven genom att föra bromskablaget genom
det lägre spåret och sedan huven över
frihjulsspaken.

5

Markera bromsytan där den ansluter till motorn för
att hjälpa återmontering.
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2

Avlägsna de 3 skruvarna genom att använda en
kryssmejsel.

4

Bromsen säkras av 3 skruvar.

6

Använd en kryssmejsel för att lossa på alla 3
skruvarna.
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KAPITEL 11

ELITE2

09. Separering av motor och växellåda

7

Lyft försiktigt bort bromsen från motor.

8

OBS: Vid återmontering måste sexkantsmuttern på
motor och hylsa på broms passa in i varandra.

9

*
Transaxelns delar.
* Om installerad
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KAPITEL

KAPITEL

12

12

ELITE2

Bakre fjädring
Fjädringsstag

VARNING!
Bakre ram och transaxel är tung.
Bär ögonskydd vid arbete med fjädrar.

1

Följ avsnitt 1.0 till 7.0 i kapitel 11 för att avlägsna
transaxel.

3

Använd en 17,0 mm skiftnyckel/hylsa för att lossa
övre fjädringsbult.

5

Sätt scootern på sidan för åtkomst till bakre
fjädringens botten.
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2

Använd block för att stödja vikten på scooterns
bakre delar.

4

Blocken under scootern tar bort vikten från
fjädringen, så att bulten kan tas bort för hand.

6

Sväng bakre chassit utåt för åtkomst till bakre
fjädringsstag för justering.

STERLING Elite2 Plus-XS-RS

73

KAPITEL 12

ELITE2

Fjädringsstag
VARNING!
De bakre chassina kan röra sig oförväntat om bultar avlägsnas. Håll fingrar och händer borta.

7

8
HÅRT

MJUKT
För att justera fjädern på staget behövs en 45/50 C
haknyckel.

9

Använd C haknyckel för att rotera ringen för krävd
fjäderspänning.

11

Innan du helt avlägsnar bultarna, knacka försiktigt
på en bult för att helt frigöra montering av bricka
och bult.
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Fjäderns spänning bestäms av läget för ringen.

10

Använd två 4,0 mm insexnycklar för att lossa de
två bultarna i det undre fjädringsfästet.

12

Avlägsna minst en bult vid borttagning av bricka.
OBS: Vid återmontering, använd gånglåsvätska till
skruvarna.
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KAPITEL 12

ELITE2

Fjädringsstag
Tips: Vid återmontering placera först toppen av staget tillbaka på fästets spår, (men sätt inte in bulten), innan
du svänger upp ramen och för in och drar åt den lägre upphängningsmuttern.

13

Sväng bakre chassit utåt för åtkomst till
fjädringsstagens fjäderben.

15

Ta av brickorna.

17

Avlägsna övre brickor.

Rev.1.0

14

Klappa på toppen av staget för att lossa det från
den lägre delen av fästet.

16

För staget genom 90° och dra tillbaka genom
ramen.

18

Komponenter för fjädringsstag.
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KAPITEL 12

ELITE2

Bakre chassin

OBS: Vid återmontering, använd en mjuk hammare för att knacka vridleden korrekt positionerad. Det är viktigt
att dra åt pivotbult och bult till ett vridmoment på 70Nm initialt, kontrollera sedan för glapp i sidled. Om spelet
fortfarande fungerar är det tillämpligt med ett maximalt vridmoment på 90Nm för att avlägsna glappet.

1

Följ steg 1-18 i avsnitt upphängningsstag. Använd
två 19,0 mm skiftnyckel/hylsa för att lossa mutter
och M12 bult.

3

*

Sväng den bakre ramen utåt så långt det går för
ta ut bärlagrets hus.

5

Avlägsna bulten med en 10,0 mm skiftnyckel.
OBS: Vid återmontering använd en gånglåsvätska.

2

Dra ut bult.

4

Lyft bort bakramen.

6

Avlägsna bricka.

VARNING!
Bakre chassi kan röra sig oväntat. Håll fingrar och händer borta.
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KAPITEL 12

ELITE2

Bakre chassin

7

Avlägsna bussningarna.

9

Avlägsna kullagret genom att dra ut från centrum.
OBS: Kullager förflyttas med fingertryck.

11

Tryck ut det andra bärlagret.
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8

Lyft av kullagershöljet.

10

Kontrollera koniska kullager och ersätt vid behov.
OBS: Byt alltid kullager som ett par.

12

Bakre ram pivotkomponenter
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KAPITEL 12

ELITE2

Tippskyddshjul

1

Använd en 13,0 mm skiftnyckel/hylsa för att lossa
övre upphängningsbult.

3

Avlägsna första brickan.

5

Ta bort de andra brickorna kompletta med axelbult.
Upprepa förfarandet på andra sidan.
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2

Avlägsna hjul.

4

Avlägsna centrumbricka.

6

Tippskyddskit.
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KAPITEL 12

ELITE2

Bakre stötdämpare och stötfångarstopp

1

Avlägsna tippskyddshjul enligt bilder 1-6 i avsnitt
för tippskydd.

3

Ta bort stötfångare från bakre raman.

5

Skruva bort stötfångarstopp från bakre ramen.

Rev.1.0

2

Använd en 13,0 mm skiftnyckel/hylsa för att lossa
bultarna på båda sidor

4

Bakre stötfångaranordning

6

Bakre chassis stötfångarstopp.
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