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INLEDNING

Elrullstolen styrs med hjälp av manöverbox-
en.

 ☞ Anvisning:
Tillbehör och tillval som t.ex. externa 
tryckknappar ingår inte i standardutfö-
randet!

Om manöverboxen eller dess tillbehör an-
vänds felaktigt kan du själv och andra ut-
sättas för fara. Därför måste man lära sig att 
hantera den. 

Denna bruksanvisning hjälper dig att bli be-
kant med hur manöverboxen används och 
informerar om hur olyckor undviks.

!
 Observera:

Läs igenom och följ de dokument som 
följer med elrullstolen innan den an-
vänds för första gången:

– den här bruksanvisningen < Manöver-
box >,

– säkerhet- och allmänna hanteringsan-
visningar av < Elfordon > samt

– elrullstolens bruksanvisning.

 ☞ Anvisning:
Barn och ungdomar bör läsa igenom 
dokumenten som medföljer elrullstolen 
tillsammans med sina föräldrar eller en 
assistent/medhjälpare innan den an-
vänds för första gången.

För personer med synhandikapp finns det 
PDF-filer av ovan nämnda dokument på vår 
hemsida via internet < www.meyra.com >.

 ☞ Kontakta din hjälpmedelscentral vid be-
hov.

Alternativt kan synskadade användare få 
dokumentationen uppläst av en hjälpande 
person.
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SPECIFIKATION/
ANVÄNDBARHET

Användning

Manöverboxen ska anslutas till elrullstolen 
med en R-Net-elektronik.

Anpassning

Innan manöverboxen används för första 
gången ska den anpassas på din hjälpme-
delscentral.
Vid denna anpassning tar man hänsyn till 
användarens körvana, vederbörandes spe-
ciella krav och rullstolens huvudsakliga an-
vändningsområde.
Hjälpmedelscentralen kan justera joystick-
ens känslighet om användarens behov för-
ändras.

! 
Observera:
Låt alltid din hjälpmedelscentral utföra 
anpassnings- eller inställningsarbetena. 
De dokumenterar och följer systematiskt 
upp förändringarna.

MODELLER

Den här bruksanvisningen gäller för följan-
de manöverboxar:

Modul LED
Modul LCD
Modul för medhjälpare
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ANSLUTNING AV EN AN-
DRA MANÖVERBOX

Det går att ansluta två manöverboxar till 
R-Net-LCD-systemet.

 ☞ Anvisning:
Denna anslutning får endast utföras av 
hjälpmedelscentralen!

Denna möjlighet är endast aktuell om en 
medhjälpare ska manövrera rullstolen och 
manöverboxen inte ska flyttas från sitt främ-
re läge till ett bakre.

En extra manöverbox kan exempelvis an-
vändas istället för en extern joystick eller 
en extern till-/från-knapp. Det ger en fördel 
med extra funktioner som exempelvis blin-
kers, signalhorn etc.

Körfunktionerna är aktiva från den manö-
verbox från vilken påslagningen gjordes.
Om en extra manöverbox används aktiveras 
indikeringen parallellt. Systemet kan dessut-
om stängas av med den manöverboxen.

SÄKERHETSINSTRUKTIO-
NER

 ☞ En manöverbox som tagits av får inte 
slängas eller falla ned, utan måste hante-
ras på korrekt sätt. Detta är en förutsätt-
ning för att fordonet ska fungera korrekt.

 ☞ Dra inte ut anslutningskontakten under 
färd.

 ☞ TILL-/FRÅN-knappen får endast använ-
das i nödsituationer medan rullstolen 
körs.

 – Elrullstolens drift stoppas därigenom 
(nödbromsning). – Se även kapitlet 
< Nödbromsning > i dokumentet Sä-
kerhets- och allmänna hanteringsanvis-
ningar till elfordon.
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ÖVERSIKT

< LED >-manöverbox

(1) Joystick

(2) Batteriladdningskontakt

Manöverpanel, tryckknapp

(5) Blinkers vänster på/av

(6) Sänk hastigheten

(7) Varningsblinkers på/av

(8) Signalhorn

(9) Manöverbox på/av

(10) Belysning på/av

(11) Funktion (Mode)

(12) Öka hastigheten

(13) Blinkers höger på/av

LED-indikatorer

(14) Blinker vänster

(15) Vald justeringsfunktion (mode)

(16) Varningsblinkers

(17) Batteriets laddningsnivå och felmedde-
landen

(18) Belysning

(19) Inställd hastighet och information

(20) Höger blinkers

 ☞ LED-indikatorerna lyser i aktivt tillstånd.
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< LCD >-manöverbox

(1) Joystick

(2) Batteriladdningskontakt

(3) Anslutningsuttag för extern tryckknapp 
(11) < Mode > eller externa inställnings-
knappar

(4) Anslutningsuttag för extern tryckknapp 
(9) < Till/från >

Manöverpanel, tryckknapp

(5) Blinkers vänster på/av

(6) Sänk hastigheten

(7) Varningsblinkers på/av

(8) Signalhorn

(9) Manöverbox på/av

(10) Belysning på/av

(11) Funktion (Mode)

(12) Öka hastigheten

(13) Blinkers höger på/av

(21) Körprofil (valbar)

LED-indikatorer

(14) Blinker vänster

(15) LCD-display

(16) Varningsblinkers

(18) Belysning

(20) Höger blinkers

 ☞ LED-indikatorerna lyser i aktivt tillstånd.
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LCD-display

(17) Indikator för batteriladdningsnivå

(19) Inställd hastighet

(22) Hastighetsmätare

(23) Indikator för körsträcka

(24) Tidsvisning

(25) Symbol för indikering av aktiv manöver-
box

 ☞ Visas bara om två manöverboxar är 
anslutna

(26) Batterisymbol

(27) Indikering av den aktuella körhastighe-
ten eller elektronikens strömförbruk-
ning.

 ☞  Med stigande körhastighet eller sti-
gande strömförbrukning ökar anta-
let segment som lyser.

(28) Symbol för indikator för eventuella stör-
ningar.

(29) Profilindikator (ev. tillbehör)

(30) Indikering av aktiv hastighetsminskning 
(orange) eller stillastående (blinkar rött).

(31) ESP-meddelande
 ☞  Visas först när ESP-sensorn är till-

gänglig.
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GÖRA RULLSTOLEN 
KÖRKLAR

Ladda batterierna

Börja med att stänga av manöverboxen när 
batterierna ska laddas. Sätt sedan i stickkon-
takten till batteriladdaren i manöverboxens 
(2) laddningsuttag.

 ☞ Se även < Rullstolens bruksanvis-
ning >.

! 
Observera:
Sätt inte i några andra apparater förut-
om säkerhetskontakten, samt batterilad-
darens stickkontakt i batteriladdnings-
kontakt.
– Fara för kortslutning!
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Sätta på manöverbox

För att sätta på manöverboxen ska du 
trycka på till-/från-knappen (9). Elektroniken 
genomgår nu ett systemtest.

 ☞ Anvisning:
Vrid inte joysticken under tillkopplings-
fasen (ca en sekund).

När batteriindikeringen (17) lyser kontinuer-
ligt är elektroniken klar att användas.

 ☞ Anvisning:
Ett blinkande eller vandrande ljus på 
batteriindikeringen (17) resp. hastighets-
indikeringen (19) signalerar olika felmed-
delanden resp. informationsmedde-
landen. – Beakta kapitlet Feldiagnos på 
sidan 38.

Stäng av manöverboxen när körning har av-
slutats. Därigenom tas rullstolen ur drift.

 ☞ Tryck på PÅ-/AV-knappen (9) för att 
stänga av manöverboxen.
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Startspärr

Rullstolen kan låsas med startspärren för att 
skydda den mot obehörig användning.

Startspärren är tillkopplad när:

LED – ett vandrande ljus visas på den in-
ställda hastigheten (19).

LCD – en låssymbol visas på LCD-displayen 
[1].

Aktivera startspärren

Funktion via knapparna

1. Håll till-/från-knappen (9) intryckt i ca en 
sekund när manöverboxen är tillkopp-
lad. Släpp till-/från-knappen (9) igen ef-
ter den korta signalen < beep >.

2. För joysticken framåt till anslaget och 
invänta den korta signalen < beep >.

3. För joysticken bakåt till anslaget och in-
vänta den signalen < beep >.

4. För tillbaka joysticken till nolläge.

 ☞  Efter den långa signalen < beeeeep > är 
startspärren tillkopplad.

 ☞ Anvisning:
Elektroniken spärrar nu körläget och 
sängs därefter av automatiskt.
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Funktion med säkerhetskontakt

Sätt i säkerhetskontakten [1] i batteriladd-
ningskontakten (2) när manöverboxen är 
tillkopplad. Dra ur säkerhetskontakten igen 
efter den korta signalen < beep >.

 ☞ Anvisning:
Elektroniken spärrar nu körläget och 
sängs därefter av automatiskt.

Stänga av startspärren

Funktion via knapparna

1. Sätt på manöverboxen genom att 
trycka på till-/från-knappen (9).

2. För joysticken framåt till anslaget och 
invänta den korta signalen < beep >.

3. För joysticken bakåt till anslaget och in-
vänta den korta signalen < beep >.

4. För tillbaka joysticken till nolläge.

 ☞ Efter den långa signalen < beeeeep > är 
startspärren frånkopplad.

Funktion med säkerhetskontakt

Sätt i säkerhetskontakten [1] i batteriladd-
ningskontakten (2) när manöverboxen är 
tillkopplad. Dra ur säkerhetskontakten igen 
efter den korta signalen < beep >.

 ☞  Startspärren är frånkopplad.
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Automatisk frånkopplingstid

Elrullstolen har en automatisk frånkopp-
lingstid för att spara på batteriströmmen.
Om joysticken inte rörs eller någon knapp 
på manöverboxen inte trycks in under den 
inställda frånkopplingstiden så stängs elrull-
stolen automatiskt av.

 ☞ Anvisning:
Den automatiska frånkopplingstiden är 
standardmässigt inställd på 10 minuter.

 ☞ En hjälpmedelscentral kan via ett servi-
ceprogram ställa in frånkopplingstiden 
från 1 till 30 minuter eller stänga av den 
helt.
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KÖRSTABILITETSSENSOR 
(ESP)

Körstabilitetssensorn (ESP) kan väljas till för 
att jämna ut oönskade körmanövrar, som 
t.ex. oundvikligt kan uppträda på ojämn 
körbana. Rullstolens körstabilitet och styr-
förmåga förbättras väsentligt.

När en ESP-sensorförsedd rullstol körs om-
bord på ett transportmedel som rör sig 
mycket, t.ex. ett fartyg, en buss eller ett tåg, 
kan oönskade körrörelser förekomma hos 
rullstolen.

! 
Observera:
ESP-sensorn skall deaktiveras innan och 
under körning på ett transportmedel 
som rör sig. Sensorn deaktiveras med 
hjälp av ett specialkörprogram.

Så snart rullstollen lämnat transportmedlet 
kan du växla tillbaka ett annat körprogram 
för att återigen dra nytta av ESP-sensorns 
fördelar.

Aktivera / deaktivera 
körstabilitetssensorn

LCD-manöverbox

ESP-sensorn är aktiverad eller deaktiverad 
(31) beroende på valt körprogram.

 ☞ Se kapitlet Körprogram på sidan 29.

 ☞ Om ESP-sensorn är deaktiverad är dess-
utom rullstolens körhastighet, beroende 
på modell och utförande, väsentligt re-
ducerad av säkerhetsskäl.
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KONTROLLER FÖRE 
KÖRNING

Batteriindikering

Efter att manöverboxen har kopplats till vi-
sar batteriindikeringen (17) batteriets ladd-
ningsnivå efter systemtestet.

När batteriets laddningsnivå sjunker lyser 
färre segment i batteriindikeringen (17).

 ☞ Anvisning:
Batteriindikeringen består av 10 seg-
ment och är sammansatt av 3 röda, 
4 gula/orangea och 3 gröna segment.

Segmentens färgområden betyder:

Grönt

Batterierna är laddade.

Gult/orange

Batterierna bör laddas.

Rött

Batterierna är urladdade och måste laddas 
omgående.

 ☞ Anvisning:
Indikatorn för batteriladdningen visar 
endast ett konstant värde när rullstolen 
körs på jämnt underlag.

Utvärdering

Visningen av batteriladdningen är utformad 
utifrån urladdningskaraktären hos de bat-
terier som levereras av oss. Andra batterity-
per eller batterier från andra tillverkare kan 
uppvisa annan karaktär och därmed minska 
visningsexaktheten.

Exaktheten är dessutom beroende av bat-
teriets temperatur, ålder och belastning och 
har därför vissa begränsningar.
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Förinställbar maxhastighet

När manöverboxen har satts på så aktiveras 
den senaste förvalda högsta hastigheten.

Den lysande dioden (LED) resp. segmen-
tindikatorns lysande fält för den inställbara 
maximala sluthastigheten (19) visar det val-
da hastighetssteget.

 ☞ Beakta även kapitlet Knappar och symbo-
ler på sidan 21!

! 
Observera:
Olycksrisk p.g.a.:

– felaktigt hastighetssteg!

– omkoppling till ett lägre hastighets-
steg under körning!

Välj ett lägre hastighetssteg i körsituationer 
där du känner dig osäker (t.ex. vid körning 
i trånga utrymmen, körning i nedförsbacke, 
körning på ramper, på trottoarer eller mot-
svarande).

! 
Observera:
Välj hastighetssteg efter dina individuel-
la behov och beroende på den aktuella 
körsituationen!

• När du kör i nedförslutningar eller ned-
försbackar ska du anpassa maxhastig-
heten efter backens lutning. Överskrid 
aldrig den högsta tillåtna hastigheten. 
– Olycksrisk!
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Hastighetssteg

Den maximala hastigheten kan ställas in i 
5 olika hastighetssteg (19).

 ☞ Beakta även kapitlet Knappar och 
symboler på sidan 21!

I hastighetssteg 5 så är den maximala has-
tigheten 6, 10 eller 15 km/h beroende på 
elrullstolens utförande.

I hastighetssteg 1 är maxhastighet 20 % av 
den högsta möjliga maxhastigheten.

1. Exempel på körsituation:

 Inomhus.

Nödvändig inställning: låg hastighetsin-
ställning [1].

 ☞  Konsekvens av en för hög inställ-
ning:
En lätt vinkling av körspaken ger en 
snabb start. – Rullstolens förare kan då 
förlora kontrollen över fordonet i trånga 
utrymmen, t.ex. i bostaden.
– Olycksrisk!

2. Exempel på körsituation:

 En gata ska korsas.
Nödvändig inställning: hög hastighets-
inställning [2].

 ☞ Konsekvens av en för låg inställ-
ning:
Gatan korsas för sakta.
– Olycksrisk till följd av bilar som trafike-
rar gatan!



1

20   

JOYSTICK

Kör- och styrrörelser

Elrullstolen accelereras och bromsas med 
joysticken (1). För långsamt joysticken i öns-
kad körriktning.

Ju längre från nolläget joysticken förs, desto 
snabbare kör elrullstolen (upp till inställd 
maxhastighet).

Om joysticken samtidigt förs åt sidan sväng-
er rullstolen. Om joysticken förs helt åt sidan 
snurrar rullstolen på stället.

 ☞ Anvisning:
När man backar och svänger rullstolen 
sänker elektroniken hastigheten auto-
matiskt.

Bromsa rullstolen

Rullstolen stannar om joysticken släpps.
För en doserad inbromsning förs joysticken 
långsamt till mittläget (nolläge).

Backa

Köra framåt

Bromsa in

Högerkurva

Höger i 
cirkel

Vänster i 
cirkel
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KNAPPAR OCH SYMBOLER

På/av Sätter på/stänger av manöverboxen när knappen 
trycks ned

 ☞ Vid tillkoppling genomgår elektroniken ett systemtest.

Signalhorn En signal ljuder när knappen är nedtryckt.

Profil Växlar till nästa möjliga körprofil när knappen trycks 
ned. – Finns endast på < LCD >-manöverboxar.

 ☞ Beakta kapitlet Körprogram på sidan 29!

Förval av 
maxhastighet 
< Plus >.

Höjer hastighetsinställningen med ett steg (20 %) när 
knappen trycks ned.

 ☞ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att 
< Plus-knappen > bara används när rullstolen 
står stilla.

 ☞ Steg 1 (20 %) till max. steg 5 (100 %).

Förval av 
maxhastighet 
< Minus >.

Minskar hastighetsinställningen ett steg (20 %) när 
knappen trycks ned.

 ☞ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att < Mi-
nus-knappen > bara används när rullstolen står 
stilla.

 ☞ Steg 5 (100 %) till min. steg 1 (20 %).

Varningsblin-
kers

Sätter på/stänger av varningsblinkersen när knappen 
trycks ned.

 ☞ Kontrollampan blinkar i takt med blinkersen.

Belysning Tänder/släcker belysningen när knappen trycks ned.

 ☞ Kontrollampan lyser när belysningen är inkopplad.

Blinker vän-
ster

Tänder/släcker blinkersen när knappen trycks ned.

 ☞ Om kontrollampan blinkar snabbt indikerar detta att en blinker är 
defekt.
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Höger blin-
kers

Tänder/släcker blinkersen när knappen trycks ned.

 ☞ Om kontrollampan blinkar snabbt indikerar detta att en blinker är 
defekt.

Mode Växlar mellan funktionerna Körläge och Inställningslä-
ge när knappen trycks ned.

 ☞ Använd endast < Mode-knappen > när rullsto-
len står stilla.

 ☞ Följ anvisningarna i kapitlet Mode-meny på sidan 23.

Justering Symbolen visar den elektriska justeringen genom den 
upplysta ytan.

 ☞ Följ kapitlet < Ordningsföljd för de elektriska justeringarna >!

I n d i k e r i n g 
av batteriets 
laddningsni-
vå

När batteriets laddningsnivå sjunker lyser färre seg-
ment på indikatorn för batteriladdningsnivå.

 ☞ Beakta kapitlet Batteriindikering på sidan 17!

I n d i k e r i n g 
av maximal 
sluthastighet

Antalet dioder (LED) resp. segment (LCD) som tänds 
visar den förvalda maximala sluthastigheten.
Varje LED resp. segment motsvarar ett steg om 20 %.

ESP-medde -
lande

ESP-sensorns aktivitetsläge visas.
ON = ESP-sensor aktiverad
OFF = ESP-sensor deaktiverad

 ☞ Beakta kapitlet Körprogram på sidan 29!
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Körläge

Inställningsläge

Mode-meny

När MODE-knappen trycks ned växlar rull-
stolen mellan körläge och inställningsläge 
[1].

 ☞ Använd endast < Mode-knappen > 
när rullstolen står stilla.

I inställningsläget tänds den senaste valda 
elektriska justeringen i rullstolssymbolen (2).

Välja justering:

 ☞ Joystick åt höger – växlar framåt till nästa 
justering.

 ☞ Joystick åt vänster – växlar bakåt till näs-
ta justering.

 ☞ Joystick framåt – justera i riktning mot 
grundläget.

 ☞ Joystick bakåt – justera bort från grund-
läget.

Tryck på knappen < Mode > för att återgå 
till körläget.

 ☞ På LCD-displayen visas indikatorn för 
körsträcka igen.



Ryggstöd Lutning Vänster benstöd

Sitthöjd

Båda benstöden
Centralt benstöd

Höger benstöd

Nedsänkbar fotbräda

Centralt benstöd
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De elektriska inställningarnas ordningsföljd (inte på modell x.595 med LED-indikering)

 ☞ Anvisning:
Vilken typ av justering som kan väljas va-
rierar med rullstolens utrustning.

 ☞ Den valda justeringstypen lyser resp. 
blinkar så länge som inställningsläget är 
aktivt.

 ☞ Om hastighetsmätaren blinkar långsamt 
innebär det att hastighetsbegränsning-
en är aktiverad.

 ☞ Om hastighetsmätaren blinkar snabbt 
(en gång per sekund) innebär det att 
rullstolen av säkerhetsskäl har försatts i 
stillestånd. – Det går endast att köra vi-
dare när justeringen återställs till grund-
läget.



Ryggstöd Lutning Vänster benstöd

Centralt benstöd Båda benstöden
Centralt benstöd

Höger benstöd

Nedsänkbar fotbräda Sitthöjd
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 ☞ Anvisning:
Vilken typ av justering som kan väljas va-
rierar med rullstolens utrustning.

 ☞ Den valda justeringstypen lyser så länge 
som inställningsläget är aktivt.

 ☞ Om en orange sköldpadda visas bredvid 
rullstolssymbolen innebär det att hastig-
hetsbegränsningen är aktiv.

 ☞ Om en blinkande röd sköldpadda visas 
bredvid rullstolssymbolen innebär det 
att rullstolen har ställts i påskjutningslä-
ge av säkerhetsskäl. – Det går endast att 
köra vidare när justeringen återställs till 
grundläget

De elektriska inställningarnas ordningsföljd (inte på modell x.595 med LCD-indikering)



Rygg fram/bak Luta fram/bak Ligga/sitta

Stå/sittaBen upp/nerSäte upp/nere

In-/urstigning Grundposition Fotpl. upp/ner
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De elektriska inställningarnas ordningsföljd (endast modell x.595 med LED-indikering)

 ☞ Anvisning:
Vilken typ av justering som kan väljas va-
rierar med rullstolens utrustning.

 ☞ Den valda justeringstypen lyser resp. 
blinkar så länge som inställningsläget är 
aktivt.

 ☞ Om hastighetsmätaren blinkar långsamt 
innebär det att hastighetsbegränsning-
en är aktiverad.

 ☞ Om hastighetsmätaren blinkar snabbt 
(en gång per sekund) innebär det att 
rullstolen av säkerhetsskäl har försatts i 
stillestånd. – Det går endast att köra vi-
dare när justeringen återställs till grund-
läget.



Rygg fram/bak Luta fram/bak Ligga/sitta

Stå/sittaBen upp/nerSäte upp/nere

In-/urstigning Grundposition Fotpl. upp/ner
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 ☞ Anvisning:
Vilken typ av justering som kan väljas va-
rierar med rullstolens utrustning.

 ☞ Den valda justeringstypen lyser så länge 
som inställningsläget är aktivt.

 ☞ Om en orange sköldpadda visas bredvid 
rullstolssymbolen innebär det att hastig-
hetsbegränsningen är aktiv.

 ☞ Om en blinkande röd sköldpadda visas 
bredvid rullstolssymbolen innebär det 
att rullstolen har ställts i påskjutningslä-
ge av säkerhetsskäl. – Det går endast att 
köra vidare när justeringen återställs till 
grundläget

De elektriska inställningarnas ordningsföljd (endast modell x.595 med 
LCD-indikering)
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ATT TÄNKA PÅ MED EN 
< LCD >-MANÖVERBOX

Totalt antal kilometer

På LCD-displayen visas det totala antalet ki-
lometer (23) upp till max. 999999 km.

 ☞ Endast kilometer som körts framåt visas.

Trippmätare

På LCD-displayen kan det totala antalet kör-
da kilometer (23) under dagen upp till max. 
9999,9 km visas.

 ☞ Endast kilometer som körts framåt visas.

Indikatorn för kilometerräknaren ställs om 
via användarmenyn < Distance >.

 ☞ Beakta kapitlet Användarmeny på si-
dan 30!

 ☞ Trippmätaren kan nollställas vid be-
hov.

Radera trippmätaren

Trippmätaren kan raderas i användarmenyn 
< Distance >.

 ☞ I LCD-displayen visar trippmätaren 
< 0.0 km >.
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Körprogram
(ev. tillbehör)

Tryck på knappen < Profile > (21) för att välja 
maximalt åtta körprogram.

Rullstolens körförhållande kan alltid anpas-
sas efter den aktuella körsituationen genom 
körprogrammets olika egenskaper.

T.ex. kan separata program öppnas för spe-
cialstyrning.

 ☞ Det aktuella körprogrammet (29) visas 
på LCD-displayen

K ö r -
p r o -
gram

Egenskaper ESP-sen-
sor aktiv

1 Universal för 
inomhus- och ut-
omhusområden

ja

2 Universal för 
inomhus- och ut-
omhusområden

ja

3 Vid användning 
av rullstolen i 
transportmedel 
och med installe-
rad ESP-sensor

nej

4 -7 Reserverad för 
kundspecifika 
specialinställ-
ningar.

8 Styrning genom 
medhjälpare.

nej

Se respektive < Serviceanvisning > för infor-
mation om de fabriksinställda egenskaper-
na för dessa körprogram.

 ☞ Beakta kapitlet < Anvisningar till 
hjälpmedelscentralen > i din elrull-
stols bruksanvisning.
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Användarmeny

Följande menyer kan öppnas via användar-
menyn [1]:

 ☞ Set Time (ställa in klockan)

 ☞ Display Time (tid 12/24 hr)

 ☞ Distance (kilometerräknare)

 ☞ Backlight (bakgrundsbelysning)

 ☞ Background (LCD-displayens färg)

 ☞ Exit (återgå till körläget)

Texten i menyerna är på engelska.

Öppna användarmenyn

1. Håll knapparna (6)+(12) intryckta samti-
digt för hastighetsinställning.

 ☞ Vänta tills den korta signalen 
< beep > ljuder.

2. Släpp knapparna (6)+(12).

 ☞ Användarmenyn (1) visas på LCD-dis-
playen.

Menyuppbyggnad

 ☞ Joysticken bakåt – växlar till nästa meny-
alternativ nedåt/minskar värdet.

 ☞ Joysticken framåt – växlar till nästa me-
nyalternativ uppåt/ökar värdet.

 ☞ Joysticken åt höger – växlar till under-
menyn/visar ytterligare information.

 ☞ Joysticken åt vänster – visar ytterligare 
information om pilen pekar åt vänster.
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Display Time (tid 12/24 hr)

Menystruktur

Set Time (ställa in klockan)
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Menystruktur
Distance (kilometerräknare)



< 10 % >
< 20 % >
< 30 % >
< 40 % >

< 60 % >
< 70 % >
< 80 % >
< 90 % >
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Menystruktur
Backlight (bakgrundsbelysning)

Bakgrundsbelysningen kan ställas in i steg 
om 10 %.
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Menystruktur
Background (bakgrundsfärg)

Exit (stäng menyn)
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STYRNING MED HJÄLP AV 
MEDHJÄLPARE

Översikt

(1) Joystick

(2) Stödplatta

Manöverpanel

(11) Funktion (mode)

(12) Öka hastigheten

(19) Indikator för hastighetsinställning

(30) Indikator för medhjälpare

(31) Indikator för användare

(32) Knapp för styrningstyp
 ☞ Växlar mellan användar- och med-

hjälparstyrning.

Funktion för styrning genom 
medhjälpare

Styrning genom medhjälpare kan endast 
göras tillsammans med manöverboxen 
R-Net.

 ☞ Anvisning:
Se kapitlet Knappar och symboler på si-
dan 21.

Välja driftsystem

Efter att manöverboxen R-Net har kopplats 
in med till-/från-knappen (9) aktiveras den 
senast valda styrningen.

Genom att trycka på knappen (32) växlar 
driftsystemet mellan funktion för användare 
och medhjälpare.

 ☞ Anvisning:
Symbolen ovanför kontrollampan (30)/
(31) som lyser visar den styrning som för 
närvarande är vald.
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Välja maxhastighet

Om tryckknappen (12) trycks ned före eller 
medan rullstolen körs ökas den förinställ-
bara, maximala hastigheten ett steg upp till 
maximalt steg 5. Efter steg 5 återgår rullsto-
len till steg 1, den lägsta maxhastigheten.

 ☞ Anvisning:
Lysdioden i indikeringen (19) visar det 
inställda hastighetssteget.

! 
Observera:
Olycksrisk om fel maxhastighet väljs!

• Maxhastigheten ska ställas in i enlighet 
med medhjälparens individuella behov 
och den aktuella körsituationen!

• Man får endast återgå till ett lägre has-
tighetssteg när den elektriska rullstolen 
står stilla.

– Oväntad inbromsning.

Välj en låg maxhastighet inför situationer 
där du känner dig osäker (t.ex. uppför ram-
per, körning i nedförsbacke eller på trånga 
ytor el.dyl.).
 

! 
Observera:
När man kör nedför/i nedförsbackar ska 
man anpassa och reducera hastigheten 
efter backens lutning.

Mode-meny

När MODE-knappen (11) trycks ned växlar 
rullstolen mellan körläge och inställnings-
läge.

 ☞ Beakta kapitlet Mode-meny på si-
dan 23!

Kör- och styrrörelser

Elrullstolen accelereras och bromsas med 
joysticken (1).

 ☞ Beakta även kapitlet Joystick på si-
dan 20!
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EXTERNA 
ANSLUTNINGSALTERNATIV
< LCD >-manöverboxen gör det dessutom 
möjligt att ansluta externa anslutningsalter-
nativ som t.ex.:

– Fjärrkontroll (1).

– Till-/från-knapp (2).

Anslutning av en extern knapp

För att ansluta den externa knappen ska du 
ta bort stoppluggarna och trycka in kontak-
ten till anslaget i motsvarande anslutnings-
hylsa (3)/(4) [5].

 ☞ Håll stickkontakten lodrätt i förhål-
lande till anslutningsuttaget.

Dra loss den externa knappen

För att dra ut den externa knappen ska du 
dra ut motsvarande kontakt ur anslutnings-
hylsan (3)/(4) [6] och sätta i stoppluggen 
igen.

 ☞ Dra inte i sladden!
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FELDIAGNOS
Manöverbox < LED >

Störningsvisning på batteriindikeringen

Vid en störning i elrullstolen stoppas den 
av säkerhetsskäl och segmenten på batte-
riindikeringen (17) blinkar snabbt. Antalet 
blinkande segment ger en anvisning om 
den möjliga felkällan.

 ☞ Anvisning:
Om det inte går att åtgärda störningen 
ska du inte köra vidare med elrullstolen. 
Vänd dig till din hjälpmedelscentral.

Fel Orsak Åtgärd

1 segment blinkar Batteriet är urladdat. Ladda batterierna direkt och 
kontrollera ev. batterianslut-
ningarna.

2 segment blinkar Anslutningen till vänster 
motor är avbruten.

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

3 segment blinkar Den elektriska ledningen 
till vänster motor är defekt 
(kortslutning).

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

4 segment blinkar Anslutningen till höger 
motor är avbruten.

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

5 segment blinkar Den elektriska ledningen 
till höger motor är defekt 
(kortslutning).

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

6 segment blinkar Körspärren är aktiverad. Ta bort laddaren från batteri-
laddningskontakten.

7 segment blinkar Ett fel i systemet eller joys-
ticken.

Ta inte på joysticken under på-
sättningsfasen. – Stäng av el-
rullstolen och sätt på den igen.
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Fel Orsak Åtgärd

8 segment blinkar Manöverbox eller elektro-
nik defekt eller systemfel.

Kontrollera sladdar och kontak-
ter. – Stäng av elrullstolen och 
sätt på den igen.

8 segment och lysdio-
derna i rullstolssymbo-
len lyser

En justering är defekt. Om två olika sorters justering-
ar används måste du kontroll-
era vilken som är defekt och 
kontrollera sladdkopplingen 
till denna.

9 segment blinkar Fel på motorernas mag-
netbromsar.

Ställ spaken för kör-/påskjut-
ningsläge i körläge. 

10 segment blinkar För hög batterispänning 
(körning i nerförsbacke).

Kör endast långsamt i nedförs-
backe och kontrollera ev. bat-
terianslutningarna.
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Informationsvisning i 
batteriindikeringen

För informationsvisning blinkar de lysande 
segmenten i batteriindikeringen (17) lång-
samt. Antalet blinkande segment ger en an-
visning om typen av information.

Information Orsak Åtgärd

Vandrande ljus uppåt/
nedåt

Joysticken flyttades för ti-
digt.

Släpp joysticken, stäng av ma-
növerboxen och sätt på den 
igen.

Vandrande ljus uppåt Laddare ansluten Dra ut laddaren när laddnin-
gen har avslutats.

1 segment blinkar Batteriet är urladdat. Ladda batterierna omgående.

 ☞ Rullstolen är fortfaran-
de driftsberedd.

2 segment blinkar Batteriet är urladdat. Ladda batterierna så snabbt 
som möjligt.

 ☞ Rullstolen är fortfaran-
de driftsberedd.

8 segment blinkar 2 
gånger var 3:e sekund

ESP-sensorn kan vara de-
fekt.

Stäng av manöverboxen och 
starta den sedan igen.
Kontrollera ESP-sensorn.

 ☞ Rullstolen är körbar 
trots starkt reducerad 
hastighet.
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Informationsvisning genom visning av 
hastigheten

För informationsvisning blinkar de lysande 
segmenten i indikeringen av hastigheten 
(19).

Information Orsak Åtgärd

Vandrande ljus uppåt/
nedåt

Startspärren är tillkopplad. Avstängning av startspärren.
 ☞ Se kapitel Startspärr på 

sidan 13för informa-
tion om detta.

Blinkar långsamt Den automatiska hastig-
hetssänkningen är aktiv.

Kör den elektriska justeringen 
till grundpositionen.

 ☞ Rullstolen är driftsbe-
redd.

Blinkar snabbt Rullstolen har stannats au-
tomatiskt.

Kör den elektriska justeringen 
till grundpositionen eller ställ 
valspaken köra/skjuta i körläge.

 ☞ Rullstolen är inte drifts-
beredd.
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FELDIAGNOS

< LCD >-manöverbox

Störningar resp. information visas på manö-
verboxens LCD-display (15).

(a) Visar orsaken till störningen.

(b) Visar felkoden.

(c) Visar platsen för störningen.

(d) Visar typen av störning.
 ☞ Elektronikens effekt har temporärt redu-

cerats av säkerhetsskäl.

Felkod Orsak Åtgärd

2C00 Batteriet är urladdat. Ladda batterierna direkt och 
kontrollera ev. batterianslut-
ningarna.

3B00 Anslutningen till vänster 
motor är avbruten.

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

3D00 Den elektriska ledningen 
till vänster motor är defekt 
(kortslutning).

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

3C00 Anslutningen till höger 
motor är avbruten.

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

3E00 Den elektriska ledningen 
till höger motor är defekt 
(kortslutning).

Kontrollera motorsladd och 
-kontakt samt själva motorn.

1E01 Körspärren är aktiverad. Ta bort laddaren från batteri-
laddningskontakten.

2F00 Ett fel i systemet eller joys-
ticken.

Ta inte på joysticken under på-
sättningsfasen. – Stäng av el-
rullstolen och sätt på den igen.
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Felkod Orsak Åtgärd

Diverse koder Manöverbox eller elektro-
nik defekt eller systemfel.

Kontrollera sladdar och kontak-
ter. – Stäng av elrullstolen och 
sätt på den igen.

Diverse koder En justering är defekt. Om två olika sorters justering-
ar används måste du kontroll-
era vilken som är defekt och 
kontrollera sladdkopplingen 
till denna.

1505 Störning i den vänstra mo-
torns magnetbroms.

Ställ spaken för kör-/påskjut-
ningsläge i körläge. 

1506 Störning i den högra mo-
torns magnetbroms.

Ställ spaken för kör-/påskjut-
ningsläge i körläge. 

1600 För hög batterispänning 
(körning i nerförsbacke).

Kör endast långsamt i nedförs-
backe och kontrollera ev. bat-
terianslutningarna.

9710 / 7B02 ESP-sensorn kan vara de-
fekt.

Stäng av manöverboxen och 
starta den sedan igen.
Kontrollera ESP-sensorn.

 ☞ Rullstolen är körbar 
trots starkt reducerad 
hastighet.
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Information Orsak Åtgärd

Startspärren är tillkopplad. Avstängning av startspärren.

 ☞ Se kapitel Startspärr på si-
dan 13för information 
om detta.

Joysticken flyttades för ti-
digt.

Släpp joysticken, stäng av ma-
növerboxen och sätt på den 
igen.

Den automatiska hastig-
hetssänkningen är aktiv.

Kör den elektriska justeringen 
till grundpositionen.

 ☞ Rullstolen är driftsberedd.

Rullstolen har stannats au-
tomatiskt.

Kör den elektriska justeringen 
till grundpositionen eller ställ 
valspaken köra/skjuta i körläget 
eller lossa handbromsen.

 ☞ Rullstolen är inte driftsbe-
redd.

ESP-sensorn kan vara de-
fekt.

Stäng av manöverboxen och 
starta den sedan igen.
Kontrollera ESP-sensorn.

 ☞ Rullstolen är körbar 
trots starkt reducerad 
hastighet.
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SKÖTSEL

Underhåll/service

Kontakta hjälpmedelscentralen för repa-
rationsarbeten. Hjälpmedelscentralen har 
erfarenhet av området samt kvalificerad 
personal.

Service

Om du har frågor eller behöver hjälp ska du 
vända dig till hjälpmedelscentralen som kan 
ge råd, utföra service och reparationer.

Säkerhetstekniska kontroller

Det elektroniska systemet utför ständiga 
kontroller under driften. För att komplettera 
dessa elektroniska säkerhetsåtgärder måste 
användaren regelbundet genomföra ytter-
ligare kontroller. Om det uppträder oregel-
bundenheter måste rullstolen omedelbart 
lämnas in för kontroll till en ansvarig på 
hjälpmedelscentralen.

Dagliga kontroller

Kontrollera att manöverboxen och de elek-
triska komponenterna som är samman-
kopplade med den inte har några yttre 
skador och att de sitter korrekt på rullstolen.

Kontrollera joysticken och manschetten 
under denna beträffande yttre skador och 
kontrollera att joysticken självständigt och 
utan att kärva återgår till mittläget från alla 
lägen när manöverboxen är avstängd.

Veckokontroller

Joystickfunktion i kombination med mag-
netbromssystemet: se till att du har en till-
räckligt stor fri yta runt rullstolen innan du 
gör den här kontrollen.

Sätt på manöverboxen och vänta tills bat-
teriindikeringen indikerar driftsberedskap. 
För nu joysticken långsamt framåt tills 
bromssystemet reagerar ljudligt (klickljud). 
Rullstolen börjar långsamt köra. Släpp nu 
joysticken genast igen. Bromssystemet bör 
nu inom enbart några få sekunder reagera 
hörbart igen. Genomför därefter samma 
kontroll för körriktningarna höger, vänster 
och bakåt.

Alla sladdar och kontakter ska synas och 
undersökas beträffande yttre skador och 
ordentlig infästning.

Årliga kontroller

Inom ramen för det årliga underhållet av 
rullstolen ska hjälpmedelscentralen kont-
rollera det elektroniska systemet.
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Denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93 / 42 / EEG om medicinpro-
dukter.

GARANTI

Vi lämnar en lagstadgad garanti före den 
här produkten inom ramen för våra allmän-
na affärsvillkor samt en garanti som motsva-
rar vår kvalitetsservice. För garantikrav vän-
der du dig till din hjälpmedelscentral med 
efterföljande GARANTIAVSNITT och de nöd-
vändiga uppgifterna om modellbeteckning, 
leveranssedelns nummer, med leveransda-
tum och serienummer (SN).

Serienumret (SN) hittar du på typskylten.

En förutsättning för att garantianspråk ska 
godkännas är att produkten har använts 
ändamålsenligt, att originalreservdelar från 
hjälpmedelscentralen har använts samt att 
underhåll och inspektioner har genomförts 
regelbundet.

Garantin omfattar inte ytliga skador, däck, 
skador orsakade av lösa skruvar eller mutt-
rar, samt utslitna monteringshål orsakade av 
upprepade monteringsarbeten.

Dessutom gäller garantin inte heller skador 
på drivanordning och elektronik som kan 
härledas till felaktig rengöring med ångstrå-
laggregat eller om komponenter avsiktligt 
eller oavsiktligt har utsatts för vatten.

För störningar från strålningskällor som 
mobiltelefoner med hög sändningseffekt, 
HiFi-anläggningar och annan, starkt störan-
de strålning som inte ingår i standardspe-

cificeringen kan inga garantianspråk göras 
gällande.

! 
Observera:
Underlåtenhet att följa bruksanvisning-
en och utföra underhållsarbeten samt 
genomförande av är icke-fackmanna-
mässiga tekniska ändringar och tillägg 
(tillbyggnad) utan vårt godkännande 
leder till att både garantianspråk och 
allmänt produktansvar upphör att gälla.

 ☞ Anvisning:
Den här bruksanvisningen är en del av 
produkten och ska skickas med till an-
vändaren – samt överlämnas till den nye 
ägaren vid ägarbyte.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar p.g.a. 
teknisk vidareutveckling.

TEKNISKA DATA

Klimattekniska data

Omgivningstemperatur: ..................................................................................................................... -25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur: ........................................................................................................................ -40 °C till +65 °C
Skyddsklass: ...........................................................................................................................................................................IP54



SN (se typskylt):

Garanti

Leveransdatum:

Följesedelsnr:Modellbeteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:
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Garantiavsnitt

Var god fyll i uppgifterna! Kopiera vid behov och sänd kopian till din hjälpmedelscentral.



MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Din hjälpmedelscentral

MEYRA 205 338 708 (från: 2016-05) Rätten till tekniska ändringar förbehålls. Original-bruksanvisning. 
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