Brugervejledning

Sikkerhedsbestemmelser
ADVARSEL! En autoriseret Pride-udbyder eller en kvalificeret tekniker skal udføre den
indledende opsætning af denne el-kørestol og skal udføre alle procedurerne i denne vejledning.

Symbolerne nedenfor bruges i denne brugsanvisning og på Go-Chair til at identificere advarsler og vigtig information.
Det er meget vigtigt, at du læser dem og forstår dem fuldstændigt.
ADVARSEL! Angiver en potentielt farlig tilstand/situation. En manglende overholdelse
af de foreskrevne fremgangsmåder kan enten medføre personskade, beskadigelse af
komponenter eller fejlfunktion. På produktet er mærket for dette gengivet med et sort
symbol på en gul trekant med sort kant.
OBLIGATORISK! Disse handlinger skal udføres som angivet. Manglende udførelse af
obligatoriske handlinger kan medføre personskade og/eller beskadigelse af udstyr. På
produktet er mærket for dette gengivet med et hvidt symbol på en blå prik med hvid kant.
FORBUDT! Disse handlinger er forbudte. Disse handlinger må ikke udføres på noget
tidspunkt eller under nogen omstændigheder. Udførelse af en forbudt handling kan
medføre personskade og/eller beskadigelse af udstyr. På produktet er mærket for dette
gengivet ved et sort symbol med en rød cirkel og en rød skråstreg.

Anvendelsesformål
Den tilsigtede anvendelse af Pride Mobility Products-enheden er at give mobilitet til personer, der er begrænset til
en siddende position, men der har kapacitet til at betjene en el-kørestol.

Hurtig referenceinformation
Autoriseret Pride udbyder:
Adresse:
Telefonnummer:
Købsdato:

BEMÆRK: Disse instruktioner er i overensstemmelse med de nyeste specifikationer og
produktoplysninger, der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer, såfremt disse bliver nødvendige. Eventuelle produktændringer kan betyde
mindre variationer mellem afbildninger og forklaringer i denne vejledning og det købte produkt.
Den nyeste/aktuelle version af denne vejledning findes på vores hjemmeside.
BEMÆRK: Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE, RoHS og REACH direktiver og krav.
BEMÆRK: Dette produkt opfylder IPX4-klassificeringen (IEC 60529).
BEMÆRK: Dette produkt og dets komponenter er ikke fremstillet med naturgummilatex. Rådfør
dig med producenten vedrørende.
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Introduktion

Sikkerhed
VELKOMMEN til Pride Mobility Products (Pride). Den el-kørestol, du har købt, kombinerer avancerede
komponenter med sikkerhed, komfort og stil i tankerne. Vi er overbeviste om, at disse designfunktioner
giver dig de bekvemmeligheder, du forventer under dine daglige aktiviteter. Når du først har forstået,
hvordan du sikkert betjener og plejer din el-kørestol, vil den give dig mange års problemfri betjening og
service.
Læs og følg alle instruktioner, advarsler og bemærkninger i denne vejledning, før du forsøger at betjene
din el-kørestol for første gang. Du skal også læse alle instruktioner, advarsler og noter, der findes i
eventuelle supplerende instruktionsbøger til den styreenhed, der fulgte med din el-kørestol inden den
første drift. Din sikkerhed afhænger af dig såvel som din udbyder, plejer eller sundhedspersonale og brug
af god dømmekraft.
Hvis der er nogen oplysninger i denne vejledning, som du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere
hjælp til opsætning eller betjening, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder. Manglende
overholdelse af instruktionerne i denne vejledning og dem, der er placeret på din el-kørestol, kan føre til
personskade og/eller skade på el-kørestolen, som kan resultere i annullering af reklamationsreten.
Køberaftale
Ved at acceptere levering af dette produkt, lover du, at du ikke vil ændre eller modificere dette produkt eller
fjerne eller gøre nogen beskyttelser, skjolde eller andre sikkerhedsfunktioner på dette produkt, ubrugelig
eller usikre. Du lover også, at der ikke sker manglende overholdelse, afvisning eller forsømmelse af at
installere eftermonteringssæt fra tid til anden leveret af Pride for at forbedre eller bevare sikker anvendelse
af dette produkt.
Forsendelse og levering
Før du bruger din el-kørestol, skal du sørge for, at din levering er komplet, da nogle komponenter kan være
individuelt pakket. Hvis du ikke modtager en komplet levering, skal du straks kontakte din autoriserede
Pride udbyder. Hvis der er opstået skade under transport, enten på emballagen eller indholdet, bedes du
kontakte det ansvarlige leveringsfirma.
BEMÆRK: Hvis du nogensinde mister eller forlægger din kopi af denne vejledning, skal du kontakte
os, og vi sender dig med glæde en ny med det samme.

Sikkerhed
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Produktsikkerhedssymboler
Symbolerne nedenfor bruges på el-kørestolen til at identificere advarsler, obligatoriske handlinger og
forbudte handlinger. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår dem fuldstændigt.
BEMÆRK: Der er flere advarsler identificeret og forklaret i forbruger-sikkerhedsvejledningen, der
følger med din el-kørestol. Bliv fortrolig med alle advarsler og sikkerhedsoplysninger, der findes i
forbruger- sikkerhedsvejledningen.

Læs og følg informationerne i brugervejledningen.

Ulåst og i frihjuls-mode.

Placer enheden på et jævnt underlag, og stå på den ene side, når der skiftes fra
køre-mode til frihjuls-mode eller fra frihjuls-mode til køre-mode.

Låst og i køre-mode.

Angiver el-kørestolens sikringspunkter.

Klasse II-udstyr.

Fremstillet i.

El-kørestolens informationsmærke.
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Generelle retningslinjer
OBLIGATORISK! Brug ikke din nye Go-Chair for første gang, uden at læse og forstå denne
vejledning fuldstændigt.

Din Go-Chair er en avanceret livsforbedringsenhed designet til at øge mobiliteten. Pride leverer en lang række
produkter, der bedst passer til Go-Chair-brugerens individuelle behov. Vær opmærksom på, at den endelige
udvælgelses- og købsbeslutning vedrørende den type el-kørestol, der skal bruges, er Go-Chair-brugerens ansvar,
hvis de er i stand til at træffe en sådan beslutning, og hans/hendes sundhedspersonale (dvs. en læge, fysioterapeut
osv.).
Indholdet i denne vejledning er baseret på forventningen om, at en ekspert på mobilitetsenheder korrekt har tilpasset
Go-Chair til brugeren og har hjulpet den ordinerende sundhedsmedarbejder og / eller den autoriserede Pride udbyder
i instruktionsprocessen til brug af produktet.
Der er visse situationer, herunder nogle medicinske tilstande, hvor Go-Chair-brugeren bliver nødt til at øve sig i at
betjene Go-Chair i nærværelse af en uddannet ledsager. En uddannet ledsager kan defineres som et familiemedlem
eller en plejeperson, der er specielt uddannet til at hjælpe en Go-Chair-bruger i forskellige dagliglivsaktiviteter.
Når du begynder at bruge din Go-Chair under daglige aktiviteter, vil du sandsynligvis støde på situationer, hvor du
har brug for lidt øvelse. Bare tag din tid, og du vil snart være i fuld kontrol og i stand til at bruge Go-Chair med
selvsikkerhed, når du manøvrerer gennem døråbninger, til og fra lifter, op og ned ad ramper og hen over moderat
terræn.
Nedenfor er nogle forholdsregler, tip og andre sikkerhedshensyn, der hjælper dig med at blive vant til at betjene din
Go-Chair sikkert.
Sikkerhedskontrol før brug
Lær følelsen af din Go-Chair og dens evner at kende. Pride anbefaler, at du udfører en sikkerhedskontrol
inden hver brug for at sikre, at din Go-Chair fungerer korrekt og sikkert.
Udfør følgende inspektioner, inden du bruger din Go-Chair:
 Kontroller alle elektriske forbindelser. Sørg for, at de er stramme og ikke rustede.
 Kontroller alle regulatorforbindelser til strømbasen. Sørg for, at de er fastgjort korrekt.
 Kontroller bremserne. Se “Pleje og vedligeholdelse.”
 Kontroller batteriets opladning. Se “Batterier og opladning.”
 Sørg for, at de manuelle frihjulshåndtag er i kørestilstand, inden du sidder på el-kørestolen.
BEMÆRK: Hvis du opdager et problem, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder for at få
hjælp.

Deres Go-Chair
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The Go-Chair
Go-Chair har to hovedenheder: sædeenheden og den elektriske baseenhed. Se figur 1. Sædeenheden
inkluderer typisk armlæn, ryglæn og sæde. Den elektriske baseenhed inkluderer de to motorer, to drivhjul,
to hjul, to svinghjul, to batterier og en fodplatform. Se figur 1 og 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikationsnøgle
Ryglæn
7. Fodplatform
Armlæn
8. Svinghjul
Joystick
9. Drivhjul
Styreenhed
10. Elektriske baseenhed
Sæde
11. Sædeenhed
Håndtag til sædet
1
2

11

3

4
5

6
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Figur 1. Go-Chair
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Identifikationsnøgle
Manuelt manøvrehåndtag
5. Afbryder
Sædestolpe
6. Forside
Batteriboks
7. Bagside
Placering af port for batterioplader 8. Placering for styreenheds-stikket

1.
2.
3.
4.

2
1

3

8

4

7

5
6

Figur 2. Go-Chair Elektriske Base

Elektriske komponenter
De elektriske komponenter er placeret på den elektriske baseenhed. Hovedafbryderen er placeret på
forsiden af batterikassen. Styreenheds-stikket er placeret på bagsiden af den elektriske baseenhed. Se
figur 2.
Styreenheds-stikket: Det er her styreenheden opretter forbindelse til den elektriske baseenhed. Hver
styreenhed bruger en anden type kabel. Uanset hvilken type styreenhed der bruges, skal kablet fastgøres
til stikket og må ikke slæbe hen over gulvet.
Batteriopladerens opladerport: Dette giver dig mulighed for at oplade batterierne, når batteriboksen
fjernes fra den elektriske baseenhed. Se “Batterier og opladning.”
Hovedafbryder: Hovedafbryderen er en sikkerhedsfunktion indbygget i din Go-Chair. Når batterierne
og motorerne er hårdt anstrengt (f.eks. ved for store belastninger), springer hovedafbryderen til, for at
forhindre beskadigelse af motorerne og elektronikken. Hvis kredsløbet aktiveres, lad din Go-Chair “hvile”
i cirka et minut. Tryk derefter på afbryderknappen, tænd for kontrolenheden og fortsæt med normal drift.
Hvis hovedafbryderen fortsætter med at aktiveres gentagne gange, skal du kontakte en autoriseret Prideudbyder.
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Manuelt manøvrehåndtag
For din bekvemmelighed har din Go-Chair et manuelt frihjulshåndtag på hver motor. Manuelle frihjulshåndtag
giver dig mulighed for at deaktivere drivsystemet for at manøvrere stolen manuelt.
ADVARSEL! Brug ikke el-kørestolen, mens drivmotorerne er frakoblet! Frakobl
ikke drivmotorerne, når kørestolen er i hældning eller på en skråning, da enheden
kan rulle af sig selv! Gå kun i frihjulstilstand, når du er på en plan overflade.
ADVARSEL! Det er vigtigt at huske, at når din Go-Chair er i frihjulstilstand,
kobles bremsesystemet fra.

BEMÆRK: Pride anbefaler kraftigt, at du ikke oplader dine batterier, mens du er i frihjulstilstand.
BEMÆRK: Du skal slukke for strømmen, før drivsystemerne deaktiveres. Ellers kan du få en
fejlkode på styreenheden. For at slette denne kode skal du slukke for styreenheden og placere
Go-Chair i drivtilstand. Tænd derefter styreenheden. Fejlmeddelelsen bør forsvinde. Hvis ikke,
skal du kontakte en autoriseret Pride-udbyder.
Sådan aktiveres eller deaktiveres drivsystemet:
1. Find håndtagene på bagsiden af den elektriske baseenhed. Se figur 3.
2. Skub de to håndtag mod forsiden af el-kørestolen for at aktivere drivmotorerne (køremodus).
3. Træk de to håndtag mod bagsiden af el-kørestolen for at frakoble drivmotorerne (frihjulstilstand).
Hvis det er vanskeligt at bevæge et håndtag i begge retninger, skal du køre din el-kørestol lidt frem og
tilbage. Håndtaget bør derefter flytte til den ønskede position.
ADVARSEL! Brug ikke frihjulshåndtagene som fastgøringspunkter, for at sikre dette
produkt.

Svinghjul
Svinghjul er en integreret og vigtig sikkerhedsfunktion i din Go-Chair. De er boltet fast til rammen bag på
stolen. Se figur 3.
FORBUDT! Fjern ikke svinghjulene eller ændr din Go-Chair på nogen måde, som ikke er
autoriseret af Pride.

Identifikationsnøgle
1. Manuelt manøvrehåndtag
2. Svinghjul

1

Drivtilstand (Drivmotoren tilkoblet)

Frihjulstilstand (Drivmotoren frakoblet)
Figur 3. Bagsiden af den elektriske baseenhed

2

Afmontering og montering
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Første samling
Din Go-Chair kræver muligvis noget montering enten før første brug eller efter transport. Det kan også
være, at den skal have dele fjernet for at foretage komfortjusteringer. Figur 4 viser de dele af Go-Chair,
der er designet til at blive adskilt og samlet af en slutbruger eller af en kvalificeret plejer, inden produktet
bruges eller når der foretages komfortjusteringer. Der er to sekskantsnøgler, der bruges til kontrol med
installation og justering af styreenheden og indstilling af fodplatformen.
BEMÆRK: Enhver nylon låsemøtrik der fjernes under afmontering eller justering af el-kørestolen
skal udskiftes med en ny møtrik. Nylon låsemøtrikker bør ikke genbruges, da det kan forårsage
beskadigelse af nylonindsatsen, hvilket resulterer i en mindre sikker pasform. Nye låsemøtrikker
med nylonindsats fås i lokale byggemarkeder eller gennem din autoriserede Pride udbyder.

1.
2.
3.
4.

Identifikationsnøgle
Sæde
5. Opbevaringshængsel under sædet
Opbevaring under sædet
6. Sædeindlæg
Batteriboks
7. Styreenhed
Fodplatform
8. Armlæn

1

8

5

7

2

6

3

4

Figur 4. Oversigt over samling af Go-Chair
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Sædeinstallation
Det kan være nødvendigt at installere sædet enten
inden den første drift eller efter transport af din Go-Chair.
Sædet er fastgjort til den elektriske baseenhed med en
højdejusterbar sædestolpe.

Identifikationsnøgle
1. Kabelstrip
2. Stik til styreenheden

ADVARSEL! Løft ikke sæderammen op ved
armlænene. De er monteret til at kunne
dreje rundt, og du kan miste kontrollen
over sædet, hvis de gør det.

1

Sådan installeres sædet:
1. Juster
sædehøjden
om
nødvendigt.
Se
“Komfortjusteringer.”
2. Sæt sædet på sædestolpen. Se figur 5.
3. Installer
opbevaring
under
sædet.
Se
“Komfortjusteringer.”
4. Installer styreenheden i armlænet, og spænd skruen
fast under armlænet.
5. Før styreselen til bagsiden af den elektriske
baseenhed.
6. Sæt styreenhedsstikket i stikket.
7. Fastgør styreselen til armlænet med kabelstrips. Se
figur 5.
OBLIGATORISK! Undgå beskadigelse af
styresele! Undgå at placere styresele på
ydersiden af armlænspuden. Før styreselen
under armlænet eller mod indersiden
af armlænspuden. Brug de korrekte
fastgørelsespunkter til styreselen for at
forhindre, at styreselen klemmes i dækkene,
klemmes i sæderammen eller beskadiges,
når man passerer gennem døråbninger.

2

Figur 5. Installation af sæde

Identifikationsnøgle
1. Sæde
2. Sædeudløserhåndtag
3. Opbevaringskasse under sædet
4. Forside
5. Bagerste sektion
6. Batteriboks

Adskillelse
Go-Chair adskilles i fem komponenter: sædet,
opbevaringskasse under-sædet, batterikassen, den
bagerste del af den elektriske baseenhed og den forreste
del af den elektriske baseenhed. Se figur 6.
Sådan skilles Go-Chair ad:
1. Sluk for styreenheden.
2. Placer Go-Chair i drivtilstand, hvis ikke allerede i
drivtilstand. Se “Din Go-Chair.”
3. Tag stikket ud af stikkontakten.
4. Fjern opbevaringskassen under sædet. Se
“Komfortjusteringer.”
5. Fjern sædet ved at løfte det lige op og ud af Go-Chair.
Hvis du støder på modstand, når du fjerner sædet,
skal du løsne sædeudløsningshåndtaget og dreje
sædet frem og tilbage, mens du løfter op i sædet.
6. Tag fat i håndtaget på batterikassen, og løft op for
at frigøre kassen fra den elektriske baseenhed, vip
derefter kassen fremad og træk den væk fra den
elektriske baseenhed.
7. Frakobl de to halvdele ved hjælp af frigørelsesarmen
til rammen.

1

2

6

3

5
4

Figur 6. Komponenter på Go-Chair
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Identifikationsnøgle
1. Udløserhåndtag til ramme
2. Rammekroge
3. Rør til under rammen

1

2

3

Figur 7. Styrelederforsamling

Montage
1. Brug frigørelseshåndtaget til at løfte det forreste afsnit, når du justerer rammekrogene på det forreste
afsnit med det nederste rør i det bagerste afsnit. Se figur 7.
2. Når rammekrogene er over det nedre rør, skal du sænke det forreste afsnit og dreje det bageste afsnit
samtidigt. Dette aktiverer rammelåsen automatisk. Se figur 7.
3. Geninstaller batteripakken
4. Sæt sædet på igen, og drej det, indtil det er fastgjort på plads.
5. Sæt styreenheden i den elektriske baseenhed.
6. Geninstaller opbevaringskassen under sædet.

Komfortjusteringer
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Komfortjusteringer
Når du er blevet fortrolig med din el-kørestols funktion, kan du muligvis finde behov for at foretage nogle
justeringer for at øge din komfort, såsom sædehøjde, armlænsbredde, fodplatformdybde og position for
styreenheden. Brug trinene nedenfor til at foretage komfortjusteringer.
ADVARSEL! Tyngdepunktet på din el-kørestol er fabriksindstillet til en position, der
imødekommer det demografiske flertal af brugernes behov. Din autoriserede Pride
udbyder har undersøgt din el-kørestol og foretaget de nødvendige justeringer, der passer
til dine specifikke krav. Skift ikke din siddekonfiguration uden først at kontakte Pride
Mobility Products eller din autoriserede Pride udbyder.
ADVARSEL! Nogle Go-Chair komponenter er tunge. Du har muligvis brug for hjælp til at
løfte eller bære dem. Se specifikationstabellen for specifikke komponentvægte, før du
adskiller el-kørestolen.
ADVARSEL! Fjern passageren fra Go-Chair, inden der foretages justeringer.

Du har muligvis brug for følgende for at foretage komfortjusteringer:
 metrisk/standard topnøglesæt og skralde
 justerbar skruenøgle
 metrisk/standard Unbrako-nøglesæt
 gevindlås
Justering af sædehøjde
Du kan indstille sædet til to forskellige højder i trin på 2,5 cm. Justering af sædehøjde kræver fjernelse af
batterikassen.
Sådan ændrer du sædehøjden:
1. Sluk for styreenheden.
2. Sørg for, at el-kørestolen er i drivtilstand. Se
figur 3.
3. Frakobl styreenheds-stikket fra den elektriske
baseenhed. Se figur 5.
4. Fjern opbevaringskassen under sædet.
5. Frakobl sædeudløserhåndtaget.
6. Drej sædet til venstre eller højre, og træk det
derefter op og ud af den elektriske baseenhed.
7. Fjern batterikassen.
8. Løsn hardware bagpå sædestolpen. Se figur 8.
9. Løft sædestolpen for højdejustering. Se figur 8.
10. Løft eller sænk den øverste sædestolpe til den
ønskede position.
11. Genmonter højdejusteringsbolten.
12. Spænd hardware fast på sædet.
13. Geninstaller batteriboksen.
14. Sæt sædet på igen.
15. Geninstaller opbevaringskassen.
16. Forbind styreenheden igen til den elektriske
baseenhed.
BEMÆRK: Hvis du vil dreje sædet, skal du
bruge sædeudløserhåndtaget placeret under
forsiden af sædet.

Identifikationsnøgle
1. Øvre sædestolpe
2. Højdejusteringsbolt
3. Nedre sædestolpe
4. Sædestolpe fastgørelses hardware

1
2

4

3

Figur 8. Justering af sædehøjde
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Justering af armlænsbredden
Du kan ændre hver armlæns bredde uafhængigt af
det andet.

Identifikationsnøgle
1. Armlæns drejeknap (placeret på sæderammen)
2. Spændestift

BEMÆRK: Ændring af armlænsbredde kan øge
den samlede bredde på din Go-Chair.
Sådan ændres armlænsbredden:
1. Find de to armlæns drejeknapper på hver side
af sæderammen. Se figur 9.
2. Løsn drejeknapperne, og fjern spændestiften.
3. Skub armlænene ind eller ud til den ønskede
bredde.
4. Spænd drejeknapperne, og sæt spændestiften
i igen.

2
1

Justering af vinkel på fodplatformen
Du kan justere vinklen på fodplatformen. Se figur 10.
Sådan justeres fodplatformens vinkel:
1. Vend fodplatformen op, og find justeringsskruen.
2. Drej justeringsskruen for at hæve eller sænke
forsiden af fodplatformen. Se figur 10.

Figur 9. Justering af armlænsbredden

Figur 10. Justering af vinklen på fodplatformen
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Position af styreenheden
Du kan placere styreenheden til enten venstre- eller
højrehåndsbrug.

Identifikationsnøgle
1. Spænd skruen

ADVARSEL! Placer ikke styreselen, så
den kan klemmes fast i sæderammen
eller i den elektriske baseenhed.

Sådan ændres styreenhedens position:
1. Sluk for styreenheden.
2. Klip kabelstrips der fastgør styreselen til armlænet
op.
3. Sving armlænet op, og løsn skruen. Se figur 11.
4. Skub styreenheden ud af armlænet.
5. Løsn skruen i det andet armlæn.
6. Placer styreenheden i det andet armlæn.
7. Spænd skruen for at sikre styreenheden.
8. Brug en kabelstrip til at fastgøre styreselen til
armlænet, så armlænet frit kan hæves og sænkes
uden spænding på kabler, så de ikke rives løs.
9. Sæt styreenheden i stikket.
Opbevaring under sædet
Sådan betjenes opbevaringen under sædet
1. Løft en smule op i smæklåsen på siden, hvor
opbevaringskassen under sædet er monteret (se
figur 12) og sving opbevaringsbakken ud og væk
fra el-kørestolen.
2. For at lukke opbevaringsbakken igen skal du
skubbe opbevaringsbakken ind under sædet
mod midten af el-kørestolen, indtil du hører låsen
gribe fast igen.

1

Figur 11. Stilling for styreenheden

Identifikationsnøgle
1. Lås
2. Fastgørelsesstolpen

ADVARSEL! Sørg for, at begge
opbevaringskasser
under
sædet
er låst fast, inden du bruger din elkørestol.

Sådan fjernes opbevaringen under sædet
1. Løft en smule op i smæklåsen på siden hvor
opbevaringskassen under sædet er monteret (se
figur 12) og sving opbevaringsbakken ud og væk
fra el-kørestolen, indtil den er helt åben.
2. Løft opbevaringskassen under sædet op og væk
fra el-kørestolen.
Sådan installeres opbevaringen under sædet
1. Placér
opbevaringskassen
over
fastgørelsesstolpen.
2. Sænk opbevaringsbolten under sædet ned på
fastgørelsesstolpen, og opbevaringskassen mod
midten af el-kørestolen, indtil du hører låsen gribe
fast.

1

2

Figur 12. Opbevaring under sædet
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Positioneringsbælte
Din Go-Chair er muligvis udstyret med et
positioneringsbælte, der kan justeres for
førerkomforten. Se figur 13. Positioneringsbæltet
er designet til at støtte operatøren, så han/hun ikke
glider ned eller frem i sædet. Positioneringsbæltet
er ikke designet til brug som en sikkerhedssele.
ADVARSEL!
Positioneringsbæltet
er ikke designet til brug som
sikkerhedssele i et motorkøretøj.
Din el-kørestol er heller ikke egnet
til brug som sæde i et køretøj.
Enhver, der bliver transporteret i
et køretøj, skal spændes korrekt
fast til sæder, der er godkendt af
køretøjsfabrikanten.
ADVARSEL!
Positioneringsbæltet
skal altid være fastgjort. Lad aldrig
positioneringsbæltet hænge eller
trække på gulvet, da det kan blive
sammenfiltret.

Identifikationsnøgle
1. Positioneringsbælte

1

Figur 13. Positionering af bæltejustering

Sådan installeres positioneringsbæltet:
1. Fjern den bagerste skrue, der holder låget til opbevaringskassen under sædet fast (se figur 4) til
sædets bund på både venstre og højre sædehængsler.
2. Indsæt skruen gennem den medfølgende skive, gennem positioneringsbæltet og ind i sædebunden
på hver side af sædet på el-kørestolen.
3. Spænd begge skruer.
Sådan justeres positioneringsbæltet:
1. Når du har sat dig, skal du sætte metallåsen på den ene side af bæltet i plastiklåsen på den modsatte
side, indtil du hører et klik. Se figur 13.
2. Træk i den overskydende rem, der er fastgjort til metallåsen, indtil den er fast, men ikke så stram, at
den forårsager ubehag.
Sådan frigøres positioneringsbæltet:
1. Tryk på trykknapmekanismen på plastiklåsen.
PÅKRÆVET! Sørg for, at positioneringsbæltet er ordentligt fastgjort til el-kørestolen og
er indstillet til førerkomfort inden hver brug.
PÅKRÆVET! Kontroller positioneringsbæltet for løse dele eller skader, inklusive revner,
pletter, bøjet beslag, beskadigede låsemekanismer eller snavs, før hver brug af elkørestolen. Hvis du opdager et problem, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder.

Batterier og opladning
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Batterier og opladning
Go-Chair bruger to langvarige 12-volt dybcyklusbatterier.Disse batterier er forseglede og vedligeholdelsesfrie.
Da de er forseglet, er det ikke nødvendigt at kontrollere elektrolytniveauet (væske). Dybcyklusbatterier er
designet til at håndtere en længere og dybere udladning. Selvom de ligner almindelige bilbatterier, kan
de ikke udskiftes. Bilbatterier er ikke designet til at håndtere en lang, dyb afladning og er heller ikke sikre
til brug på el-kørestole.
PÅKRÆVET! Batteristolper, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder blyog blyforbindelser. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du håndterer
batterier, og vask hænder efter håndtering.
FORBUDT! Brug altid to batterier af nøjagtigt samme type, kemi og amperetimer (Ah) kapacitet. Se specifikationstabellen i denne manual og i den
vejledning, der følger med batteriopladeren, for anbefalet type og kapacitet.
ADVARSEL! Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis du har spørgsmål til
batterierne i din el-kørestol.

Opladning af batterierne
Batteriopladeren er vigtig for at give dine Go-Chair-batterier lang levetid. Den er designet til at optimere din
el-kørestols ydelse ved at oplade batterierne sikkert, hurtigt og nemt. Batteriopladeren er kun funktionel,
når opladerens strømstik er tilsluttet en stikkontakt.
FORBUDT! Fjernelse af jordforbindelse kan medføre elektrisk fare. Installer
om nødvendigt en godkendt 3-polet adapter til en stikkontakt, der har 2-polet
stikadgang.
FORBUDT! Brug aldrig en forlængerledning til at tilslutte din batterioplader.
Sæt opladeren direkte i en korrekt kablet almindelig stikkontakt.
FORBUDT! Lad ikke børn, der ikke overvåges, lege i nærheden af Go-Chair,
mens batterierne oplades. Pride anbefaler, at du ikke oplader batterierne,
mens der sidder nogen i el-kørestolen.
PÅKRÆVET! Læs instruktionerne om opladning af batteriet i denne vejledning
og i den vejledning, der fulgte med batteriopladeren, inden batterierne
oplades.
ADVARSEL! Der kan opstå eksplosive gasser, når batterierne oplades. Hold
Go-Chair og batteriopladeren væk fra antændelseskilder, såsom flammer
eller gnister, og sørg for tilstrækkelig ventilation, når batterierne oplades.
ADVARSEL! Du skal oplade din Go-Chairs batterier med den medfølgende
oplader. Brug ikke en batterioplader til biler.
ADVARSEL! Undersøg batteriopladeren, ledningerne og stikkene for skader
inden hver brug. Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis der er skader.
ADVARSEL! Forsøg ikke at åbne batteriopladeren. Hvis batteriopladeren ikke
ser ud til at fungere korrekt, skal du kontakte din autoriserede Pride-udbyder.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at batteriopladeren kan blive varm under
opladning. Undgå hudkontakt og placér den ikke på overflader, der kan blive
påvirket af varmen.
ADVARSEL! Hvis batteriopladeren er udstyret med køleåbninger, skal du ikke
forsøge at indsætte genstande gennem disse åbninger.
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ADVARSEL! Hvis din batterioplader ikke er testet og godkendt til udendørs
brug, må du ikke udsætte den for ugunstige eller ekstreme vejrforhold. Hvis
batteriopladeren udsættes for ugunstige eller ekstreme vejrforhold, skal den
have tid til at vænne sig til forskellen i miljøforhold før brug indendørs. Se den
vejledning, der fulgte med batteriopladeren, for mere information.

BEMÆRK: Go-Chair-batterierne kan oplades
med batteriboksen enten installeret på elkørestolen eller fjernet fra den elektriske
baseenhed.
Sådan oplades batterierne ved hjælp af eksterne
opladeren:
1. Placer forenden af din el-kørestol ved siden af
en almindelig stikkontakt.
2. Sørg for, at styreenhedens strøm er slukket, og
frihjulshåndtag er i aktiveret position. Se “Din
Go-Chair.”
3. Sæt den eksterne oplader i den eksterne
oplader/programmeringsstik på styreenheden.
4. Sæt dem eksterne oplader i stikkontakten.
ADVARSEL! LED-lysene på opladeren
angiver forskellige opladerforhold
på forskellige tidspunkter: Oplader
tændt, oplader og opladning færdig.
Hvis lysene ikke viser, at opladningen
er afsluttet inden for 24 timer, skal
du tage stikket fra opladeren ud og
kontakte din autoriserede Prideudbyder. Se vejledningen, der fulgte
med opladeren, for at få en komplet
forklaring af disse indikatorer.

Figur 14. Opladning af batterierne

5. Når batterierne er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og derefter ud af styreenheden.
Sådan oplades batterierne, når batteriboksen er fjernet fra strømbasen:
1. Fjern batteriboksen fra den elektriske baseenhed.
2. Placer batteriboksen ved siden af en almindelig stikkontakt.
3. Sæt den eksterne oplader i batteriboksens opladerport. Se figur 14.
4. Sæt den eksterne oplader i stikkontakten.
BEMÆRK: Hvis dette er en Pride ekstern oplader, er der to lys i den. Det røde lys indikerer, at
strømmen til den eksterne oplader er tændt. Det grønne lys indikerer, at batterierne er fuldt opladet.
Hvis det ikke er en Pride- ekstern oplader, skal du følge instruktionerne fra fabrikanten.
5. Når batterierne er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og derefter ud af batteriboksen.
6. Sæt batteriboksen på plads igen.
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BEMÆRK: Sluk for strømmen til styreenheden, og tag sædet ud, før du tager Go-Chair batteriboksen
ud.

1. HVIS DU VIL FJERNE BATTERIBOKSEN, SKAL DU TAGE
FAT I BATTERIBOKSENS HÅNDTAG OG LØFTE OP FOR AT
FRIGØRE BOKSEN FRA DEN ELEKTRISKE BASEENHED.

2. VIP BATTERIBOKSEN LIDT FREMAD.

3. LØFT BATTERIBOKSEN VÆK FRA DEN ELEKTRISKE
BASEENHED.

4. FOR AT INSTALLERE BATTERIBOKSEN, TAG FAT I
BATTERIBOKSENS HÅNDTAG OG VIP DEREFTER BOKSEN
LIDT FREMAD.

5. ANBRING BATTERIBOKSEN
BASEENHED.

6. SKUB BAGSIDEN AF BATTERIBOKSEN NED, INDTIL DEN
SIDDER ORDENTLIGT PÅ PLADS.

PÅ

DEN

ELEKTRISKE

Figur 15. Fjernelse og installation af Go-Chair Batteriboks

20
Optimer batteriets levetid
Sådan bruges nye batterier for maksimal effektivitet:
1. Genoplad ethvert nyt batteri helt inden dets første brug. Dette bringer batteriet op til 90% af sit højeste
ydelsesniveau.
2. Betjen din Go-Chair i huset og gården. Kør langsomt i starten, og kør ikke for langt, før du er vant til at
bruge styreenheden og har optimeret dine batterier.
3. Giv batterierne endnu en fuld opladning på mindst 8-14 timer, og betjen din Go-Chair igen. Batterierne
udfører nu over 90% af deres potentiale.
4. Efter fire eller fem opladningscyklusser tænder batterierne ved 100% opladning og holder i en længere
periode.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan fungerer opladeren?
Batteriopladeren tager den almindelige elektriske udgangsspænding (vekselstrøm) og konverterer den
til 24 VDC (jævnstrøm). Batterierne bruger jævnstrøm til at køre din Go-Chair. Når batterispændingen er
lav, arbejder opladeren hårdere for at oplade batteriet. Når batterispændingen nærmer sig fuld opladning,
arbejder opladeren ikke så hårdt for at afslutte opladningscyklussen. Når batteriet er fuldt opladet, er
strømstyrken fra opladeren næsten nul. Sådan opretholder opladeren en opladning, men overoplader
ikke batteriet.
Kan jeg bruge en anden batterioplader?
Du skal bruge den oplader, der følger med Go-Chair. Det er det sikreste og mest effektive værktøj til at
oplade batterierne. Vi anbefaler ikke at bruge andre typer opladere (f.eks. en oplader til bilbatterier).
BEMÆRK: Din el-kørestols oplader virker ikke, når batterierne er afladet til næsten nul kapacitet.
Hvis dette sker, skal du ringe til en autoriseret Pride-udbyder for at få hjælp.
Hvor ofte skal jeg oplade batterierne?
Mange faktorer kommer i spil, når du skal beslutte, hvor ofte batterierne skal oplades. Det kan være at
du bruger din Go-Chair på daglig basis, eller det kan være at du ikke bruger den i flere uger ad gangen.
 Daglig brug
Hvis du bruger din Go-Chair dagligt, skal du oplade batterierne, så snart du er færdig med at bruge
din Go-Chair. Din Go-Chair vil være klar hver morgen til at give dig en hel dags service. Det anbefales,
at du oplader batterierne mindst 8 til 14 timer efter daglig brug. Pride anbefaler, at du oplader dine
batterier i yderligere 4 timer, efter at batteriopladeren har indikeret, at opladningen er afsluttet.
 Sjældent brug
Hvis du bruger din Go-Chair sjældent (en gang om ugen eller mindre), skal du oplade batterierne
mindst én gang om ugen i 24 timer.
BEMÆRK: Opbevar dine batterier fuldt opladet og undgå hel afladning af dine batterier. Se
vejledningen, der fulgte med batteriopladeren, for opladningsinstruktioner. Pride anbefaler at
oplade dine batterier i mindst 48 kontinuerlige timer en gang om måneden for at forbedre batteriets
ydelse og batteriets levetid.
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Hvordan kan jeg få maksimal rækkevidde eller afstand pr. Opladning?
Sjældent har du en ideel kørselssituation som glat, fladt, hårdt terræn uden vind, bakker eller kurver.
Oftere bliver du præsenteret for bakker, fortovssprækker, ujævn og løst pakket overflader, kurver og vind.
Alle disse faktorer påvirker afstanden eller køretiden pr. Batteriopladning. Nedenfor er et par forslag til
opnåelse af det maksimale interval pr. Opladning:
 Oplad altid batterierne helt inden din rejse.
 Planlæg din rejse på forhånd for at undgå stigninger, hvis det er muligt.
 Begræns bagagevægt til vigtige genstande.
 Prøv at opretholde en jævn hastighed og undgå stop-and-go-kørsel.
 Pride anbefaler at oplade dine batterier i mindst 48 kontinuerlige timer en gang om måneden for at
forbedre batteriets ydelse og batteriets levetid.
Hvilken type batterier skal jeg bruge?
Vi anbefaler dybcyklusbatterier, der er forseglede og vedligeholdelsesfrie. AGM-batterier er
dybcyklusbatterier, der har samme ydeevne. Se specifikationstabellen for mere information om de
batterier, der bruges med din Go-Chair.
ADVARSEL! Batterierne indeholder ætsende kemikalier. Brug kun AGMbatterier for at reducere risikoen for lækage eller eksplosive forhold.

Hvorfor virker mine nye batterier svage?
Dybcyklus-batterier anvender en meget anden kemisk teknologi end den, der bruges i bilbatterier, nikkelcadmium (nicads) eller i andre almindelige batterityper. Dybcyklusbatterier er specifikt designet til at levere
strøm, tømme deres opladning og derefter acceptere en relativt hurtig genopladning. AGM-batterier skal
oplades så ofte som muligt. De har ikke en “hukommelse” som nikkel-cadmium-batterier.
Vi samarbejder tæt med vores batteriproducent for at levere et batteri, der bedst passer til din Go-Chairs
specifikke krav. Friske batterier ankommer regelmæssigt til Pride og sendes straks med fuld opladning.
Under forsendelse støder batterierne på ekstreme temperaturer, der kan have indflydelse på den første
brug. Varme fjerner ladningen fra batteriet, og kulden bremser den disponible strøm og forlænger den tid,
der kræves for at genoplade batteriet (ligesom med et bilbatteri).
Det kan tage et par dage, før batteriets temperatur stabiliseres og justeres til dets nye omgivelsestemperatur.
Vigtigere er, at det tager et par “opladningscyklusser” (en delvis dræning - derefter en fuld opladning) for
at etablere den kritiske kemiske balance, der er essentiel for batteriets maksimale ydeevne og lange
levetid. Det vil være værd at tage tid til at optimere brugen af batteriet korrekt.
Hvordan kan jeg sikre maksimal batterilevetid?
Et fuldt opladet dybcyklusbatteri giver pålidelig ydelse og forlænget batterilevetid. Opbevar din Go-Chairs
batterier fuldt opladet, når det er muligt. Batterier, der regelmæssigt og helt aflades, sjældent oplades
eller opbevares uden fuld opladning, kan blive permanent beskadiget, hvilket kan forårsage upålidelig
Go-Chair-drift og begrænset batterilevetid.
BEMÆRK: Batteriets levetid er ofte en afspejling af den pleje, det får.
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Hvordan skal jeg opbevare min Go-Chair og dens batterier?
Hvis du ikke bruger din Go-Chair regelmæssigt, anbefaler vi, at du opretholder batteriets vitalitet ved at
oplade batterierne mindst én gang om ugen.
Hvis du ikke har planer om at bruge din Go-Chair i en længere periode, skal du oplade batterierne helt
inden opbevaring. Frakobl kablerne til batterierne, og opbevar Go-Chair i et varmt, tørt miljø. Undgå
ekstreme temperaturer, såsom frost og overdrevent varme forhold, og prøv aldrig at oplade et frossent
batteri. Et koldt eller frossent batteri skal opvarmes i flere dage før opladning.
Hvad med offentlig transport?
AGM og Gel-Cell batterier er designet til anvendelse i el-kørestole og andre mobilitetskøretøjer. Disse
batterier er godkendt af Federal Aviation Administration (FAA), hvilket tillader sikker transport med fly,
busser og tog, da der ikke er fare for spild eller lækage. Vi anbefaler, at du kontakter flyselskabet på
forhånd for at få mere at vide om flyselskabet specifikke krav.
Hvad med forsendelse?
Hvis du ønsker at bruge et fragtfirma til at sende din Go-Chair til din endelige destination, skal du, hvis
det er muligt, pakke din Go-Chair i den originale forsendelsescontainer og sende batterierne i separate
kasser.

Pleje og vedligeholdelse
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Pleje og vedligeholdelse
Din Go-Chair er et sofistikeret køretøj til rejsemobilitet. Som ethvert motoriseret køretøj kræver det
rutinemæssig vedligeholdelseskontrol. Du kan udføre nogle af disse kontroller, men andre har brug for
hjælp fra en autoriseret Pride udbyder. Forebyggende vedligeholdelse er meget vigtig. Hvis du følger
vedligeholdelseskontrollerne i dette afsnit som planlagt, kan du hjælpe med at sikre, at din Go-Chair giver
dig mange års problemfri drift. Hvis du er i tvivl om din Go-Chairs pleje eller drift, skal du kontakte en
autoriseret Pride udbyder.
ADVARSEL! Servicer ikke Go-Chair, når der sidder en passager på sædet.

Din Go-Chair er som det mest elektriske udstyr modtagelig for skader fra elementerne. Undgå fugtige
områder af enhver art.
ADVARSEL! Direkte eller langvarig eksponering af vand eller fugt kan resultere
i en elektronisk eller mekanisk funktionsfejl af din Go-Chair. Vand kan
forårsage, at elektriske komponenter korroderer, og stolens ramme ruster. Elkørestole bør undersøges regelmæssigt for tegn på korrosion forårsaget af
vandeksponering, eksponering for kropsvæske eller inkontinens. Beskadigede
komponenter skal udskiftes eller behandles straks.

Hvis din Go-Chair kommer i kontakt med vand:
1. Tør din Go-Chair så grundigt som muligt med et håndklæde.
2. Lad din Go-Chair stå et varmt, tørt sted i 12 timer for at lade vand fordampe.
3. Kontroller styreenhedens drift og bremser, før du bruger din Go-Chair igen.
4. Hvis der er uoverensstemmelser, skal du tage din Go-Chair til en autoriseret Pride udbyder. Elkørestole, der ofte udsættes for vandkilder, såsom inkontinens, skal ofte inspiceres for korrosion, og
det kan være nødvendigt at udskifte elektroniske komponenter ofte.
Temperatur
 Selvom din lænestol kan modstå kortsigtede opbevaringstemperaturer mellem -40° F (-40° C) og
149° F (65 ° C), anbefales det, at langvarig opbevaringstemperatur er mellem -13° F (-25)° C) og
122° F (50° C). Ideelle opbevaringsforhold er 68° F (20° C) til 70° F (21° C), hvor det er muligt, men vi
er klar over, at det ikke altid er muligt på grund af forskellige klimaer og miljøer.
 I ekstremt kolde temperaturer kan batterierne fryse. Den specifikke temperatur, hvor de fryser, afhænger
af en række faktorer, såsom batteriopladning, brug og sammensætning af batterierne (f.eks. AGM).
Generelle retningslinjer
 Undgå at slå eller banke på styreenheden.
 Undgå langvarig udsættelse af din Go-Chair for ekstreme forhold, såsom varme, kulde eller fugt.
 Hold styreenheden ren.
 Kontroller alle stik for at sikre, at de alle er stramme og fastgjort korrekt.
 Hvis din el-kørestol er forsynet med pneumatiske dæk, skal du sørge for, at de pneumatiske dæk er
pumpet til det psi/bar/kPa lufttryk, der er angivet på hvert dæk.
ADVARSEL! Sørg for, at pneumatiske dæk er pumpet til lufttrykket psi/bar/kPa, der er
angivet på hvert dæk. Undgå at pumpe dine dæk for meget eller for lidt. Lavt tryk kan
resultere i tab af kontrol, og dæk der er pumpet for meget op kan sprænge. At pumpe
dækkene for meget op, kan få dem til at eksplodere.
ADVARSEL! Brug ikke en højtryksslange til at pumpe dine dæk op.

 Brug en gummipleje på dækkets sidevægge for at hjælpe med at bevare dem.
ADVARSEL! Brug aldrig gummipleje på dækkenes kontaktflade, dette kan gøre, at
dækkene bliver glatte og får din el-kørestol til at glide.
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 Alle hjullejer er forsmurt og forseglet. De kræver ingen efterfølgende smøring.
 Hvis din kørestol har en kropsskærm med en blank finish, er kropskappen sprøjtet med en klar tætningsbelægning.
Du kan anvende et let lag bilvoks for at hjælpe med at bevare sit højglansudseende. Hvis din kørestol har en
kropskappe med en mat finish, skal du bruge KUN produkter udviklet til matfinishmaling. Brug ikke voks,
detalje spray, ArmorAll® eller noget produkt, der er fremstillet til blank maling.
ADVARSEL! Vælg det rigtige produkt for at beskytte finishen på din kørestols kappe. KUN produkter,
der er udviklet til matfinish maling, skal bruges på hylstre med mat finish. Manglende overholdelse
af denne advarsel kan medføre beskadigelse af afdækningens matte lakfinish.

 Kontroller alle elektriske forbindelser. Sørg for, at de er stramme og ikke er korroderede. Batterier skal
sidde fladt i batteribakken med batteripolerne vendt indad mod hinanden. Der henvises til batteriet
ledningsdiagram for korrekt ledningsføring.
ADVARSEL! Selvom Go-Chair har bestået de nødvendige testkrav til indtrængen
af væsker, skal du holde elektriske forbindelser væk fra kilder til fugt, inklusive
direkte eksponering for vand eller kropsvæsker og inkontinens. Kontroller ofte
elektriske komponenter for tegn på korrosion, og udskift om nødvendigt.

Daglig kontrol
 Tjek joystick, når styreenheden er slukket. Sørg for, at det ikke er bøjet eller beskadiget, og at det vender
tilbage til den neutrale position, når du slipper det. Kontroller gummiet omkring bunden af styreenheden for
skader. Kontroller gummiet visuelt. Undgå at håndtere eller forsøge at reparere det. Kontakt en autoriseret
Pride-udbyder, hvis der er et problem.
 Undersøg styreselen visuelt. Sørg for, at den ikke er flosset, klippet eller har nogen ledninger der er udsat
for fri adgang. Kontakt en autoriseret Pride-udbyder, hvis der er et problem.
 Kontroller for flade steder på solide dæk. Flade steder kan påvirke stabiliteten negativt.
 Undersøg sædesystemet, armlæn og forankringerne foran for løs hardware, spændingspunkter eller
skader. Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis der er et problem.
Ugentlig kontrol
 Frakobl og inspicér styreenheden fra den elektriske baseenhed. Se efter korrosion. Kontakt om
nødvendigt en autoriseret Pride-udbyder.
 Sørg for, at alle dele af styresystemet er sikkert fastgjort til din Go-Chair. Stram ikke nogen skruer for
meget.
 Kontroller, om dækkene er pumpet korrekt. Hvis et dæk ikke holder luft, skal du kontakte din autoriserede
Pride udbyder for udskiftning af slangen.
 Kontroller bremserne. Denne test skal udføres på en jævn overflade med mindst 1 meter (3 fod) fri
afstand omkring din Go-Chair.
Sådan kontrolleres bremserne:
1. Tænd for styreenheden, og skru ned for hastigheden på din Go-Chair.
2. Efter et sekund skal du kontrollere batteriets tilstand. Sørg for, at det forbliver tændt.
3. Skub langsomt styreenheden fremad, indtil du hører de elektriske bremser klikke. Slip straks
styreenheden. Du skal være i stand til at høre hver elektrisk bremse aktivere inden for et par sekunder
efter bevægelsen af styreenheden. Gentag denne test tre gange, skub styreenheden bagud, derefter
til venstre og derefter til højre.
Månedlig kontrol
 Kontroller for slitage på dæk. Se en autoriseret Pride-udbyder for reparation.
 Kontroller svinghjulene for slitage. Udskift dem efter behov.
 Kontroller armene til svinghjulene for skader, hvilket indikerer, at de muligvis skal justeres eller lejerne
skal udskiftes. Kontakt en autoriseret Pride-udbyder for reparation.
 Kontroller hele el-kørestolen for løs hardware og ændringer i el-kørestolens funktion eller ydeevne.
Kontakt din autoriserede Pride-udbyder for service og reparation.
 Hold din Go-Chair ren og fri for fremmed materiale, såsom mudder, snavs, hår, mad, drikke osv.
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Årlig kontrol
Tag din Go-Chair til en autoriseret Pride udbyder for årlig vedligeholdelse, især hvis du bruger din elkørestol dagligt. Dette hjælper med at sikre, at din Go-Chair fungerer korrekt og hjælper med at forhindre
fremtidige komplikationer.
Opbevaring
Din Go-Chair skal opbevares på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for ekstreme temperaturer. Når du
opbevarer den, skal du fjerne batterierne fra Go-Chair. Se “Batterier og opladning.”
ADVARSEL! Hvis du ikke opbevarer enheden korrekt, kan rammen ruste, og elektronikken
kan blive beskadiget.

Batterier, der regelmæssigt og helt aflades, sjældent oplades, opbevares i ekstreme temperaturer eller
opbevares uden fuld opladning kan være permanent beskadiget, hvilket kan forårsage upålidelig ydelse
og begrænset levetid. Det anbefales, at du oplader batterierne regelmæssigt i perioder med langvarig
opbevaring for at sikre korrekt ydelse.
Det kan være nødvendigt at placere flere klodser under rammen på din Go-Chair for at hæve den væk fra
jorden i perioder med langvarig opbevaring. Dette fjerner vægten fra dækkene og reducerer muligheden
for, at der opstår flade steder på kontaktfladerne, der kommer i kontakt med jorden.
Bortskaffelse af din Go-Chair
Din Go-Chair skal bortskaffes i henhold til gældende lokale og nationale lovbestemmelser. Kontakt
dit lokale affaldsselskab eller en autoriseret Pride udbyder for information om korrekt bortskaffelse af
emballage, metal rammekomponenter, plastkomponenter, elektronik, batterier, neopren, silikone og
polyuretanmaterialer.
ADVARSEL! Plastposer er en kvælningsfare. Bortskaf plastikposer korrekt og lad ikke børn lege
med dem.

Rengøring og desinfektion
 Brug en fugtig klud og mild, ikke-slibende rengøringsmiddel til at rengøre plast- og metaldelene på din
Go-Chair. Undgå at bruge produkter, der kan ridse overfladen på din el-kørestol.
 Rengør om nødvendigt dit produkt med et godkendt desinfektionsmiddel. Sørg for, at desinfektionsmidlet
er sikkert til brug på dit produkt før påføring.
ADVARSEL! Følg alle sikkerhedsinstruktioner for korrekt brug af desinfektionsmidlet og/
eller rengøringsmidlet, før det påføres dit produkt. Manglende overholdelse kan føre til
hudirritation eller for forringelse af polstring og/eller el-kørestolens finish.
ADVARSEL! Vask aldrig din el-kørestol med en haveslange, eller lad den komme i direkte
kontakt med vand. Din el-kørestol har et malet ABS-karosseri, der gør det nemt at aftørre
el-kørestolen med en fugtig klud.
ADVARSEL! Brug aldrig kemikalier til at rengøre et vinylsæde, da det kan medføre, at
sædet bliver glat eller tørre ud og revner. Brug sæbevand og tør sædet grundigt.
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Udskiftning af hjul
Hvis din el-kørestol er udstyret med et solid dæk, skal
du udskifte hele hjulkonstruktionen. Erstatningsdele
er let tilgængelige via en autoriseret Pride udbyder.

Identifikationsnøgle
1. Aksel nøgle
2. Akselåbningen
3. Spændeskive
4. Hjulbolt

ADVARSEL! Hjulene på din el-kørestol
må kun serviceres af en autoriseret
Pride udbyder eller en kvalificeret
tekniker.

1

ADVARSEL! Sørg for, at strømmen
til styreenheden er slukket, og at elkørestolen ikke er i frihjulstilstand,
før du udfører denne procedure.
ADVARSEL! Når du udskifter dækket,
skal du kun fjerne hjulbolten og
spændeskiven og derefter fjerne
hjulet. Hvis der er behov for yderligere
adskillelse, tøm dækket helt, eller
kan det eksplodere.

Sådan skiftes hjulet:
1. Sluk for styreenheden.
2. Sæt Go-Chair op på blokke.
3. Fjern hjulbolten og spændeskiven fra akslen. Se
figur 16.
4. Træk hjulet af akslen.
5. Skub det nye hjul tilbage på akslen. Sørg for, at
nøglen er i akselåbningen.
ADVARSEL! Sørg for, at aksel nøglen
er korrekt installeret i akselåbningen,
når hjulet monteres. Hvis bremsen
og drivsystemerne ikke er installeret
korrekt, kobles de fra, hvilket
kan forårsage personskade eller
produktskade.

6. Genmonter hjulbolten og spændeskiven på
akslen, og spænd dem til.
ADVARSEL! Sørg for, at både hjulbolt
og spændeskive er geninstalleret og
strammes korrekt.

7. Fjern Go-Chair fra blokkene.

4

2

3

Figur 16. Go-Chair hjul
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Udskiftning af batteri
Et kabelforbindelsesdiagram er trykt på et klistermærke, der er placeret inde i batteriboksen. Se
specifikationstabellen for korrekte batterispecifikationer.
OBLIGATORISK! Batteristolper, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder
bly- og blyforbindelser. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du håndterer
batterier, og vask hænder efter håndtering.
ADVARSEL! Batterierne i din el-kørestol må kun repareres eller udskiftes af
en autoriseret Pride udbyder eller en kvalificeret tekniker.
ADVARSEL! Udskift ikke batterierne, når der sidder nogen i stolen.
ADVARSEL! Batterierne i din Go-Chair er tunge. Se specifikationstabellen.
Hvis du ikke er i stand til at løfte så meget vægt, skal du sørge for at få hjælp.
Brug passende løfteteknikker og undgå at løfte mere end hvad du kan.
ADVARSEL! Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift altid begge batterier
på samme tid.
FORBUDT! Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripolerne.
Kontakt med værktøj kan forårsage elektrisk stød.

Du har muligvis brug for følgende for at skifte batterier:
 metrisk/standard topnøglesæt og skralde
 justerbar skruenøgle
 skruetrækker
Sådan udskiftes batterierne:
1. Fjern batterikassen fra Go-Chair.
2. Vend kassen på hovedet.
3. Fjern alle skruer, der holder batterikassens
halvdele sammen. Se figur 17.
4. Vend batterikassen om, så håndtaget er opad,
og fjern låget.
5. Fjern de røde (+) positive og sorte (-) negative
batterikabler fra hvert batteri.
6. Løsn krog- og loopbåndene fra begge batterier.
7. Fjern batterierne.
8. Sæt de nye batterier ned i batteriboksen
(batteriklemmerne vender op og vender mod
midten af el-kørestolen).
9. Spænd krogen og loopbåndene omkring begge
batterier.
10. Forbind de to (2) batterikabler igen til
batteripolerne. Sørg for, at det røde kabel er
tilsluttet den positive (+) terminal og det sorte
kabel er tilsluttet den negative (-) terminal.
11. Sæt låg på igen, og vend batterikassen forsigtigt
om, så håndtaget er nede.
12. Udskift og spænd alle skruer, der holder
batteriboksen sammen.
13. Geninstaller batteriboksen tilbage på Go-Chair.

Identifikationsnøgle
1. Top batteridæksel
2. Batterier
3. Opladerport
4. Nederste batteridæksel
5. Afbryder
1

2

3
5
2

4

Figur 17. Go-Chair batteriboks
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Hvornår skal man kontakte en autoriseret Go-Chair udbyder for service
Følgende symptomer kan indikere et alvorligt problem med din Go-Chair. Kontakt om nødvendigt en
autoriseret Pride-udbyder. Når du ringer, skal du have modelnummer, serienummer, problemets art og
fejlkoden, hvis den er tilgængelig.
 Motorstøj
 Ødelagt sele
 Knækkede eller ødelagte stik
 Ujævn slitage på et af dækkene
 Rystende bevægelse
 Trækker til den ene side
 Bøjede eller ødelagte hjulsamlinger
 Tænder ikke
 Tænder, men bevæger sig ikke
 Løst sæde- eller sædekomponenter
Korrekt vedligeholdelse
Hvis batteriets tilstand ikke lyser, når du tænder for strømmen:
 Kontroller seleforbindelserne. Sørg for, at de er stramme.
 Kontroller afbryderen. Nulstil det om nødvendigt.
 Kontroller batteriforbindelserne.
Hvis ovenstående forhold viser sig at være normale, kan du teste af batterierne med en batterimåler.
Disse testere fås i bilindustrien. Frakobl begge batterier inden testen, og følg instruktionerne, der følger
med batterimåleren. Hvis ét af batterierne ikke består testen, skal du udskifte dem begge. Hvis din GoChair stadig ikke tænder, skal du kontakte en autoriseret Pride udbyder.
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USA
401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.pridemobility.com
Canada
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
Australia
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au
New Zealand
38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz
UK
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Netherlands
(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.pride-mobility.nl
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.quantumrehab.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

Produktets serienummer

UDI-etiket (hvis relevant)

