Bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar
VARNING! En auktoriserad Pride-leverantör eller kvalificerad tekniker måste utföra den första
monteringen av denna elrullstol samt utföra samtliga procedurer i den här handboken.

Symbolerna nedan används på elrullstolen för att identifiera varningar, obligatoriska åtgärder och förbjudna
åtgärder. Det är mycket viktigt att du läser och förstår dem till fullo.
VARNING! Indikerar ett potentiellt farligt tillstånd/situation. Underlåtenhet att följa angivna procedurer
kan orsaka personskador, komponentskador eller funktionsfel. På produkten är denna ikon
representerad av en svart symbol på en gul triangel med en svart kant.
OBLIGATORISKT! Dessa åtgärder bör utföras enligt anvisningar. Underlåtenhet att utföra obligatoriska
åtgärder kan orsaka personskador och/eller skador på utrustningen. På produkten är denna ikon
representerad av en vit symbol på en blå cirkel med en vit kant.
FÖRBJUDET! Dessa åtgärder är förbjudna. Dessa åtgärder bör inte utföras vid någon tidpunkt eller
under några omständigheter. Att utföra en förbjuden åtgärd kan orsaka personskador och/eller skador
på utrustningen. På produkten är denna ikon representerad av en svart symbol med en röd cirkel och
rött snedstreck.

Avsedd användning
Den avsedda användningen av denna Pride Mobility Products-enhet är att erbjuda rörlighet för personer som är
begränsade till en sittande position och som har kapacitet att köra en elrullstol.

Produkter för föreskriven användning
VARNING! Lagen begränsar denna enhet till försäljning av eller efter att den ordinerats av en läkare
eller annan certifierad yrkesverksam individ, som enligt lag i den stat (endast USA) eller region där
denna individ praktiserar, har licens för användning eller att ordinera användning av enheten.

Snabbreferensinformation
Auktoriserad Pride-leverantör:
Adress:
Telefon:
Inköpsdatum:

OBSERVERA: Denna bruksanvisning har sammanställts baserat på de senaste specifikationerna
och produktinformationen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för publicering. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar när de blir nödvändiga. Eventuella förändringar av våra produkter kan
orsaka små variationer mellan illustrationerna och förklaringarna i den här handboken och den
produkt du har köpt. Den senaste/aktuella versionen av den här handboken finns på vår hemsida.
OBSERVERA: Denna produkt är kompatibel med kraven och direktiven WEEE, RoHS och REACH.
OBSERVERA: Denna produkt uppfyller IPX4-klassificering (IEC 60529).
OBSERVERA: Elrullstolen och dess komponenter är inte gjorda av naturgummilatex. Rådgör med
tillverkaren om eventuella reservdelar.
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RÅDGIVANDE UTTALANDE OM VISSA KOMPONENTER INBYGGDA AVTREDJEPARTTILLVERKARE
I FÄRDIGA STOLAR: När stolthållare, sittplatser eller andra komponenter ingår i en färdig stol
som tillverkas eller monteras av någon tredje part, är den tredje parten ansvarig för att säkerställa
säkerheten, funktionaliteten och den juridiska efterlevnaden av den färdiga karmstol. Pride lämnar
inget uttalande om säkerheten, funktionaliteten eller lagstadgad efterlevnad av den färdiga elstol
eller dess komponenter tillverkade av tredje part. Medan Pride gör allt för att försäkra oss om
att våra komponenter distribueras på ett ansvarsfullt sätt, påminns tillverkare, distributörer och
konsumenter om att färdiga elstolar måste uppfylla en mängd standarder och krav för statlig
säkerhet och funktionalitet.
Om det är nödvändigt att fysiskt modifiera en stol, inklusive tillägg av komponenter från tredje
part, för att tillgodose de medicinska behoven hos barnstolens passagerare, en riskbedömning i
enlighet med ISO 14971, som beskrivs i ISO_DIS_7176-19 (preliminär release) , ska utföras.
Ändringar av elstolar som sannolikt kommer att påverka överensstämmelse och riskbedömning
inkluderar men är inte begränsade till: flyttning av fästpunkten; sänka ryggstödshöjden; förkortning
av sittlängden; lägga till sekundära hållningar som inte är ordentligt fastsatta på elstolen; lägga till
komponenter som har skarpa kanter (dvs. kanter med en radie som är mindre än 0,08 tum [2 mm]);
eller någon förändring som äventyrar den elektriska stolens strukturella integritet.
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Introduktion

Säkerhet
VÄLKOMMEN till Pride Mobility Products (Pride). Den elrullstol du har köpt kombinerar toppmoderna
komponenter med säkerhet, komfort och stilren design i åtanke. Vi är övertygade om att dessa
designegenskaper kommer att erbjuda de bekvämligheter du förväntar dig under dina dagliga aktiviteter.
När du satt dig in i hur du på ett säkert sätt kan använda och ta hand om din elrullstol, bör du kunna se
fram emot åratal av problemfri användning.
Läs och följ alla instruktioner, varningar och anvisningar i den här bruksanvisningen innan du försöker
använda din elrullstol för första gången. Du måste också läsa alla instruktioner, varningar och anvisningar
som finns i eventuella kompletterande instruktionsböcker för kontrollenheten som följde med din
elrullstol före första användning. Din säkerhet hänger på att du, liksom din leverantör, vårdgivare eller
sjukvårdspersonal använder, gott omdöme.
Om det finns information i den här handboken som du inte förstår, eller om du behöver ytterligare hjälp för
installation eller drift, kontakta din auktoriserade Pride-leverantör. Underlåtenhet att följa instruktionerna
i denna bruksanvisning och de som finns på din elrullstol kan leda till personskador och/eller
skador på elrullstolen, inklusive att garantin upphör att gälla.
Köpeavtal
Genom att acceptera leverans av denna produkt, intygar du att du inte kommer att förändra eller modifiera
denna produkt, avlägsna eller göra några skydd, skärmar eller andra säkerhetsfunktioner på denna produkt
obrukbara eller osäkra; låta bli, vägra eller försumma att installera eventuella eftermonteringssatser som
då och då tillhandahålls av Pride för att förbättra eller bibehålla säker användning av denna produkt.
Frakt och leverans
Innan du använder din elrullstol, se till att leveransen du mottagit är komplett, eftersom vissa komponenter
kan vara individuellt förpackade. Om du inte fått en komplett leverans, kontakta din auktoriserade Prideleverantör omedelbart. Om skador har uppstått under transporten, antingen på förpackningen eller
innehållet, kontakta det ansvariga leveransföretaget.
OBSERVERA: Om du någonsin förlorar eller tappar bort din kopia av den här bruksanvisningen,
kontakta oss så skickar vi gärna en ny till dig omedelbart.

Säkerhet
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Produktsäkerhetssymboler
Symbolerna nedan används på elrullstolen för att identifiera varningar, obligatoriska åtgärder och förbjudna
åtgärder. Det är mycket viktigt att du läser och förstår dem till fullo.
OBSERVERA: Fler varningar identifieras och förklaras i säkerhetsguiden som medföljer din
elrullstol. Bekanta dig med alla varningar och säkerhetsinformationen som finns i säkerhetsguiden
och konsultera den resursen ofta.
Läs och följ informationen i bruksanvisningen.
Låst och i körläge.
Placera enheten på plan mark och stå vid sidan när du byter från körläge till frihjulsläge eller
frihjulsläge till körläge.
Olåst och i frihjulsläge.
Utrustning av Klass II

Elrullstolens informationsetikett

Tillverkad i

Ta inte bort anti-tipphjulen.

6
Allmänna riktlinjer
OBLIGATORISKT! Använd inte din nya elrullstolen för första gången utan att först läsa och förstå hela
denna bruksanvisning och säkerhetsguiden.

Din elrullstol är ett högteknologisk fordon som designats för att öka din rörlighet och förbättra ditt liv. Vi
erbjuder ett brett utbud av produkter för att bäst tillgodose var elrullstolenanvändares individuella behov.
Kom ihåg att ansvaret för det slutliga valet och inköpsbeslutet om vilken typ av elrullstolen som ska
användas är elrullstolanvändarens, om denne kan fatta ett sådant beslut, och hens sjukvårdspersonal
(dvs. läkare, fysioterapeut etc.).
Innehållet i denna bruksanvisning förutsätter att en expert på mobilitetsfordon har monterat elrullstolen
åt användaren på ett korrekt sätt, och har assisterat den förskrivande sjukvårdspersonalen och/eller den
auktoriserade leverantören i instruktionsprocessen för användning av produkten.
Det finns vissa situationer, inklusive vissa medicinska tillstånd, där elrullstolenanvändaren måste öva på
att använda elrullstolen med en utbildad skötare närvarande. En utbildad skötare kan definieras som en
familjemedlem eller vårdpersonal som är specialutbildad för att stöda en elrullstolenanvändare i olika
dagliga aktiviteter.
När du börjar använda din elrullstol under dina dagliga aktiviteter kommer du förmodligen att stöta på
situationer där du behöver lite övning. Ta den tid du behöver och du kommer snart att ha full och säker
kontroll när du manövrerar dig genom dörröppningar, på och av hissar, upp och nedför ramper, och över
måttlig terräng.
Här är några försiktighetsåtgärder, tips och andra säkerhetsaspekter som hjälper dig att bli van vid att
använda elrullstolen säkert.
Säkerhetskontroll före körning
Lär känna din elrullstol egenskaper och möjligheter. Vi rekommenderar att du utför en säkerhetskontroll
före varje användning för att se till att din elrullstol fungerar smidigt och säkert.
Utför följande inspektioner innan du använder din elrullstol:
 Kontrollera korrekt däckinflation. Håll men överskrid inte psi-/bar-/kPa-lufttrycksklassificeringen som
anges på varje däck om utrustad med pneumatiska däck.
 Kontrollera alla elektriska anslutningar. Se till att de sitter åt och inte visar spår av korrosion.
 Kontrollera alla kontrollenhetsanslutningar till strömbasen. Se till att de är ordentligt säkrade.
 Kontrollera bromsarna. Se ”Skötsel och underhåll”.
 Kontrollera batteriladdningen. Se ”Batterier och laddning”.
 Se till att de manuella spakarna för frihjulsläge är i körläge innan du sätter dig på elrullstolen.
OBSERVERA: Om du upptäcker ett problem, kontakta din auktoriserade Pride-leverantör för hjälp.

Din elrullstol
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De iGo+®
iGo+® är en elrullstol som du enkelt kan fälla ihop för transport eller lagring. Batterilådan glider in på
baksidan av strömbasen. Se figur 1 och 2 för elrullstolskomponenter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryggstöd
Armstöd
Mugghållare
Sätesbas
Kontrollenhet
Fotstöd

Identifieringsnyckel
7. Förvaringsutrymme
8. Länkhjul
9. Körhjul
10. Anti-tipphjul
11. Hopfällnings- och låsmekanism

1

11

2
3
4
5
10

6
7

9

8

Figur 1. iGo+®

8
Identifieringsnyckel
1. Manuell spak för frihjulsläge
4. Förvaringsutrymme
2. Batterilåda
5. Strömbrytare/batteriströmbrytare
3. Anti-tipphjul
6. Batteriladdarens anslutning

6
4

1

2

5
3

Figur 2. Strömbas

Elkomponenter
Elkomponenterna är placerade på strömbasen. Huvudbrytaren är placerad på baksidan av batterilådan,
under handtaget. Se figur 2.
Kontrollenhetskontakt: Det är här kontrollenheten ansluter till strömbasen. Varje kontrollenhet använder
olika kablar. Oavsett vilken typ av kontrollenhet som används, måste kabeln fästas vid elrullstolen och får
inte dras längs golvet.
Batterilådans laddaranslutning: Denna gör att du kan ladda batteriet när batterilådan är borttagen från
strömbasen. Se ”Batterier och laddning”.
OBSERVERA: Batteriströmbrytaren fungerar också som huvudströmbrytare. Se nedan för mer
information.
Batteriströmbrytare: Denna strömbrytare slår på och stänger av batteriet. När strömbrytaren är i läget ”l”
är batteriet på. Batteriet kan stängas av för långtidsförvaring genom att byta till ”0”-läget.
Huvudströmbrytare: Huvudströmbrytaren är en inbyggd säkerhetsfunktion i din elrullstol. När batteriet
och motorerna är kraftigt ansträngda (t.ex. från alltför stora belastningar), slås huvudströmbrytaren av
för att förhindra skador på motorerna och elektroniken. Om strömbrytaren slås av, låt din elrullstol ”vila” i
ungefär en minut. Tryck sedan in strömbrytarknappen/batteriströmbrytaren till läget ”0” och sedan tillbaka
till läget ”l”. Slå på kontrollenheten och fortsätt normal drift. Om huvudströmbrytaren fortsätter att slås av
upprepade gånger, kontakta en auktoriserad Pride-leverantör.
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Manuella spakar för frihjulsläge
För din bekvämlighet har din elrullstol en manuell spak för frihjulsläge på varje motor. Manuella spakar för
frihjulsläge gör att du kan inaktivera körsystemet för att manövrera elrullstolen manuellt.
VARNING! Använd inte elrullstolen medan körmotorerna är urkopplade! Koppla inte ur
körmotorerna när elrullstolen står i lutning eller i en backe, eftersom enheten kan rulla iväg
på egen hand! Aktivera endast frihjulsläget på en plan yta.
VARNING! Det är viktigt att komma ihåg att när din elrullstol är i frihjulsläge, är
bromssystemet urkopplat.
VARNING! Koppla inte ur körmotorerna medan elrullstolen används.

OBSERVERA: Pride rekommenderar starkt att du inte laddar batteriet medan elrullstolen befinner
sig i frihjulsläge.
OBSERVERA: Du måste stänga av strömmen innan du inaktiverar körsystemen. Annars kan du få
en felkod på kontrollenheten. För att rensa den här koden, stäng av kontrollenheten och placera
elrullstolen i körläge. Slå sedan på kontrollenheten. Felmeddelandet bör vara borta. Om inte,
kontakta en auktoriserad Pride-leverantör.
Att koppla in eller koppla ur körmotorerna:
1. Hitta spaken på varje motor. Se figur 3.
2. Vrid de manuella spakarna för frihjulsläge utåt för att koppla ur körmotorerna (frihjulsläge). Se figur 3.
3. Vrid de manuella spakarna för frihjulsläge inåt för att koppla in körmotorerna (körläge). Se figur 3.
VARNING! Använd inte spakarna för frihjulsläge som fästpunkter för att säkra denna produkt.

Anti-tipphjul
Anti-tipphjulen är en integrerad och viktig säkerhetsfunktion i din elrullstol. De är fästa vid stolsramens
baksida. Se figur 2 och 3.
FÖRBJUDET! Ta inte bort anti-tipphjulen eller modifiera din elrullstol på något sätt som inte är godkänt
av din leverantör.

Drivläge
(Kör förlovad)

Frihjulsläge
(Kör frånkopplad)

Figur 3. Manuella spakar för frihjulsläge
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Förvaringsutrymmen
Din elrullstol är utrustad med två förvaringsutrymmen. De finns på ryggstödet och mellan sätet och
fotstödet.
VARNING! Ingen personlig egendom eller värdesaker bör förvaras i något förvaringsutrymme och
lämnas obevakat.
VARNING! Förvaringsutrymmet på baksidan av ryggstödet är till för små personliga föremål. Undvik
att förvara vassa föremål i förvaringsutrymmena.
VARNING! Transportera inte tungt bagage som väger mer än 2,3 kg (5 lb.) i förvaringsutrymmena. Att
transportera eller binda fast bagage som överstiger 2,3 kg (5 lb.) i förvaringsutrymmena kan påverka
tyngdpunkten, vilket resulterar i vältning eller fall.

Montering/demontering
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Första montering
Din elrullstol kan kräva viss montering antingen före första användning eller efter transport. Den kan
också kräva nedmontering för att göra vissa komfortjusteringar.
OBS! För videoinstruktioner om installation av barnstol, besök https://www.
youtube.com/watch?v=rTmuEi1jqLs eller skanna QR -koden som visas med din
smartphone -enhet.
OBSERVERA: Alla låsmuttrar i nylon som tas bort under regelbundet underhåll, montering
eller nedmontering av din elrullstol måste bytas ut mot nya muttrar. Låsmuttrar i nylon får inte
återanvändas eftersom det kan skada nyloninsatsen, vilket leder till en mindre säker passform.
Låsmutterersättningar i nylon finns hos lokala järnhandlare eller via din auktoriserade leverantör.
Att montera din elrullstol:
1. Fäll ut elrullstolen. Se ”Hopfällning och utfällning”.
2. Montera batterilådan i batterifacket genom att skjuta in den horisontellt mot baksidan av ramen under
sätet tills säkringsstiftet klickar på plats. Se figur 4.

Figur 4. Borttagning/montering av batterilåda

3. Vik upp armstöden.
4. Sätt in kontrollenheten i armstödet och dra åt tumskruven
och lås sedan snabbhandtaget. Se figur 6. Haka fast
kontrollenhetens kablar i låsklämmorna. Se figur 10.
OBSERVERA: Kontrollera att kontrollenhetens kablar
inte kläms fast vid hopfällning och utfällning av
din elrullstol, som visas i Figur 5. Om de kläms fast
har kabeln vridits före montering. Montera ned och
ta bort kontrollenhetskablarna. Se sedan till vid
ominstallationen att din elrullstol kan fällas ihop och
fällas ut utan att skapa nyppunkter på kabeln.
5. Sätt i mugghållaren i det andra armstödet och dra åt
tumskruven och lås sedan snabbhandtaget.
6. Fäst sittdynan och ryggstödet på stolen genom att fästa
samman kardborrebanden.
7. Ta ut batteriladdaren ur lådan och anslut den
till
kontrollenhetens
laddaranslutning.
Följ
laddningsinstruktionerna som är tryckta på laddaren.
Se figur 13.

Figur 5. Kontrollenhetskabelns nyppunkt
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OBLIGATORISKT! Förhindra skador på
kontrollenhetskabeln!
Undvik
att
dra
kontrollenhetskabeln
på
utsidan
av
armstödsdynan. Dra kabeln under armstödet
eller mot insidan av armstödsdynan. Använd
rätt fästpunkter för kontrollenhetskabeln
för att förhindra att kabeln fastnar i däcken,
kläms i sätesramen eller skadas när du
passerar genom dörröppningar.

Identifieringsnyckel
1. Snabbhandtag
2. Tumskruv

1

Demontering
Elrullstolen monteras ned i fyra komponenter: basen,
batterilådan, mugghållaren och kontrollenheten.
Att montera ned elrullstolen:
1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Placera elrullstolen i körläge, om den inte redan är
i körläge. Se ”Din elrullstol”.
3. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven och
ta sedan bort kontrollenheten från armstödet. Se
figur 6.
4. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven
och ta sedan bort mugghållaren från det andra
armstödet.
5. Ta tag i batterilådans handtag och lyft upp låsstiftet
för att koppla loss lådan från strömbasen och skjut
sedan ut batterilådan ur strömbasen. Se figur 4.

2

1

2

Figur 6. Montering/demontering av armstödskomponenter

Hopfällning och utfällning

Din elrullstol kan fällas ihop för enkel transport och förvaring.
Att fälla ihop elrullstolen:
1. Vik fotstödet uppåt mot elrullstolens säte.
2. Stå bakom stolen och lokalisera låsmekanismen. Se figur 1.
3. Placera en hand ovanpå ryggstödet och dra det mot dig medan du klämmer ihop låsstiften. Se figur 7.
4. När låsstiften separeras från plattorna på vardera sidan, tryck försiktigt ryggstödet framåt och nedåt.
Lossa låsmekanismen och fortsätt att fälla ihop stolen tills låsmekanismen hakar fast i det hopfällda
läget.
Att fälla ut elrullstolen:
1. Stå bakom stolens och lokalisera låsmekanismen. Se figur 1.
2. Placera en hand ovanpå ryggstödet och tryck det nedåt medan du klämmer ihop låsstiften. Se figur 8.
3. När låsstiften separeras från plattorna på vardera sidan, tryck försiktigt ryggstödet uppåt. Lossa
låsmekanismen och fortsätt att fälla upp stolen tills låsmekanismen hakar fast i det uppfällda läget.
4. Fäll ut fotstödet.
VARNING! För att undvika skador, se till att ryggstödet är helt utfällt och att låsmekanismen är aktiverad
innan du sätter dig i din elrullstol.
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Figur 7. Att fälla ihop iGo+®

Figur 8. Att fälla ut iGo+®
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Komfortjusteringar

Komfortjusteringar
Efter att ha lärt känna hur din elrullstol fungerar, kan du behöva göra vissa justeringar för att öka din
komfort. Följ stegen nedan för att göra komfortjusteringar.
VARNING! Tyngdpunkten i din elrullstol var fabriksinställd i en position som uppfyller behoven hos
majoriteten av användarna. Din auktoriserade Pride-leverantör har utvärderat din elrullstol och gjort
alla nödvändiga justeringar för att passa dina specifika krav. Ändra inte din säteskonfiguration utan
att först kontakta Pride Mobility Products eller din auktoriserade Pride-leverantör.
VARNING! Vissa av elrullstolens komponenter är tunga. Du kan behöva assistans av annan person
för att lyfta eller bära dem. Se specifikationstabellen för specifika komponentvikter innan du monterar
ned elrullstolen.
VARNING! Be passageraren stiga av elrullstolen innan du gör några justeringar.

Mugghållarens placering
Du kan placera mugghållaren för användning
antingen till vänster eller höger.
För att ändra mugghållarens position:
1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Lossa snabbhandtaget och tumskruven. Se
figur 9.
3. Skjut ut mugghållaren ur armstödet.
4. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven
på det andra armstödet.
5. Placera mugghållaren på det andra armstödet.
6. Dra åt tumskruven och lås snabbhandtaget för
att säkra kontrollenheten.

Identifieringsnyckel
1. Snabbfrigöringshandtag
2. Tumskruv

1

2

OBSERVERA: Mugghållare och kontrollenhet
kan inte fästas vid samma armstöd.

1

2

Figur 9. Armstödets borttagning/installation
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Kontrollenhetens placering
Du kan placera kontrollenheten för användning
antingen till vänster eller höger. Du kan också
justera kontrollenhetens positionsvinkel.
VARNING!
Placera
kontrollenhetskabeln
så
att
kan klämmas i sätesramen
strömbasramen.

Identifieringsnyckel
1. Låsklämmor
2. Buntband

inte
den
eller

För att ändra kontrollenhetens position:
1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Klipp
av
buntbanden
som
säkrar
kontrollenhetskabeln till ramen.
3. Ta bort kontrollenhetskabeln från låsklämmorna.
Ta loss låsklämmorna och montera dem på
andra sidan. Se figur 10.
4. Vik upp armstödet där kontrollenheten sitter.
Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven.
Se figur 9.
5. Skjut ut kontrollenheten från armstödet.
6. Dra kontrollenhetskabeln under sätesbasen till
den andra sidan.
7. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven
på det andra armstödet.
8. Placera kontrollenheten på det andra
armstödet.
9. Dra åt tumskruven för att säkra kontrollenheten
och lås snabbhandtaget.
10. Vik upp armstödet.
11. Använd
buntband
för
att
fästa
kontrollenhetskabeln i ramen och haka fast
kontrollenhetskabeln i låsklämmorna. Se
figur 10. Se till att armstödet kan höjas och
sänkas fritt utan någon spänning på kabeln för
att inte riskera att låsklämmorna lossnar.

1

2

Figur 10. Kontrollenhetens placering

Identifieringsnyckel
1. Knapp för kontrollenhetsvinkel

OBSERVERA:
Kontrollenhetsfästenas
motvikt kommer att ändra kontrollenhetens
positionering något när den används på
vänster armstöd.
För att ändra kontrollenhetens vinkel:
1. Håll knappen för kontrollenhetsvinkel intryckt
och vrid kontrollenheten åt vänster eller höger
till önskat läge. Se figur 11.
2. Släpp knappen och se till att den klickar för
att låsa fast kontrollenheten på plats. Se till att
kontrollenhetskabeln inte är för hårt spänd.

1

Figur 11. Justering av kontrollenhetens vinkel
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Positioneringsbälte
Din elrullstol kan vara utrustad med ett
positioneringsbälte
som
kan
justeras
för
användarkomfort. Se figur 12. Positioneringsbältet
är utformat för att hjälpa till att stödja användaren
så att hen inte glider ned eller framåt i sätet.
Positioneringsbältet är inte konstruerat för att
användas som en fasthållningsanordning.
VARNING!
Positioneringsbältet
är
inte
avsett att användas som säkerhetsbälte i ett
motorfordon. Din barnstol är inte heller lämplig
för användning som säte i något fordon. Alla
som reser i ett fordon bör vara ordentligt bältade
i säten som godkänts av fordonstillverkaren.

Identifieringsnyckel
1. Positioneringsbälte

1

VARNING! Positioneringsbältet ska alltid
säkras. Låt aldrig positioneringsbältet hänga
eller dra på golvet eftersom det kan bli
intrasslat.
Figur 12. Justering av positioneringsbälte

Att justera positioneringsbältet:
1. Sätt in metallfliken på höger sida av bältet i plasthöljet på motsatt rem tills du hör ett klick. Se figur 12.
2. Dra i remmen på höger sida av bältet tills det sitter säkert, men inte så tätt att det orsakar obehag.
För att frigöra positioneringsbältet:
1. Tryck på tryckknappsmekanismen på plasthuset.
OBLIGATORISKT! Se till att positioneringsbältet är ordentligt fastsatt i elrullstolen och justeras för
användarkomfort före varje användning.
OBLIGATORISKT! Inspektera positioneringsbältet för lösa delar eller skador, inklusive revor, slitna
fläckar, böjda komponenter eller skadade spärrmekanismer, smuts eller skräp, före varje användning
av elrullstolen. Om du upptäcker ett problem, kontakta din auktoriserade leverantör för underhåll och
reparation.

Batterier och laddning
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Batterier och laddning
Din elrullstol använder ett långvarigt litiumjonbatteri. Detta batteri är förseglat och underhållsfritt. Eftersom
det är förseglat är det inte nödvändigt att kontrollera elektrolytnivån (vätskenivån). Litiumjonbatterier är
utformade för att hantera en längre och djupare urladdning. Även om de liknar bilbatterier, går de inte att
byta ut emot varandra. Bilbatterier är inte konstruerade för att hantera en lång, djup urladdning, och är
också osäkra för användning i elrullstolar.
OBLIGATORISKT! Batteriklämmor, poler och tillhörande tillbehör kan innehålla bly och
blyföreningar. Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av batterier och
tvätta händerna efter hantering.
VARNING! Kontakta din auktoriserade Pride-leverantör om du har några frågor angående
batteriet i din elrullstol.

Ladda batteriet
Batteriladdaren är viktig för att ge ditt batteri så lång livslängd som möjligt. Den är utformad för att optimera
din elrullstols prestanda genom att ladda batteriet säkert, snabbt och enkelt. Batteriladdaren fungerar
endast när laddarens nätkabel är ansluten till ett eluttag.
FÖRBJUDET! Borttagning av jordningsstift kan skapa elektrisk fara. Om det behövs,
använd en godkänd 3-fas nätadapter i ett eluttag med 2-fas nätadapter.
FÖRBJUDET! Använd aldrig en förlängningssladd för att koppla in batteriladdaren.
Anslut laddaren direkt till ett korrekt anslutet eluttag.
FÖRBJUDET! Låt inte oövervakade barn leka i närheten av elrullstolen medan batterierna
laddas. Vi rekommenderar att du inte laddar batterierna medan någon sitter på elrullstolen.
OBLIGATORISKT! Läs instruktionerna för batteriladdning i den här bruksanvisningen
och i den bruksanvisning som medföljer batteriladdaren innan du laddar batterierna.
VARNING! Explosiva gaser kan bildas när batterierna laddas. Håll elrullstolen och
batteriladdaren borta från antändningskällor som lågor eller gnistor och se till att det
finns tillräckligt med ventilation när batterierna laddas.
VARNING! Du måste ladda din elrullstol batterier med den medföljande off-boardladdaren. Använd inte en batteriladdare ägnad för bilar.
VARNING! Kontrollera batteriladdaren, kablarna och kontakterna för skador före varje
användning. Kontakta din auktoriserade leverantör om skador upptäcks.
VARNING! Försök inte öppna batteriladdarens hölje. Om batteriladdaren inte verkar
fungera korrekt, kontakta din auktoriserade leverantör.
VARNING! Om batteriladdaren är utrustad med kylningshål, försök inte att sätta in föremål
genom dessa hål.
VARNING! Var medveten om att batteriladdarens hölje kan bli varmt under laddningen.
Undvik hudkontakt och placera inte på ytor som kan påverkas av värme.
VARNING! Om batteriladdaren inte har testats och godkänts för utomhusbruk, utsätt
den inte för ogynnsamma eller extrema väderförhållanden. Om batteriladdaren utsätts
för ogynnsamma eller extrema väderförhållanden, måste den få tid att anpassas till
skillnaden i miljöförhållanden före användning inomhus. Se bruksanvisningen som
medföljer batteriladdaren för mer information.
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OBSERVERA: IGo+®-batteriet kan laddas
med batterilådan antingen installerad på eller
borttagen från strömbasen.
Ladda batteriet med hjälp av off-board-laddaren:
1. Placera elrullstolens framsida bredvid ett vanligt
eluttag.
2. Försäkra dig om att strömmen till kontrollenheten
är avstängd och att din elrullstol är försatt i
körläge. Se ”Din elrullstol”.
3. Se till att batterilådans omkopplare är i "l" -läget.
4. Anslut
off-board-laddaren
till
off-boardladdaruttaget/programmeringsuttaget
på
kontrollenheten. Se figur 13.
5. Anslut off-board-laddaren till vägguttaget.
VARNING! LED-lamporna på laddaren
indikerar olika laddningsförhållanden vid
olika tidpunkter: att laddaren är påslagen/
att laddningen är klar. Om LED-lampan
inte visar att laddningen är klar inom 24
timmar, koppla ur laddaren från uttaget
och kontakta din auktoriserade Prideleverantör. Se bruksanvisningen som
medföljer laddaren för en fullständig
förklaring av dessa indikatorer.

Figur 13. Batteriladdning med hjälp av off-boardladdaren

6. När batteriet är fulladdat ska du koppla ur offboard-laddaren från eluttaget och sedan från
kontrollenheten.
OBSERVERA: Batterimätaren på din elrullstols kontrollenhet visar en ungefärlig avläsning av
batteristyrkan. Se Tabell 1 för koder för batteristatus.
LED-lampor

Batteriprocent

5

55-100% återstående batteri

4

35-55% återstående batteri

3

20-34% återstående batteri

2

12-19% återstående batteri

1

<12% återstående batteri

1:a LED-lampan blinkar

<5% återstående batteri

Tabell 1. Batterimätarens koder

19
Ladda batteriet med batterilådan borttagen från
strömbasen:
1. Ta bort batterilådan från strömbasen. Se figur 4.
2. Placera batterilådan bredvid ett vanligt eluttag.
3. Koppla in off-board-laddaren i batteriladdarens
laddaranslutning. Se figur 14.
4. Anslut off-board-laddaren till vägguttaget.
OBSERVERA: Prides off-board-laddare har två
lampor. Den röda lampan indikerar att strömmen
till off-board-laddaren är på. Den gröna lampan
indikerar att batteriet är fulladdat. Om din laddare
inte är en av Prides off-board-laddare, följ
instruktionerna från tillverkaren.
5. När batteriet är fulladdat ska du koppla bort
laddaren från vägguttaget och sedan från
batterilådan.
6. Sätt tillbaka batterilådan på strömbasen.
OBSERVERA:
Stäng
av
strömmen
till
kontrollenheten innan du tar bort batterilådan.

Figur 14. Batteriladdning med batterilådan

Vanliga Frågor
Hur fungerar laddaren?
Batteriladdaren tar standardeluttagsspänning (växelström) och omvandlar den till 24V DC (likström).
Batteriet använder likström för att driva din elrullstol. När batterispänningen är låg arbetar laddaren
hårdare för att ladda batteriet. När batterispänningen närmar sig full laddning arbetar laddaren inte lika
intensivt för att slutföra laddningscykeln. När batteriet är fulladdat är strömstyrkan från laddaren nästan
noll. På så sätt bibehåller laddaren hög laddning utan att överladda batteriet.
Kan jag använda en annan batteriladdare?
Du bör använda laddaren som medföljer elrullstolen. Det är den säkraste, mest effektiva utrustningen för
att ladda batteriet. Vi rekommenderar inte att du använder andra typer av laddare (t.ex. en batteriladdare
för bilar).
OBSERVERA: Laddaren på din elrullstol fungerar inte när batteriet är urladdat till nästan noll kapacitet. Om
detta händer, ring en auktoriserad Pride-leverantör för assistans.

Hur ofta måste jag ladda batteriet?
Många faktorer spelar in när man bestämmer hur ofta batteriet ska laddas. Du kanske använder din stol
hela dagen på en daglig basis, eller kanske du inte använder den på flera veckor åt gången.
 Daglig användning
Om du använder din elrullstol dagligen, ladda batteriet så snart du är klar med din elrullstol. Din stol
kommer att vara redo varje morgon för att ge dig en hel dags användning igen. Det rekommenderas att
du laddar batteriet minst 8 till 14 timmar efter daglig användning. Pride rekommenderar att du laddar
batteriet i ytterligare 4 timmar efter att batteriladdaren indikerar att laddningen är klar.
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 Oregelbunden användning
Om du använder din elrullstol sällan (en gång i veckan eller mindre) ska du ladda batteriet minst en
gång i veckan i 12 till 14 timmar.
OBSERVERA: Håll batteriet fulladdat och undvik att ladda ur batteriet för mycket. Se
bruksanvisningen som medföljer batteriladdaren för laddningsinstruktioner.
Hur kan jag få maximal räckvidd eller körtid per laddning?
Du kommer sällan att ha idealiska körförhållanden – jämna, platta, hårda drivytor utan vind eller kurvor.
Ofta kommer du att stöta på kullar, trottoarsprickor, ojämna och löst packade ytor, kurvor och vind, som
alla påverkar avståndet eller körtiden per batteriladdning. Nedan följer några förslag för att få maximal
räckvidd per batteriladdning.
 Ladda alltid din elrullstol batterier helt före daglig användning.
 Planera din resväg i förtid för att undvika så många kullar och spruckna, trasiga eller mjuka ytor som
möjligt.
 Begränsa din bagagevikt till endast viktiga föremål.
 Försök att upprätthålla en jämn hastighet medan din elrullstol är i rörelse.
Vilken typ av batteri ska jag använda?
Vi rekommenderar ett Pride-levererat litiumjonbatteri som är förseglat och underhållsfritt. Se tabellen med
specifikationer för mer information om batteriet som används med din elrullstol.
VARNING! Det finns frätande kemikalier i batterier. Använd endast litiumjonbatterier för att minska
risken för läckage eller explosiva förhållanden.

Varför verkar mitt nya batteri svagt?
Liksom nickel-kadmiumbatterier har litiumjonbatterier en ”minneseffekt”. Litiumjonbatterier är speciellt
utformade för att ge ström, tömma sin laddning och sedan acceptera en relativt snabb laddning. Om
batterierna laddas kontinuerligt efter att endast delvis har tömts, förlorar de sin förmåga att hålla en full
laddning.
Vi har ett nära samarbete med vår batteritillverkare för att erbjuda batterier som bäst passar din elrullstol
specifika elektriska krav. Nya batterier levereras fullt laddade till våra kunder. Under transporten kan
batterierna stöta på extrema temperaturer som kan påverka deras ursprungliga prestanda. Värme minskar
laddningen på batteriet; kyla saktar ned den tillgängliga strömmen och förlänger den tid som behövs för
att ladda batteriet.
Det kan ta några dagar för temperaturen på din elrullstol batterier för att stabilisera och anpassa sig till
deras nya rums- eller omgivningstemperatur. Ännu viktigare är att det tar några laddningscykler (en full
tömning – sedan en full laddning) för att fastställa den kritiska kemiska balansen som är nödvändig för
ett djupcykelbatteris topprestanda och långa livslängd. Det kommer att vara värt det att ta sig tid att bryta
batteriet ordentligt.
Hur kan jag säkerställa maximal batterilivslängd?
Ett fulladdat batteri ger tillförlitlig prestanda och förlängd batterilivstid. Håll din elrullstols batteri fulladdat
när det är möjligt. Batterier som laddas sällan, laddas upprepade gånger efter endast delvisa urladdningar,
eller lagras utan full laddning kan bli permanent skadade, vilket orsakar opålitlig elrullstolsdrift och
begränsad batterilivstid.
OBSERVERA: Batteriets livslängd återspeglar ganska ofta den vård det får.
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Hur bör jag lagra min elrullstol och dess batteri?
Om du inte använder din elrullstol regelbundet rekommenderar vi att du bibehåller batteriets livslängd
genom att ladda batteriet minst en gång i veckan.
Om du planerar att inte använda din elrullstol under en längre tid, ladda batteriet helt före förvaring. Vrid
batteribrytaren till läget ”off” eller ”0”, koppla ur batteriet och förvara elrullstolen i en varm, torr miljö.
Undvik extrema temperaturer, såsom alltför kalla eller varma förhållanden, och försök aldrig att ladda ett
fruset batteri. Ett kallt eller fruset batteri bör värmas i flera dagar före laddning.
Vad gäller för kollektivtrafik?
De medföljande litiumjonbatterierna från Pride är utformade för användning i elrullstolar och andra
mobilitetsfordon. Transport av objektet på kommersiella flygplan kan vara olaglig eller otillåten. Vi
rekommenderar att du kontaktar flygbolagets informationsservice i förväg för att ta reda på deras specifika
krav, och för att säkerställa att din elrullstol och dess litiumjonbatteri är tillåtna.
Vad gäller vid frakt?
Om du vill använda ett fraktföretag för att skicka din elrullstol till din slutdestination, packa din elrullstol i
den ursprungliga förpackningen om möjligt och skicka batteriet i en separat låda.
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Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll
Din iGo+® är en avancerad elrullstol. Liksom alla motordrivna fordon, kräver den rutinmässiga
underhållskontroller. Du kan själv utföra några av dessa kontroller, men för andra behövs assistans från en
auktoriserad Pride-leverantör. Förebyggande underhåll är mycket viktigt. Om du genomför underhållskontrollerna i det här avsnittet som planerat, kan du försäkra dig om att din elrullstol ger dig åratal av problemfri
användning. Om du har några funderingar kring din elrullstols skötsel eller användning, kontakta en auktoriserad
Pride leverantör.
VARNING! Reparera inte elrullstolen när någon sitter i sätet.

Din elrullstol, som elektrisk utrustning i allmänhet, är känslig för skador från väderleken. Undvik fuktiga
områden av alla slag.
VARNING! Direkt eller långvarig exponering för vatten eller fukt kan leda till att ellrullstolen
fungerar elektroniskt och mekaniskt. Vatten kan orsaka att elektriska komponenter
korroderar och stolens ram korroderar. Stolstolar bör undersökas med jämna mellanrum
för tecken på korrosion orsakad av exponering för vatten, exponering för kroppsvätska
eller inkontinens. Skadade komponenter ska bytas ut eller behandlas omedelbart.

Om din elrullstol kommer i kontakt med vatten:
1. Torka din ellrullstol så noggrant som möjligt med en handduk.
2. Låt din ellrullstol sitta på en varm, torr plats i 12 timmar så att osynligt vatten förångas.
3. Kontrollera regulatorns drift och bromsarna innan du använder elstolen igen.
4. Om det finns några inkonsekvenser, ta din ellrullstol till en auktoriserad stolthandlare. Elstolar som
ofta utsätts för vattenkällor, såsom inkontinens, bör inspekteras ofta för korrosion och elektroniska
komponenter kan behöva bytas ut ofta.
Temperatur
 Några av komponenterna i din elrullstol kan påverkas av extrema temperaturförändringar. Förvara
alltid din elrullstol mellan temperaturerna –8°C (18°F) och 50°C (122°F).
 Vid extremt kalla temperaturer kan batteriet frysa. Den specifika temperatur vid vilken det fryser beror
på ett antal faktorer, såsom batteriladdning, användning och typ av batteri (t.ex. litiumjon).
Allmänna riktlinjer
 Undvik att stöta till eller knuffa kontrollenheten.
 Undvik att utsätta din elrullstol för extrema förhållanden under längre tid, såsom värme, kyla eller fukt.
 Håll kontrollenheten ren.
 Kontrollera alla kontakter för att säkerställa att de är täta och sitter fast ordentligt.
 Om din elrullstol är så utrustad, se till att de pneumatiska däcken är uppblåsta till psi-/bar-/kPalufttrycksklassificeringen som anges på varje däck.
VARNING! Se till att de pneumatiska däcken är uppblåsta till psi-/bar-/kPa-lufttrycksklassificeringen
som anges på varje däck. Ha aldrig för lite eller för mycket luft i dina däck. För lågt tryck kan leda till
förlust av kontroll och överfyllda däck kan brista. Att ha för mycket luft i däck kan få dem att explodera.
VARNING! Använd inte en högtrycksslang för att blåsa upp dina däck.

 Använd ett gummibalsam på däckets sidor för att bevara dem längre.
VARNING! Använd aldrig en gummi-conditioner på däckens undersida; det kan göra däcken hala och
få din elrullstol att glida.

 Alla hjullager är smorda med smörjmedel och förseglade. De kräver ingen efterföljande smörjning.
 Kontrollera alla elektriska anslutningar. Se till att de är sitter åt och inte visar spår av korrosion. Se
batterikabelns etikett för korrekt kabeldragning.
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VARNING! Även om elrullstolen har godkänts i de obligatoriska testerna för inträngning av
vätskor, bör du hålla elektriska anslutningar borta från fuktkällor, inklusive direkt exponering
för vatten eller kroppsvätskor och inkontinens. Kontrollera elektriska komponenter ofta för
tecken på korrosion och byt vid behov.

Dagliga kontroller
 Kontrollera joysticken när kontrollenheten är avstängd. Se till att den inte är böjd eller skadad och att den
återgår till neutralt läge när du släpper den. Undersök gummiskyddet runt kontrollenhetens undersida
för skador. Inspektera skyddet visuellt. Hantera inte eller försök att reparera det. Uppsök en auktoriserad
Pride-leverantör om det uppstår ett problem.
 Inspektera kontrollenhetskabeln visuellt. Se till att den inte är sliten, skuren eller att några ledningar är
exponerade. Uppsök en auktoriserad Pride-leverantör om det uppstår ett problem.
 Kontrollera att du inte har punkteringar på solida däck. Punkteringar kan påverka stabiliteten negativt.
 Undersök sätessystemet, armstöden och de främre riggarna efter lösa komponenter, belastningspunkter
eller skador. Uppsök din auktoriserade Pride-leverantör om det uppstår ett problem.
Veckovisa kontroller
 Kontrollera kontrollenheten och laddarens kontakter för korrosion. Kontakta din auktoriserade
leverantör om det behövs.
 Se till att alla delar av kontrollenhetssystemet är ordentligt fastsatta i din elrullstol. Dra inte åt några skruvar
för hårt.
 Kontrollera för korrekt däckinflation, om utrustad med pneumatiska däck. Om ett däck läcker luft,
kontakta din auktoriserade leverantör för byte av innerslangen.
 Kontrollera bromsarna. Detta test bör utföras på en plan yta med minst 1 meters utrymme i alla
riktningar runt din elrullstol.
För att kontrollera bromsarna:
1. Slå på kontrollenheten och vrid ned hastighetsnivån på din elrullstol.
2. Efter en sekund, kontrollera batterimätaren. Se till att den fortsätter vara på.
3. Tryck långsamt kontrollenheten framåt tills du hör att de elektriska bromsarna klickar. Släpp omedelbart
kontrollenheten. Du måste kunna höra att varje elektrisk broms fungerar inom några sekunder efter
att du rör kontrollenheten. Upprepa detta test tre gånger, tryck kontrollenheten bakåt, sedan vänster
och sedan höger.
Månatliga kontroller
 Kontrollera att anti-tipphjulen inte skrapar mot marken när du använder elrullstol. Justera dem vid
behov.
 Kontrollera däckslitage. Uppsök din auktoriserade leverantör för reparation.
 Undersök länkhjulen för slitage. Byt ut dem efter behov.
 Kontrollera om hjulgafflarna är skadade eller är ostadiga, vilket indikerar att de kan behöva justeras
eller att hjullagren bör bytas ut. Uppsök en auktoriserad Pride-leverantör för reparation.
 Undersök hela elrullstolen för lösa komponenter och förändringar av elrullstolens funktion eller
prestanda. Uppsök din auktoriserade Pride-leverantör för underhåll och reparation.
 Håll din elrullstol ren och fri från främmande material, såsom lera, smuts, hår, mat, dryck, etc.
Årliga kontroller
Ta din elrullstol till din auktoriserade leverantör för årligt underhåll, särskilt om du använder din elrullstol
dagligen. Detta bidrar till att din elrullstol fungerar korrekt och hjälper till att förhindra framtida komplikationer.
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Lagring
Din elrullstol ska förvaras på ett torrt ställe, fritt från extrema temperaturer. När du förvarar, koppla ur
batteriet från elektrostolen och vänd batteribrytaren till "0" -läget. Se ”Batterier och laddning.”
VARNING! Om du inte förvarar enheten korrekt kan ramen korrodera och elektroniken kan skadas.

Batterier som regelbundet och djupt urladdas, sällan laddas, lagras i extrema temperaturer, eller lagras
utan full laddning kan ta permanent skada, vilket orsakar opålitliga prestanda och begränsad livslängd.
Det rekommenderas att du laddar din elrullstol batterier regelbundet under perioder av långvarig lagring
för att säkerställa korrekt prestanda.
För långvarig lagring kan du placera flera brädor under din elrullstolens ram för att höja den från marken.
Detta tar vikten av däcken och minskar risken för punkteringar på däckens områden som kommer i
kontakt med marken.
Kassering av din elrullstol
Din elrullstol måste kasseras enligt gällande lokala och nationella lagstadgade föreskrifter. Kontakta ditt
lokala kommunkontor eller auktoriserad leverantör för information om korrekt kassering av förpackningar,
metallramskomponenter, plastkomponenter, elektronik, batterier, neopren-, silikon- och polyuretanmaterial.
Ramrengöring och desinfektion
 Använd en fuktig trasa och milt, icke-slipande rengöringsmedel för att rengöra plast- och metalldelarna
på din elrullstol. Undvik att använda produkter som kan repa ytan på din elrullstol.
 Rengör vid behov produkten med ett godkänt desinfektionsmedel. Se till att desinfektionsmedlet är
säkert för användning på din produkt före applicering.
VARNING! Följ alla säkerhetsanvisningar för korrekt användning av desinfektionsmedel och/eller
rengöringsmedel innan du applicerar dem på din produkt. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter
kan leda till hudirritation eller att klädsel och/eller elrullstolens ytbehandling försämras i förtid.

Dynrengöring och desinfektion
Dynorna kan enkelt rengöras.
VARNING! Använd inte blekmedel när du tvättar dynorna. Det kan skada dynorna.
VARNING! Följ alla säkerhetsanvisningar för korrekt användning av desinfektionsmedel och/eller
rengöringsmedel innan du applicerar dem på din produkt. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan leda
till hudirritation eller att klädseln och/eller stolens ytskikt försämras i förtid.

Att rengöra dynorna:
1. Ta bort dynorna genom att lossa kardborrebanden som håller fast dynorna och dra sedan dynorna
mot dig.
2. Använd en fuktig trasa och ett milt, icke-slipande rengöringsmedel, punktrengör dynorna efter behov.
3. Låt dynorna lufttorka.
VARNING! Sänk aldrig ned dynorna i vatten. Det kan skada dynorna.
VARNING! Försök inte att lägga dynorna i en torktumlare. Detta kan orsaka krympning.

4. När dynorna är torra, placera dynorna så att kardborrebanden är vända mot sätet och ryggstödet. Placera dynan
över eventuella svankstöd och fäst sedan dynorna på sätet och ryggstödet med hjälp av kardborrebanden.
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Hjulbyte
Om din stol är utrustad med en solid däckinsats,
måste du byta ut hela hjulenheten. Om du har
pneumatiska däck kan du byta ut däcket eller
slangen. Nya hjulenheter är tillgängliga via en
auktoriserad Pride-leverantör.

Identifieringsnyckel
1. Axelnyckel
2. Axelspår
3. Hjulbricka
4. Hjulmutter

VARNING! Hjulen på din elstol ska endast
servas av en auktoriserad Pride Provider
eller en kvalificerad tekniker.

1

VARNING! Se noga till att strömmen
till kontrollenheten är avstängd och att
elrullstolen inte befinner sig i frihjulsläge
innan du utför denna procedur.
VARNING! När du byter däck, ta bara
bort hjulskruven och brickan i mitten
och ta sedan bort hjulet. Om ytterligare
nedmontering krävs, töm däcket helt
annars kan det explodera.

För att byta hjul:
1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Sätt upp elrullstolen på block.
3. Ta bort hjulmuttern och brickan från axeln. Se
figur 15.
4. Om du byter ett pneumatiskt däck, töm det helt
innan du tar bort hjulet.
5. Ta bort den gamla slangen från det pneumatiska
däcket och byt ut den mot en ny slang, eller byt
ut hela monteringen om det är ett däck av solid
typ.
6. Placera det nya hjulet på axeln. Se till att
axelnyckeln är i axelspåret.
VARNING! Se till att axelnyckeln är korrekt
installerad i axelspåret när du monterar
hjulet. Om det inte monteras säkert kopplas
bromssystemet ur vilket kan orsaka
personskada och/eller produktskada.

7. Blås upp det pneumatiska däcket till psi-/bar-/
kPa-lufttrycksklassificeringen som anges på
varje däck.
8. Sätt tillbaka hjulmuttern och brickan på axeln
och dra åt.
VARNING! Se till att både muttern och
brickan monteras och spänns ordentligt.

9. Ta bort elrullstolen från blocken.

2

4

3

Figur 15. Hjulbyte
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Batteribyte
Ett batterikopplingsschema är tryckt på en dekal som sitter inuti batterilådan. Se produktspecifikationerna
för korrekta batterispecifikationer.
OBLIGATORISKT! Batteripolerna och tillhörande tillbehör kan innehålla bly och
blyföreningar. Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av batterier och
tvätta händerna efter hantering.
VARNING! Batteriet i din elrullstol får endast repareras eller bytas ut av en auktoriserad
Pride-leverantör eller en kvalificerad tekniker.
VARNING! Byt inte batteriet när någon sitter i sätet.
VARNING! Batterierna till elrullstolen kan vara tunga. Se produktspecifikationer. Om du
inte kan lyfta så tungt, se till att få assistans av en person till. Använd rätt lyftteknik och
undvik att lyfta mer än du orkar.
FÖRBJUDET! Håll verktyg och andra metallföremål borta från batteripolerna. Kontakt
med verktyg kan orsaka elektriska stötar.

OBSERVERA: Kontakta din auktoriserade Pride-leverantör om du vill byta batteri på en elrullstol.

Figur 16. Batterilåda
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När ska du uppsöka en auktoriserad Pride-leverantör för underhåll och reparation?
Följande symtom kan indikera ett allvarligt problem med din elrullstol. Om det behövs, kontakta en
auktoriserad Pride-leverantör. När du ringer dem, ha modellnummer, serienummer, typ av problem och
felkoden (om du har en sådan) tillgängliga.
 Motorbuller
 Slitna kablar
 Spruckna eller trasiga kontakter
 Ojämnt slitage på något av däcken
 Ryckig rörelse
 Elrullstolen drar åt ena sidan
 Böjda eller trasiga hjuldelar
 Startar inte
 Startar, men rör sig inte
 Löst säte, eller sätesdelar
Korrigerande underhåll
Om batteriindikatorn inte tänds när du slår på strömmen:
 Kontrollera kabelanslutningarna. Se till att de sitter åt.
 Kontrollera strömbrytaren. Återställ den om det behövs.
 Kontrollera batterianslutningarna.
Om kontrollerna ovan ger normala resultat kan du testa batteriet med en batteritestare. Dessa testare
finns i vanliga butiker som säljer fordonsdelar. Koppla ur batteriet före testning och följ anvisningarna som
följer med testaren. Om batteriet inte klarar testet, byt ut det. Om din elrullstol fortfarande inte startar,
kontakta en auktoriserad Pride-leverantör.
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USA
401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.pridemobility.com
Canada
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.pridemobility.ca
Australia
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au
New Zealand
Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz
UK
(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

The Netherlands
(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.pride-mobility.nl
www.pridemobility.eu
Italy
Via del Progresso-ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it
France
26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr
Spain
Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.pridemobility.es
Germany
Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de
China
Room 508, Building #4, TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road, Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

Produktens serienummer

UDI-etikett (om tillämpligt)

