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BETYDELSEN FÖR ANVÄN-
DA MÄRKNINGAR
Säkerhetsinstruktioner med färgad bak-
grund måste ovillkorligen följas!

 ☞ Denna symbol anger information och 
rekommendationer.

[ ] Hänvisning till ett bildnummer.

( ) Hänvisning till ett funktionselement i 
en bild.

INLEDNING
Läs igenom och beakta detta dokument 
innan du använder elrullstolen första 
gången. Barn och ungdomar ska läsa ige-
nom detta dokument tillsammans med 
sina föräldrar eller en assistent/ledsagare 
innan elrullstolen används första gången.

Den här bruksanvisningen hjälper dig att bli 
förtrogen med handhavandet av rullstolen 
och undvika olyckor.

 ☞ Utrustningsvarianterna på bilderna kan 
avvika från din modell.

Det kan därför även finnas kapitel med tillval 
som eventuellt inte gäller ditt fordon.

För synskadade användare finns PDF-filer 
med ytterligare information om våra pro-
dukter på vår webbplats:

< www.meyra.com >.

 ☞ Kontakta din hjälpmedelscentral vid be-
hov.

På vår webbplats hittar du i < Infocentrum > 
information om produktsäkerhet, eventuel-
la återkallningsaktioner och allmänna han-
teringsanvisningar för våra produkter:
< www.meyra.com >.

MODELLER

Den här bruksanvisningen gäller för följan-
de modeller:

Modell 1.620

INDIKATIONER OCH 
KONTRAINDIKATIONER
Vid kroppsliga begränsningar, t.ex. blind-
het, samt vid tveksam kognitiv lämplig-
het, erfordras för självständigt förande av 
rullstol ett intyg om körförmåga.

Läkare ska kontaktas omedelbart vid al-
lergiska reaktioner, huderytem och/eller 
tryckställen vid användning av rullstolen.

Mobilitetsprodukter i denna kategori an-
vänds för självständig förflyttning eller 
transport genom tredje part, när en tillräck-
lig gångförmåga saknas permanent eller 
under en längre tid.

Avgörande därvid är:

 ☞ Kompensering av funktionshindret för 
uppfyllande av grundbehoven.

 – Oberoende mobilitet i bostaden och 
omgivningen runt huset.

 – För att lämna bostaden, för en kortare 
tur för att nå platser i närheten av bo-
staden för att kunna uträtta vardagliga 
ärenden.
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 ☞ Skydd mot funktionshinder resp. följd-
sjukdomar som kan undvikas.

 – Skydd mot ledkontrakturer,
 – skydd mot liggsår,
 – skydd mot lungsjukdomar, såsom lung-

inflammation,
 – skydd mot förtida ledslitage genom fel-

belastningar.

För vissa av dessa indikationer är speciella 
utrustningsvarianter av hjälpmedel nödvän-
diga, såsom:

 – speciella drivringar
 – elektriska inställningstillval.

I synnerhet vid mycket komplexa besvär 
kan det sträcka sig ända till fysiologiskt kor-
rekt stående och liggande position.

Hjälpmedlets ändamålsenlighet samt mått-
tet av nödvändighet anges av förordningar 
om medicintekniska produkter, ofta i kom-
bination med ett konsultprotokoll från en 
terapeut eller konsult inom medicinska pro-
dukter.

SPECIFIKATION
Elrullstolen är ett miljövänligt elfordon. El-
rullstolen är utvecklad för ungdomar och 
vuxna, för att utöka rörelsefriheten vid häl-
so- eller åldersbetingad begränsning.

Modellen hör till bruksklass B enligt stan-
darden EN12184. Med fotbräda och arm-
stödsenheter påmonterade är elrullstolen 
enbart avsedd att transportera en sittande 
person, och får inte användas som dragfor-
don, transportmedel eller liknande.

ANVÄNDNING
Grip inte om löpytorna eller roterande 
hjul. – Skaderisk!

Rullstolen körs med den i manövermodu-
len inbyggda manöverspaken.

Undvik ryckartad start av din rullstol. 
– Risk för att rullstolen kan tippa bakåt el-
ler åt sidan!

Använd inte rullstolen med nedfälld fot-
bräda och borttagna armstöd!

Undvik att köra i upp- eller nedförsbackar 
med otillräcklig körbanekvalitet. 

Rullstolen kan användas på jämt, stabilt un-
derlag, t.ex.:

 – inomhus (t.ex. bostad, daglig verksam-
het),

 – utomhus (t.ex. asfalterade vägar i par-
ker),

 – på resa (t.ex. på buss och tåg).

 – Utsätt aldrig rullstolen för extrema tem-
peraturer och skadliga miljöbetingelser, 
t.ex. solstrålning, extrem kyla, salthaltigt 
vatten.
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 – Sand och liknande smutspartiklar kan 
fastna i de rörliga delarna och göra dem 
funktionsodugliga.

Låt dig inte bäras i din rullstol, genom att 
rullstolen lyfts från marken. Komponenter 
som inte är fastmonterade, t.ex. armstöd, 
kan lossna och förorsaka vältning.

 ☞ Rullstolen är ett fordon och inget bär-
redskap.

Använd rullstolen enbart enligt den i kapitel 
Tekniska data på sidan 50 angivna specifi-
kationen och gränsvärdena.

ANPASSNING
Låt alltid hjälpmedelscentralen utföra an-
passnings- eller inställningsarbeten.

Rullstolen erbjuder möjligheter till anpass-
ning till individuella kroppsmått. Före den 
första användningen ska rullstolen anpassas 
av hjälpmedelscentralen. Det innebär att 
rullstolen anpassas efter användarens körer-
farenhet och fysiska begränsning och den 
huvudsakliga användningsplatsen.

 ☞ Vi rekommenderar att anpassningen av 
rullstolen kontrolleras regelbundet för 
att den ska kunna användas på bästa 
sätt även om användarens sjukdomsbild 
eller funktionsnedsättning förändras. 
Speciellt när det gäller barn eller perso-
ner som växer rekommenderas att an-
passning görs var 6:e månad.

 ☞ Vi rekommenderar regelbundna läkar-
undersökningar för en oberoende be-
dömning av körförmågan.

RÄTTSLIGA 
BESTÄMMELSER
Beakta de lagstadgade bestämmelserna för 
det aktuella landet.

 ☞ I Sverige gäller trafikförordningen.
 ☞ Fråga din hjälpmedelscentral resp. tra-

fikmyndigheterna efter de lagstadgade 
föreskrifter som gäller för framförande 
av din elrullstol.
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HÖGFREKVENT 
STRÅLNING
Våra elfordon uppfyller kraven enligt EG-di-
rektivet 93/42/EEG för medicinska produk-
ter. Trots detta är det inte möjligt att utesluta 
störningar p.g.a. högfrekvent strålning från 
andra elektroniska apparater.
Vid körning genom kraftiga elektriska stör-
ningsfält kan det uppstå driftstörningar, 
trots beprövade skyddsåtgärder för fordo-
nets elektriska komponenter. Dessa visar 
sig genom onormala köregenskaper. Om 
elrullstolen i händelse av en störning reage-
rar okontrollerat eller om andra elektroniska 
apparater (dessa kan t.ex.vara mycket käns-
liga, elektromagnetiska apparater, såsom 
stöldskyddsanordningar i varuhus) störs av 
elrullstolen, stanna omedelbart och stäng 
av fordonet. Använd principiellt inte elrull-
stolen i omedelbar närhet av medicintek-
niska apparater med hög riskpotential och/
eller livsuppehållande funktion samt diag-
nosapparater.
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ÖVERSIKT

Modell 1.620

Översikten visar elrullstolens viktigaste kom-
ponenter och manöveranordningar.

Pos. Benämning

(1) Huvudstöd

(2) Ryggstöd

(3) Armstöd

(4) Sitsdyna

(5) Knäpelott

(6) Fotbräda

(7) Styrhjul

(8) Typskylt

(9) Omkopplingsspak kör-/påskjutnings-
drift

(10) Drivhjul

(11) Manövermodul

(12) Sidopelott

(13) Belysning fram

(14) Belysning bak

(15) Stödrulle

(16) Elektronikhölje
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GRUNDLÄGGANDE 
SÄKERHETSANVISNINGAR
Dessa säkerhetsanvisningar är ett utdrag 
av de säkerhets- och allmänna handha-
vandeanvisningar som finns att läsa på vår 
webbplats < www.meyra.com >.

Stick inte in fingrarna i öppna ramrör (t.ex. 
efter demontering av armstöd, benstöd 
eller stödrullar). – Skaderisk!

Du måste inta en säker sittposition när du 
använder rullstolen, även om den är stilla-
stående och i synnerhet i upp- och ned-
förslut. – Olycksrisk!

För en säker sittposition ska användarens 
rygg ligga an mot ryggstoppningen och 
bäckenet vara placerat i sitsens bakre del.

Uppstigning ur rullstolen i upp- och ned-
förslut får ske enbart i nödfall och med 
hjälp av en ledsagare eller medhjälpare! 
– Olycksrisk!

Ökad tippningsrisk vid användning av 
vinklat ryggstöd.

Säkerställ före färd att ingen negativ sit-
slutning är inställd resp. att sitslutningen 
garanterar en säker sittposition.

Ledsagare

Instruera alltid ledsagaren i förväg om möj-
liga farosituationer som kan uppträda. Un-
dersök alltid att tillbehör eller komponenter 
på din rullstol, som ledsagaren håller i, sitter 
fast ordentligt.

Förflytta sig ur rullstolen

Kör rullstolen så nära som möjligt den plats 
på vilken du vill förflytta dig ur rullstolen.

 ☞ Vi rekommenderar att en förflyttning ur 
rullstolen genomförs tillsammans med 
en medhjälpare.

Gripa efter föremål

Undvik extrem lutning av överkroppen 
framåt, åt sidan eller bakåt, särskilt vid upp-
lyftning resp. nedläggning av tunga före-
mål. – Risk för att rullstolen välter bakåt eller 
åt sidan, särskilt vid smala sittbredder och 
höga sitthöjder (sitskudde)!
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ALLMÄNNA SÄKERHETS-
INSTRUKTIONER

 ☞ Kör inte ned fordonet i vatten.

 ☞ För inte in fingrar i de öppna ramrören 
(t.ex. när benstöden eller manöverbox-
en har tagits bort). – Skaderisk!

 ☞ Sitt alltid på en säker plats medan elfor-
donet används, även vid stillestånd och 
i synnerhet vid körning i upp- och ned-
förslut. – Olycksrisk!

 ☞ För att användaren ska sitta säkert i rull-
stolen så måste ryggen ligga an mot 
ryggbandet/ryggstoppningen och 
bäckenet sitta i sitsbandets/sitsstopp-
ningens bakre del.

 ☞ När du ställer in eller förändrar utrust-
ningskomponenter (t.ex. ryggstöd eller 
benstöd) ska du aldrig stoppa in fingrar-
na i komponenternas svängrum. Skade-
risk genom klämning.

 ☞ I direkt solljus kan sittdynor/sittstopp-
ning, armstödsstoppning, benstöd och 
handtag värmas upp till över 41 °C. – Ska-
de- och olycksrisk genom kontakt med 
oskyddade kroppsdelar! Ställ fordonet i 
skuggan för att undvika upphettning.

 ☞ Elektriska eller manuella inställningar ska 
alltid ställas in så att det är möjligt att 
köra fordonet på ett säkert sätt.

 ☞ Ett säte som är höjt framtill resp. ett 
ryggstöd som lutar bakåt ökar risken för 
att fordonet ska välta vid körning.

 ☞ Om påskjutningsläget är aktiverat kan 
fordonet inte längre styras eller bromsas 
via manöverspaken/hastighetsreglaget. 
– Olycksrisk!

 ☞ Bältet ger dig nödvändig säkerhet (se 
Nödbromsning på sidan 13). Kör om 

möjligt aldrig ensam så att du kan få 
hjälp i kritiska situationer!

 ☞ För det fall att du skulle hamna i en nöd-
situation, rekommenderar vi använd-
ning av ett nödtelefonsystem som är 
anpassat för ditt funktionshinder.

Nödbromsning

Vid t.ex. osteogenesis imperfecta (ben-
skörhet) eller en motsvarande sjukdom, är 
risken för skador vid nödbromsning myck-
et hög. För att undvika dessa risksituatio-
ner måste du därför alltid köra försiktigt!

Kraftig inbromsning av fordonet vid nöd-
bromsning kan, beroende på kroppskon-
stitution, slunga ut användaren ur fordonet. 
Använd bälte för att förhindra detta.

Påbörja nödbromsning

Släpp manöverspaken och frånkoppla elfor-
donet. Fordonet tvärbromsar.

Att förflytta sig ur fordonet

 ☞ Användaren får endast stiga in/ur el-
fordonet om fordonet är avstängt och 
parkeringsbromsen är åtdragen eller om 
omkopplingsspaken är satt till körläge.

 ☞ Stöd dig aldrig på manövermodulen när 
du förflyttar dig ur elrullstolen.
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Köra i kurvor

Det föreligger risk för att fordonet avviker 
från körkursen, resp. tippar!

 ☞ Anpassa alltid hastigheten efter kurvan 
(dvs. kör aldrig för snabbt in i kurvan).

 ☞ För att alltid ha bra sidostöd när du kör 
i kurva är det viktigt att köra ett for-
don som är utrustad med rätt inställda 
sido- respektive armstöd (som då stöttar 
kroppen i sidled).

Nedförs- eller uppförslut, väglag 
med tvärlutning

Över en viss körbanelutning är tippsäkerhe-
ten samt broms- och styregenskaperna be-
tydligt begränsade på grund av reducerat 
markgrepp.

 ☞ Beakta kapitlet Tekniska data på si-
dan 50.

 ☞ Kör alltid med låg hastighet i uppförs- el-
ler nedförslut.

 ☞ Körning i extrema upp- och nedförslut 
ska ske med anpassad sluthastighet.

 ☞ Koppla aldrig om till påskjutningsläge 
vid körning i uppförs- eller nedförslut. 
Det automatiska bromssystemet är av-
aktiverat i påskjutningsläget.

 ☞ Skjut aldrig fordonet i uppförs- eller ned-
förslut.

 ☞ Luta dig aldrig i riktning mot backen el-
ler lutande körbanor.

 ☞ Ändra aldrig sätet eller ryggstödet i 
backar. – Tipprisk!

 ☞ Tippningsrisk föreligger vid körning i 
kurvor och vid vändning i backar.

 ☞ Undvik snabba rörelser vid körning (spe-
ciellt vid kritiskt inställda körparametrar 
som t.ex. hög retardation).

 ☞ Ställ aldrig omkopplingsspaken för kör-/
påskjutningsläge i påskjutningsläge vid 
körning i uppförs- eller nerförsbacke! 
Fordonet är då inte längre styrbart och 
rullar iväg okontrollerat.

 ☞ Undvik att köra i upp- eller nedförsback-
ar med otillräcklig körbanekvalitet. Även 
is-, vatten- eller mossbeläggning eller 
liknande på halva vägbanan kan leda till 
att fordonet förlorar fästet mot vägen 
och kanar okontrollerat. För vid behov 
manöverspaken till neutralläge och ma-
növrera också någon av handbromsarna 
på fordonet för att upphäva den farliga 
situationen.

Passage av hinder

Kontrollera alltid rullstolen om du har kört 
mot ett hinder. Var särskilt observant på 
eventuella skador på friliggande kablar el-
ler själva fordonet!

 ☞ För passage av hinder med hjälp av ram-
per, beakta också kapitlet om körning in 
i och ut ur hissar och lyftplattformar i de 
allmänna säkerhets- och handhavande-
anvisningarna på vår webbplats:

< www.meyra.com >.
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Transport i offentliga trafikmedel

Parkera endast rullstolen på anvisad plats. 

Ditt elfordon är inte avsett för person-
transport i offentliga trafikmedel. I detta 
avseende kan det finnas begränsningar. Vi 
rekommenderar användning av ett i trafik-
medlet fastmonterat säte.

Skulle en transport sittande i elfordon ändå 
vara oundviklig, beakta då följande:

 ☞ Parkera rullstolen på den av trafikföreta-
get anvisade platsen.

 ☞ Beakta föreskrifterna från transportföre-
taget innan du parkerar elfordonet.

 ☞ Parkera elfordonet på den avsedda plat-
sen mot färdriktningen.

 ☞ Placera elfordonet så att ryggstödet kan 
stöttas upp av avställningsplatsens av-
gränsning.

 ☞ Den ena sidan av elfordonet ska dessut-
om ligga an mot ytterligare en avställ-
ningsplatsbegränsning så att elfordonet 
inte kan kana vid en olycka eller en plöts-
lig bromsmanöver.

 ☞ Dra dessutom åt parkeringsbromsen 
och STÄNG AV ditt elfordon.
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ELRULLSTOLENS 
HANDHAVANDE
Stig endast i/ur elrullstolen när den är av-
stängd och omkopplingsspaken för kör-/
påskjutningsdrift är i kördrift på båda sid-
orna!

I annat fall kan oavsiktlig beröring av ma-
növerspaken (kör- och styrspaken) leda 
till att elrullstolen kör iväg okontrollerat! 
– Olycksrisk!

Säkra elrullstolen

Säkra elrullstolen mot oavsiktliga rullrörelser 
på följande sätt:

1. För omkopplingsspaken för kör-/på-
skjutningsdrift uppåt till kördrift på 
båda sidorna.

2. Stäng av manövermodulen.

Funktionstest

Kontrollera elrullstolens funktion och säker-
het varje gång den ska köras.

 ☞ Beakta kapitlet < Kontroller innan körning 
påbörjas > i den medföljande dokumen-
tationen.

Körförhållanden

Du bestämmer själv hastighet och körrikt-
ning under körningen genom att flytta 
manöverspaken (kör- och styrspaken) samt 
med elrullstolens inställda maximihastighet.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manö-
vermodul >.

BROMSAR
Bromsa alltid försiktigt och i god tid. Detta 
gäller speciellt framför människor och vid 
körning i nedförslut!

Färdbroms

Motorerna fungerar elektriskt som färd-
bromsar och bromsar elrullstolen mjukt 
utan ryck tills den står helt stilla.

Inbromsning av rullstolen

För en doserad inbromsning av rullstolen 
ska manöverspaken (kör- och styrspaken) 
föras långsamt tillbaka till utgångspositio-
nen (nolläget).

 ☞ Elrullstolen stannar på kortast möjliga 
sträcka efter att manöverspaken har 
släppts.

Bromssträcka

I leveranstillstånd motsvarar bromssträckan 
maximivärdena enligt SS-EN 12184:

 – 1,0 m vid 6 km/tim,
 – 1,5 m vid 8 km/tim,
 – 2,1 m vid 10 km/tim,
 – 2,9 m vid 12 km/tim,
 – 4,5 m vid 15 km/tim.

Bromssträckan kan bli längre p.g.a. körba-
nans eller däckens skick.
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Parkeringsbroms

Parkeringsbromsarna fungerar bara om 
båda drivanordningarnas omkopplingsspa-
kar för kör-/påskjutningsdrift har förts till 
kördrift. De lossas automatiskt när stolen 
körs igång.
Parkeringsbromsarna kan lossas manuellt 
genom att båda drivanordningarnas om-
kopplingsspakar för kör-/påskjutningsdrift 
förs till påskjutningsdrift.

Ansätta bromsen

Det ska inte gå att skjuta på elrullstolen 
när man har ansatt bromsarna.

För omkopplingsspaken för kör-/påskjut-
ningsdrift på båda sidorna uppåt till kördrift 
[1] ända till anslaget för att ansätta bromsar-
na.

 ☞ Omkopplingsspaken kan manövreras av 
en ledsagare.

Lossa bromsarna

För omkopplingsspaken för kör-/påskjut-
ningsdrift på båda sidorna nedåt till påskjut-
ningsdrift [2] ända till anslaget för att lossa 
bromsarna.

 ☞ Omkopplingsspaken kan manövreras av 
en ledsagare.
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Kör-/påskjutningsdrift

Koppla endast om elrullstolen till påskjut-
ningsdrift när den är stillastående eller vid 
nödfall, men inte i upp- eller nedförsback-
ar.

Efter att frikopplat läge har använts ska 
drivningen alltid kopplas om till kördrift. I 
annat fall föreligger risken för att din elrull-
stol rullar iväg okontrollerat.

 ☞ Ta tag i skjuthandtaget på ryggstödet 
för att manövrera elrullstolen.

Omkoppling till påskjutningsdrift

1. Stäng av manövermodulen, annars är 
det svårt att skjuta på.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen 
< Manövermodul >.

2. Lossa bromsarna [1].

 ☞ Beakta också kapitlet Lossa bromsar-
na på sidan 17.

 ☞ Nu kan elrullstolen skjutas.

Omkoppling till kördrift

1. Ansätt bromsarna [2].

 ☞ Beakta också kapitlet Lossa bromsar-
na på sidan 17.

2. Tillkoppla manövermodulen.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen 
< Manövermodul >.

 ☞ Elrullstolen är nu körklar.
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UPPRÄTTA 
KÖRBEREDSKAP

För att förbereda elrullstolen för körning ska 
anvisningarna nedan genomföras i den an-
givna ordningsföljden.

 ☞ Ladda drivbatterierna via manövermo-
dulen före den första körningen.

1. Koppla om till kördrift

Koppla om drivmotorn till kördrift [1]. – An-
sätt också bromsarna.

 ☞ Beakta kapitlet Ansätta bromsen på si-
dan 17.

2. Kontrollera att batteri-/huvudsäkringen 
sitter fast

Flatsäkring:
Flatsäkringen (2) för batteri-/huvudström 
måste sitta fast i säkringshållaren.
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3. Kontrollera manövermodulens position

Ställ in manövermodulens position så att 
elrullstolen kan styras på ett bekvämt och 
säkert sätt.

Ställa in avståndet till armstödet:

Dra åt klämskruven på nytt när inställning-
en är klar. – Beakta också kapitlet Placering 
av manövermodulen på sidan 22.

Avståndet mellan manövermodulen och 
armstödet kan ställas in genom att du lossar 
klämskruven (3).

4. Tillkoppla manövermodulen

Tryck på TILL/FRÅN-knappen (4) på manö-
verboxens manöverpanel.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen 
< Manövermodul >.
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Kontroller innan körning påbörjas

Körberedskap ska upprättas före kontrol-
lerna före körning.

 ☞  Beakta också kapitlet Upprätta körbe-
redskap på sidan 19.

Innan körningen påbörjas ska följande kont-
rolleras:

 ☞ batteriets laddningsnivå.

 ☞ och det inställda förvalet av den 
förvalbara maximihastigheten.

 – Beakta också alltid bruksanvisning-
en < Manövermodul >.

Batteriladdningsförlopp

Stick inte in några andra föremål än batte-
riladdningskontakten i laddningsuttaget. 
– Risk för kortslutning!

 ☞ Beakta batteriladdarens bruksanvisning 
för batteriladdningsförloppet.

1. Säkra elrullstolen.

 ☞ Beakta också kapitlet Säkra elrullsto-
len på sidan 16.

2. Sätt laddarens stickkontakt i batteri-
laddningsuttaget på manövermodu-
len (1).

3. Tillkoppla batteriladdaren resp. sätt in 
batteriladdarens nätstickpropp i ett el-
uttag.

– Laddningsprocessen har nu börjat.

 ☞ Laddningsförloppet är möjligt enbart 
om batteri-/huvudsäkringen (2) är hel!

4. Koppla bort batteriladdaren från elnä-
tet när laddningsförloppet har avslutats 
och dra ut batteriladdarens kontakt ur 
batteriladdningsuttaget.
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Placering av manövermodulen

Manövermodulen ska stängas av innan 
den ställs in eller tas bort.

Funktionsbeskrivning

En utförlig beskrivning av tryckknapparnas 
och symbolernas betydelse finns i bruksan-
visningen < Manövermodul >.

Manövermodulens position kan anpassas 
efter användarens individuella mått. Vid för-
varing eller transport kan manövermodulen 
tas bort och läggas åt sidan eller på sitsen.

Ställa in avståndet till armstödet

Beakta markeringen för max. utdragning 
på teleskopstången vid inställning av ma-
növermodulens avstånd från armstödet. 

Lossa klämskruven (1) för att ställa in avstån-
det. Skjut sedan manövermodulen till öns-
kad position. För in kabeln försiktigt och dra 
åt klämskruven (1) på nytt.

Ta bort manövermodulen

Lossa klämskruven (1) och koppla ur kontak-
tanslutningen (2) för att ta av manöverbox-
en.

 ☞ Dra inte i kablarna.

Dra sedan ut manövermodulen framåt ur 
armstödsröret. 

Koppla in manövermodulen

Stick in manövermodulen framifrån i arm-
stödsröret för att aktivera kördrift och ställa 
in avståndet till armstödet.

 ☞ Beakta också kapitlet Ställa in avstån-
det till armstödet på sidan 22.

Upprätta (2) sedan den urkopplade kontakt-
förbindelsen på nytt.

 ☞ Kontrollera manövermodulens funk-
tion.
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Svänga undan manövermodulen

Vidrör inte inskärningsområdet. – Risk för 
klämskador!

Med den svängbara hållaren för manöver-
boxen [1] kan manöverboxen svängas åt 
sidan [2] så att den i sidled befinner sig pa-
rallellt med armstödet. Därigenom blir det 
möjligt att t.ex.

 – köra närmare ett bord,

 – lättare ta bort manövermodulen.

Sväng manövermodulen ännu längre fram-
åt, ända till det märkbara anslaget för mag-
netanslutningen, för normal kördrift [1].

 ☞ Om manövermodulen är placerad för 
nära armstödet måste den flyttas framåt 
innan den kan svängas.
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ARMSTÖD
Armstöden [1] får inte användas för att lyf-
ta eller bära elrullstolen. 

Hjälpmedelscentralen kan anpassa stan-
dardarmstödens höjd, vinkel och längd ef-
ter användarens behov.

Sänkbara armstöd

Under elektrisk inställning av ryggstödet [1] 
sänks/lutar armstöden automatiskt till en 
alltid avslappnad armstödsposition.
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Uppsvängning av armstöden

Armstöden kan svängas upp vid behov [1].

Dra ut knappen (2) för låsning av armstöden 
och sväng upp armstödet ända mot ansla-
get.

 ☞ Stöd armstödet lätt med ena handen. – 
Då rör sig knappen för låsning av arm-
stöden lättare.

 ☞ Knoppen (2) för låsning av armstöden 
ska vara synligt insnäppt [3].

Nedsvängning av armstöden

Dra ut knappen (2) för låsning av armstöden 
och sväng ned armstödet ända mot ansla-
get [4].

 ☞ Knoppen (2) för låsning av armstöden 
ska vara synligt insnäppt.
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RYGGSTÖD
Ryggstödet får enbart ställas in när elrull-
stolen står på plan mark. Rullstolen kan 
välta när den står i lutningar!

Ryggstödets lutning (1) kan ställas in med 
hjälp av manövermodulen.

 ☞ För inställning se kapitlet < Driftläges-
meny > i bruksanvisningen < Manöver-
modul >.

Ryggstödsstoppning

Ryggstödets stoppning skjuts uppifrån över 
ryggstödsramen [2] och fästs i ryggplåten 
med två tryckknappar (3).

Ryggstödsstoppningen kan dras av efter att 
tryckknapparna (3) har tagits isär.
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HUVUDSTÖD
Huvudstödet (2) är vridningssäkert, kan stäl-
las in på höjden och djupet samt tas av.

Ställa in huvudstödet

Efter lossning av klämspaken (3) kan huvud-
stödet ställas in i önskad position.
Dra sedan åt klämspaken (3) på nytt.

Avtagning och höjdinställning av 
huvudstöd

Lossa klämskruven (4) för avtagning och 
för inställning av huvudstödets höjd. Ta an-
tingen bort huvudstödet eller skjut det till 
önskad höjd. Dra sedan åt klämskruven (4) 
på nytt.

Inställning av huvudstöd vid 
transport av rörelsehindrad i 
motorfordon

Ett korrekt inställt huvudstöd minskar risken 
för whiplash-skada vid en påkörningsolycka.

Huvudstödet ska vara så inställt att enbart 
en plan hand får plats mellan bakhuvudet 
och anliggningsytan. Huvudstödets över-
kant ska om möjligt vara inställt ungefär 
ovanför eller åtminstone på samma höjd 
som huvudets överkant.



1

2

3

28   

BENSTÖD
Säkra elrullstolen mot oavsiktlig ivägrull-
ning innan benstöden flyttas.

 ☞ Beakta också kapitlet Säkra elrullstolen 
på sidan 16.

Benstödens [1] lutning kan ställas in med 
hjälp av manövermodulen.

 ☞ För inställning se kapitlet < Driftlägesme-
ny > i bruksanvisningen < Manövermo-
dul > resp. kapitel Lossa bromsarna på 
sidan 17.

Fotbräda

För minskning av totallängden, t.ex. för 
transport, eller för att underlätta använda-
rens i- och urstigning kan fotbrädan [2] fällas 
upp [3].

 ☞ Se upp för klämpunkter!

 – Ta bort båda fötterna från fotbrädan.

 ☞ Fäll ned [2] fotbrädan på nytt innan färd 
påbörjas.



1

2

4

3

   29

KNÄPELOTTER
Knäpelotterna (1) är avtagbara och kan stäl-
las in i höjd och djup av din hjälpmedelscen-
tral.

Ta av/hänga upp knäpelotterna

Dra låsspaken (2) uppåt för att ta av/hänga 
upp knäpelotterna. Ta sedan av (3) resp. 
häng upp (4) knäpelotterna.

 ☞ Kontrollera låsningen efter upphäng-
ningen och efter att låsspaken har 
släppts.
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SIDOPELOTTER
Sidopelotterna (1) inställbara i höjd, sitt-
bredd och djup, och kan också tas bort.

Ställa in sidopelotterna

Efter lossning av klämspaken (2) kan respek-
tive sidopelott ställas in i önskad position. 
Dra sedan åt klämspaken (2) på nytt.

Ta av sidopelotterna

Efter lossning av klämspaken (2) kan respek-
tive sidopelott ställas in i önskad position.

Sticka in sidopelotterna

Efter lossning av klämspaken (2) kan respek-
tive sidopelott stickas in i klämbultarna.
Dra åt klämspaken (2) på nytt efter inställ-
ningen.
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SITS

Speciella säkerhetsanvisningar 
för höjning av sitsen, sitthöjdin-
ställning, stå- och liggfunktion

Kör i lutningar och stigningar och för-
bi hinder enbart då sitthöjdinställning-
en samt stå- resp. liggfunktionen står i 
grundposition. – Tippningsrisk!

Sitsdyna

Sitsdynan [1] är fastsatt med kardborrband 
på sittplattan och kan tas av för rengörings- 
eller underhållsarbeten.

Lägg tillbaka sitsdynan igen och fäst den [1] 
efter rengörings- eller underhållsarbeten. – 
Kardborreband.

Sitsvinkel

Alla förändringar av sitslutningen leder till 
en förändring av köregenskaperna! 

Ställ in sitsvinkeln [2] enbart när elrullsto-
len står på ett vågrätt, plant underlag. Det 
föreligger tippningsrisk i stigningar.

Sitsvinkelinställningen är förbunden med 
en automatisk hastighetsreducering.

Ökad risk för att rullstolen välter i kombi-
nation med vinklat ryggstöd.

Kontrollera att ingen negativ sitsvinkel är 
inställd innan rullstolen körs. Kontrollera 
också att sitsvinkeln säkerställer en säker 
sittposition vid körning i upp- och nedför-
slutningar.

Ställa in sitsvinkeln elektriskt

Sitsvinkeln [2] ställs in med hjälp av manö-
vermodulen eller en speciell inställnings-
modul.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manö-
vermodul >.
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Sitthöjdinställning

Utnyttja sitthöjdinställningen enbart på 
en plan, jämn yta.

 – Ökad tippningsrisk med tilltagande 
sitthöjd!

Före inställning av sitthöjden ska man 
kontrollera att justeringsområdet är fritt 
från hinder.

 – Skaderisk!

Sitthöjdinställningen [1] görs med hjälp av 
manövermodulen.

 ☞ Därigenom kan sitthöjden ökas steglöst.
 ☞ Beakta kapitlet Tekniska data på si-

dan 50 i detta avseende.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manö-
vermodul >.

 ☞ Hastigheten begränsas om sitsen körs 
uppåt från grundläget.

 ☞ Beakta kapitlet Tekniska data på si-
dan 50 i detta avseende.

Begränsningarna i hastighet hävs automa-
tiskt så snart sitsen befinner sig i grundläget 
på nytt.
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Ståfunktion

Utnyttja ståfunktionen enbart på en plan, 
jämn yta.

 – Ökad tippningsrisk med tilltagande 
uppresning!

Före uppresning ska man kontrollera att 
inställningsområdet är fritt från hinder.

 – Skaderisk!

Ståfunktionen [1] kan ställas in med hjälp av 
manövermodulen.

 ☞ Uppresning får endast utföras med åt-
dragen bröstram (2) och korrekt inställ-
da knäpelotter (3).

 ☞ Beakta kapitlet Bröstrem på si-
dan 35 och Knäpelotter på si-
dan 29 i detta avseende.

För inställning se kapitlet < Driftlägesme-
ny > i bruksanvisningen < Manövermodul >.
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Liggfunktion

Utnyttja liggfunktionen enbart på en 
plan, jämn yta.

 – Ökad tippningsrisk med tilltagande 
uppresning!

Före användning av liggfunktionen ska 
man kontrollera att inställningsområdet 
är fritt från hinder.

 – Skaderisk!

Liggfunktionen [1] kan ställas in med hjälp 
av manövermodulen.

 ☞ Liggfunktionen får endast utföras med 
åtdragen bröstram (2) och korrekt in-
ställda knäpelotter (3).

 ☞ Beakta kapitlet Bröstrem på si-
dan 35 och Knäpelotter på si-
dan 29 i detta avseende.

För inställning se kapitlet < Driftlägesme-
ny > i bruksanvisningen < Manövermodul >.
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BRÖSTREM

Kontrollera att inga föremål är inklämda 
under bältesbandet! – Så undviker du 
smärtsamma tryckpunkter. 

Bröstremmen (1) förhindrar framåttippning.

Lägga an bröstremmen

Dra båda bältesbanden framåt och lägg an 
dem mot kroppen. För att stänga kardborr-
bandet, lägg remändarna över varandra och 
tryck ihop dem.

 ☞ Bröstremmen får inte dras åt för hårt.

Öppna bröstremmen

Dra kardborrbandets slinga (2) framåt för att 
öppna bröstremmen [3].



3

3

2

1

36   

SKULDERREM

Skulderremmen ingår inte i säkerhetssys-
temet för rullstol och/eller passagerare vid 
transport i motorfordon. 

Skulderremmen (1) utgör en extra fixering 
av en person som sitter i rullstolen.

 – För att stabilisera sittläget.

 – För att förhindra tippning framåt.

 – Kan anpassas steglöst efter användaren.

Skulderremmen fästs från utsidan på res-
pektive ryggstödshållare.

Lägga an skulderremmen

Kontrollera att inga föremål är inklämda 
under bältesbandet! – Så undviker du 
smärtsamma tryckpunkter. 

Dra båda bältesbanden framåt och stick in 
låshalvorna i varandra tills de snäpper in. 
Kontrollera genom att dra ordentligt i dem.

För att öppna skulderremmen trycker man 
in den röda låsknappen (2).

Ställa in bälteslängd

 ☞ Skulderremmen får inte dras åt för hårt.

För inställning av remlängden, håll respekti-
ve remlåsning (3) i rät vinkel mot rembandet 
och förskjut efter önskemål.



1

2

   37

USB-ANSLUTNINGSUTTAG

Den maximala strömförbrukningen får 
inte överskrida 1 A per anslutning! 

 ☞ USB-anslutningsuttaget kräver ständig 
strömförsörjning. Det innebär bl.a. att 
batterierna måste laddas oftare.

USB-anslutningsuttaget används för att an-
sluta enheter med en USB-kontakt, typ A.

 ☞ Den maximala strömförbrukningen får 
inte överskrida 1 A per anslutning.

För att ansluta enheter ska du först bort 
stänkskyddet [1] och sedan sätta i USB-kon-
takten.

 ☞ Om USB-anslutningsuttaget inte an-
vänds ska det stängas med stänkskydds-
locket [2].
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BACKSPEGEL
Ta bort backspegeln

Lossa klämskruven (2) för att ta bort back-
spegeln och dra ut den ur armstödsröret 
genom att dra den framåt. 

 ☞ Lägg ned backspegeln försiktigt och 
skydda spegelglaset mot belastning och 
föremål.

 ☞ Backspegeln ska alltid hållas ren.

Använd ett vanligt fönsterputsmedel för att 
rengöra spegeln. Följ tillverkarens rekom-
mendationer vid användning av medlet.

Montera backspegeln

För kördrift, stick in backspegeln framifrån 
i armstödsröret och dra åt klämskruven (2).

Ställa in spegeln

1. Ställ in backspegelns sidovinkel genom 
att vrida klämman.

2. Vrid backspegeln på fäststången och 
kullänken tills den är i önskad position.
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BELYSNING
I Tyskland är användaren skyldig att följa 
tyska trafikförordningen (StVO).
I Tyskland krävs att fordonet är utrustat 
enligt förordningen om fordonsregistre-
ring (StVZO).

I egenskap av medtrafikant i det allmänna 
vägnätet är du ansvarig för att fordonet 
fungerar och är utrustat i enlighet med 
föreskrifterna.

För att elrullstolen ska kunna köras utomhus 
och på allmänna vägar kan den utrustas 
med ett LED-belysningssystem.

Belysningen tänds och släcks på förarens 
manövermodul.

 ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manö-
vermodul >.

 ☞ Tänd alltid belysningen för att se och sy-
nas bättre vid dålig sikt och i synnerhet 
i mörker.

 ☞ Se till att strålkastarna, körriktningsvisar-
na och bakljusen samt reflektorerna inte 
täcks av klädesplagg eller andra föremål 
som är fästa på elrullstolen.

LASTA OCH 
TRANSPORTERA
Använd inte ryggstödet, benstöden, arm-
stöden eller beklädda delar för att lyfta 
elrullstolen!

Innan elrullstolen lyfts ska den stängas av!

Lasta

Elrullstolen kan transporteras med hjälp av 
ramper och lyftanordningar.

Ramper och lyftplattformar

Beakta bruksanvisningen för transportfor-
donet.

Beakta tillverkarens information om ram-
per eller lyftplattformar.

Den maximala placeringshöjden som 
anges på rampen måste vara högre än 
höjden "h" mellan marken och lastytan, 
t.ex. i en personbil.
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Persontransport i motorfordon

Se kapitlet Betydelsen av dekalerna på elrull-
stolen på sidan 54för uppgift om huruvi-
da just din elrullstol är godkänd som säte för 
persontransport i motorfordon.

 ☞ Riktlinjen < Säkerhet med Meyra rullsto-
lar ska beaktas även vid persontransport i 
motorfordon >! – Detta dokument och 
annan information kan hämtas från < In-
fozentrum > på vår webbplats < www.
meyra.com >.

Transportsäkring

Elrullstolen får endast förankras med hjälp 
av förankringspunkterna.

 ☞ De fyra förankringspunkterna är märkta 
med en symbol [1]+[2].

 ☞ Tillvägagångssättet för förankring av 
rullstol finns beskrivet i dokumentet 
< Säkerhets- och hanteringsanvisningar 
för elfordon > kapitel < Transport i fordon 
eller med fortskaffningsmedel >. – Det-
ta dokument och annan information 
kan hämtas från < Infozentrum > på vår 
webbplats < www.meyra.com >.

UNDERHÅLL
Bristfälligt eller försummat underhåll av rull-
stolen medför begränsat produktansvar.

Underhållsarbeten

Följande underhållsschema är tänkt att 
fungera som riktlinjer för hur underhållsar-
betena ska utföras.

 ☞ Underhållsschemat ger ingen upplys-
ning om den faktiskt nödvändiga, för 
fordonet fastställda arbetsomfattning-
en.
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Underhållsschema

NÄR VAD ANMÄRKNING

Före användning Allmänt

Kontrollera att allt fungerar 
korrekt.

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.

Kontrollera magnet-
bromsen

Ställ omkopplingsspakarna 
för kör-/påskjutningsdrift i 
kördrift på båda sidorna.

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.

Om det går att skjuta elrullsto-
len, ska bromsen omedelbart 
repareras av hjälpmedelscen-
tralen.
– Olycksrisk!

Speciellt vid körning i 
mörker

Belysning

Kontrollera att belysnings-
systemet inkl. reflexerna 
fungerar felfritt.

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.

Varannan vecka
(beroende på kör-
sträcka)

Kontrollera däckens 
lufttryck

Lufttryck i däcken:
2,5 bar = 36 psi

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.
Använd en lufttrycksmätare.

Inställningsskruvar

Kontrollera skruvarnas och 
muttrarnas åtdragning.

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.

Dra åt lossade inställningsskru-
var ordentligt.

Kontakta hjälpmedelscentra-
len vid behov.

Var 6:e–8:e månad
(beroende på kör-
sträcka)

Hjulinfästningar

Kontrollera att hjulmutt-
rarna eller hjulskruvarna 
sitter fast.

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.

Dra åt lossade hjulmuttrar el-
ler hjulskruvar ordentligt och 
efterdra dem på nytt efter 10 
drifttimmar resp. 50 km.

Kontakta hjälpmedelscentra-
len vid behov.
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NÄR VAD ANMÄRKNING

Varannan månad
(beroende på kör-
sträcka)

Kontrollera däckprofi-
len

Minsta profildjup = 1 mm

Utför visuell kontroll själv eller 
be en medhjälpare göra det.

Om däckprofilen är sliten el-
ler om däcken är skadade ska 
hjälpmedelscentralen uppsö-
kas.

Var 6:e månad
(beroende på hur ofta 
rullstolen används)

Kontrollera

– Renhet.

– Allmänt skick.

Se kapitlet Underhåll på si-
dan 46.

Utför kontrollen själv eller be 
en medhjälpare göra det.

Tillverkarens rekom-
mendation:

Var 12:e månad
(beroende på hur ofta 
rullstolen används)

Inspektionsarbeten

 – Fordon

 – Laddare

Ska utföras av hjälpme-
delscentralen.



2
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Säkringar

Ersätt en säkring enbart med en av sam-
ma typ!

Byta säkringar

Före säkringsbyte, ställ elrullstolen på ett 
jämnt underlag och säkra den så att den 
inte kan rulla iväg.

 ☞ Beakta också kapitlet Säkra elrullstolen på 
sidan 16.

Nya säkringar finns t.ex. på bensinmackar.

 ☞ Om en säkring löser ut på nytt ska orsa-
ken till skadan åtgärdas av en hjälpme-
delscentral.

Säkringar

Huvud-/batterisäkring [1]

Flatsäkringen för huvud-/batteriström är 
placerad i säkringshållaren (2) för batteri-
boxen.

 ☞ Beakta kapitlet Tekniska data på si-
dan 50!



1

2
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Belysning

Belysningen (1)+(2) är utrustad med 
LED-lampor med lång livslängd.

 ☞ Om en blinkerslampa är defekt blinkar 
den kvarvarande med dubbla frekven-
sen.

 ☞ Om det går att skjuta elrullstolen, ska 
bromsen omedelbart repareras av hjälp-
medelscentralen.

Strålkastare

Strålkastaren (1) ska ställas in så att ljuskäglan 
är synlig på körbanan. – Ljuskäglans undre 
kant ska ställas in så att den är ca 3 meter 
framför elrullstolen.

 ☞ Efter inställning av sitsvinkeln ska strål-
kastaren vid behov ställas in på nytt.

 ☞ Kontakta hjälpmedelscentralen vid be-
hov.
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Störningsavhjälpning

Fel Orsak Avhjälpning

Manövermodulens batte-
rikontrollindikering blinkar 
när manövermodulen till-
kopplas.

Batterisäkringen är trasig 
eller felmonterad.

Byt ut defekta säkringar 
resp. rengör kontakterna.

Strömförsörjningens stick-
kontaktanslutning har ing-
en kontakt.

Kontrollera stickkontaktan-
slutningarna.

Batteriindikatorn blinkar 
efter tillkoppling.

Den ena eller båda driv-
motorerna är kopplade för 
påskjutningsdrift.

Ställ omkopplingsspaken 
för kör-/påskjutningsdrift i 
kördrift på båda sidorna.

En av drivanordningarnas 
kontaktförbindelser har 
ingen kontakt.

Kontrollera stickkontaktan-
slutningarna.

Störning i elektroniken. Låt hjälpmedelscentralen 
utföra reparationen. (på-
skjutningsdrift)
Omkopplingsspaken i po-
sition kördrift.

Ej specificerade fel. Se < Feldiagnos > i manö-
vermodulens bruksanvis-
ning.

Belysningen aktiveras inte. Defekt LED-lampa. Låt hjälpmedelscentra-
len reparera eller byta ut 
LED-lampan.

Belysningen eller körelek-
tronik är defekt.

Låt hjälpmedelscentra-
len reparera eller byta ut 
LED-lampan.
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UNDERHÅLL

Däck

Följande punkter ska kontrolleras:

 – däckstryck (endast vid luftfyllda däck)
 ☞ Beakta kapitlet Tekniska data på si-

dan 50 eller märkningen på däck-
ens sidor i detta avseende.

 – fria från skador.

Rengöring och underhåll

Spruta inte mot elrullstolen med hög-
tryckspruta! – Risk för kortslutning!

Håll alltid belysningsanordningar rena och 
kontrollera funktionerna före varje avfärd.

För skötseln ska silikonfria rengöringsmedel 
och vattenbaserade skötselmedel använ-
das.

 ☞ Följ tillverkarens rekommendationer 
vid användning av medlet.

Använd inte hårda borstar eller starka ren-
göringsmedel som t.ex. lösningsmedel.

Dyna och överdrag

Dynor och överdrag är i regel försedda med 
skötselanvisningar (skötselmärkning). 

 ☞ Beakta också kapitlet Vad symbolerna 
på tvättanvisningarna betyder på si-
dan 55.

I övrigt gäller följande anvisningar:

 ☞ Rengör dynan med varmt vatten och 
handdiskmedel.

 ☞ Ta bort fläckar med svamp eller mjuk 
borste.

 – Tvätta av ingrodd smuts med van-
ligt tvättmedel.

 ☞ Våttvätt är förbjuden! Maskintvätt är för-
bjuden!

Skölj efteråt med rent vatten och låt torka.

Plastdelar

Plastklädslar angrips av nonjontensider, 
samt lösningsmedel och särskilt alkohol.

Plastklädslar o.d. består av högvärdiga plas-
ter.

Plastdetaljerna ska rengöras med varmt vat-
ten och ett neutralt, smörjande tvålmedel.

Vid användning av vanligt rengöringsmedel 
för plast ska tillverkarens anvisningar följas.

Ytbehandling

Ytan har en högklassig ytbehandling som 
ger optimalt rostskydd.

Om ytan har skadats genom repning el-
ler liknande kan skadan bättras med ett 
lackstift som beställs från oss via din hjälp-
medelscentral.

Smörj in rörliga delar då och då för att de ska 
fungera längre.

Desinfektion

Om produkten används av flera personer 
(t.ex. på ålderdomshem) ska ett vanligt des-
infektionsmedel användas.

Rengör handtag och polstring före desin-
fektion.

En sprut - eller torkdesinfektion är tillåten 
med kontrollerat och godkänt desinfek-
tionsmedel.

 ☞ Följ tillverkarens rekommendationer 
vid användning av medlet.

En lista med kontrollerade och godkända 
desinfektionsmedel samt tillvägagångssätt 
från Robert Koch Institut hittar du under:

< http://www.rki.de >.

Vid användningen av desinfektionsmedel 
kan det förekomma att bl.a. ytorna påverkas 
av användningen, vilket kan påverka funk-
tionen hos en del komponenter.
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Återanvändning

Före varje återanvändning ska elrullstolen 
genomgå en fullständig inspektion.

 ☞ De hygienåtgärder som krävs för återan-
vändning ska utföras enligt en godkänd 
hygienplan.

Om din hjälpmedelscentral gör en omarbet-
ning/bearbetning eller större förändringar 
på ditt fordon utan att använda originalre-
servdelar, kan det under vissa omständig-
heter kräva att fordonet genomgår ett nytt 
auktorisationsförfarande. Det innebär vidare 
att din hjälpmedelscentral måste genomfö-
ra nya bedömningar av kravöverensstäm-
melser och kontroller.

Reparation

Kontakta hjälpmedelscentralen för repara-
tioner och underhållsarbeten. De har infor-
mation om hur arbetet ska utföras och har 
utbildad personal.

Service

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

Reservdelar

Delar eller komponenter som rör säker-
heten får endast monteras av hjälpme-
delscentralen. – Olycksrisk!

Reservdelar kan endast erhållas genom 
hjälpmedelscentralen. Vid reparationer får 
endast originalreservdelar användas!

 ☞ Delar från andra företag kan orsaka stör-
ningar.

Din hjälpmedelscentral har en reservdelslis-
ta med tillhörande artikelnummer och rit-
ningar.

För att leveransen av reservdelar ska bli kor-
rekt, ska fordonets serienummer uppges vid 
varje tillfälle! Detta är placerat på typskylten.

För varje genomförd ändring/modifiering 
på fordonet gjord av hjälpmedelscentralen, 
ska förklarande information som t.ex. fordo-
nets monterings- och bruksanvisning bifo-
gas samt datumet för ändringen antecknas 
och anges vid reservdelsbeställningar.

På så sätt förhindras felbeställning vid re-
servdelsbeställningar.
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Inlämning av uttjänta produkter

Källsortering och inlämning av uttjänta pro-
dukter eller produktdelar ska göras enligt 
nationella lagar och föreskrifter.

Fråga din kommun om hur miljöservice och 
källsortering fungerar.
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Anvisning för 
hjälpmedelscentralen

På vår webbplats < www.meyra.com > finns 
i serviceavdelningen < Download > en un-
derhålls- och serviceanvisning tillgänglig för 
denna elrullstol, ur vilken man t.ex. kan häm-
ta följande information:

1. Inställningar som kan göras med verk-
tyg.

2. Beskrivningar av viktiga reparationsru-
tiner.

3. Information om modellspecifika änd-
ringar.

4. En kontrollista för årliga inspektioner.

I kontrollistan finns de obligatoriska funk-
tionstesterna i inspektionen.

Listan ska användas som riktlinje för inspek-
tionsarbeten.

 ☞ Listan ger ingen upplysning om de ar-
beten som måste utföras på fordonet.

Fyll i inspektionsintyget i bruksanvisningen 
efter den årliga inspektionen.

Underhålls- och servicemanualen innehåller 
även en mall för inspektionsintyg (som kan 
kopieras). Den ska i sådant fall bifogas till 
bruksanvisningen.

Programmering av köregenskaper

Elrullstolens köregenskaper kan ställas in via 
ett programmeringsdon.

 ☞ Beakta tillhörande < Underhålls- och 
serviceanvisning >.

Elrullstolens köregenskaper ska regelbundet 
anpassas till individuella behov och använ-
darens rutin.

 ☞ Programmeringen ska ske med tanke på 
användaren. Därvid ska reaktionsförmå-
gan, konstitutionen samt de fysiska och 
psykiska förmågorna beaktas. En över-
läggning med läkare eller terapeut kan 
därvid vara till stor hjälp.

 ☞ Varje ändring av den på fabriken gjor-
da programmeringen kan leda till ökad 
olycksfallsrisk.

 ☞ Möjlig tippningsrisk i kurvor.
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TEKNISKA DATA

Räckvidd

Räckvidden är i avgörande grad beroende 
av följande faktorer:

 – batteriets skick,

 – förarens vikt,

 – hastighet,

 – körbeteende,

 – väglag,

 – körförhållanden,

 – omgivningstemperatur.

Värdena som vi har angivit är realistiska un-
der följande förhållanden:

 – Omgivningstemperatur 27 °C.

 – 100 % kapacitet hos drivbatterierna 
enligt DIN-standard.

 – Så gott som nya drivbatterier med fler 
än 5 laddningscykler.

 – 100 kg belastning.

 – Utan upprepade accelerationer.

 – Plan fast markyta.

Förkortning av rullstolsmått:

SH = Sitthöjd
SB = Sittbredd
SD = Sittdjup
RH = Rygghöjd

Beräkning av användarens maximala vikt:

Den tillåtna totalvikten utgörs av rullsto-
lens tomvikt och användarens (perso-
nens) maximala vikt.

Extra vikt orsakad av påbyggnader i efter-
hand eller bagage minskar den maximala 
användarvikten.

Exempel:

En förare vill ta med 5 kg bagage. Då mins-
kar den maximala användarvikten med 5 kg.

Räckvidden begränsas kraftigt av:

 – frekvent körning i uppförsbacke,

 – dåligt laddade drivbatterier,

 – låg omgivningstemperatur (t.ex. på vin-
tern),

 – frekventa inbromsningar/starter (t.ex. i 
stadstrafiken),

 – gamla, oxiderade drivbatterier

 – nödvändiga, frekventa styrrörelser

 – reducerad körhastighet (speciellt vid 
gånghastighet).

I praktiken minskar den uppnåbara räck-
vidden under ”normala förhållanden” till ca 
80–40 % av nominellt värde.

Körning i uppförs-/nedförsbackar

Av säkerhetsskäl är det endast tillåtet att 
köra i uppförs- eller nedförsbackar och lut-
ningar som överstiger de tillåtna värdena 
(t.ex. i ramper) utan förare!
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Data enligt ISO 7176-15 för modell 1.620

min max

Totallängd med fotbräda
(uppmätt i mittre sitsposition)

1 095 mm  

Totalbredd 640 mm 690 mm

Totalvikt 173 kg 340 kg

Användarvikt (inkl. nyttolast) – kg 140 kg

Vikt för tyngsta delen – kg 2 kg

Faktiskt sittdjup 400 mm 525 mm

Faktisk sittbredd 400 mm 530 mm

Viklängd – mm – mm

Vikbredd – mm – mm

Vikhöjd – mm – mm

Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde) 450 mm 520 mm

Sitsvinkel, mekanisk –° –°

Sitsvinkel, elektrisk 0° 40°

Ryggstödsvinkel mekaniskt –° –°

Ryggstödsvinkel elektriskt 90° 180°

Ryggstödshöjd – mm 540 mm

Fotstöd till sits (underbenslängd) utan sitskudde 250 mm 430 mm

Statisk stabilitet nedför –° 8,5°

Statisk stabilitet uppför –° 8,5°

Statisk stabilitet i sidled –° 8,5°

Dynamisk stabilitet uppför –° 8,5°

Vinkel mellan benstöd och sittyta 95° 170°

Armstödshöjd från sittytan (utan sitskudde) 200 mm 350 mm

Ryggstöd till armstödets framkant 400 mm 520 mm

Passage av hinder  60 mm

Minsta vändradie 640 mm  

Högsta hastighet framåt (beroende av utrustning) 6 km/tim 10 km/tim

Kortaste bromssträcka från högsta hastighet 1 000 mm 2 100 mm
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Övriga tekniska data för modell 1.620

min max

Ljudnivå 70 dB(A)

Kapslingsklass IP X4

Vändutrymme 1 100 mm

Drivstyrning 24 V / 90 / 120 A

Driveffekt (6 / 10 km/tim)  350 W

Huvudsäkring 80 A

Belysning (tillval) LED-teknik 24 V

Nyttolast – kg 10 kg

Axellast fram – kg 170 kg

Axellast drivhjul – kg 240 kg

Markfrigång drivanordning 70 mm

Markfrigång batteritråg 70 mm

Tomvikt (med drivbatterier) 173 kg

Tomvikt (utan drivbatterier) 133 kg

Totalhöjd 940 mm 1 100 mm

Transportmått

Längd  
(stödhjul infällda, fotplattor uppfällda)

905 mm  

Bredd (utan armstöd) 640 mm

Höjd utan huvudstöd 1 080 mm 1 115 mm

Räckvidd (vid 6 km/tim) 30 km 40 km

Räckvidd (vid 10 km/tim) 25 km 35 km

Horisontalposition axel – mm – mm
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min max

Klimattekniska data

Omgivningstemperatur -25 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur med drivbatterier -25 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur utan drivbatterier -40 °C till +65 °C

Styrhjul

ø 170 x 35 mm (7“) Punkteringsfria

Drivhjul

ø 364 x 75 mm (14 x 3,5“) 
luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)

Punkteringsfria

Drivbatterier

2 x 12 V 52 Ah (5 h) / 60 Ah (20 h) slutna, underhållsfria

2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h) slutna, underhållsfria

Max. batterimått (l x b x h) 260 x 174 x 205 mm

Laddningsström 8 A 12 A
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Betydelsen av dekalerna på elrullstolen

Observera!
Läs igenom bruksanvisningen och de bifogade dokumenten.

Lyft inte elrullstolen i armstöden eller benstöden.
Det är inte lämpligt att lyfta i borttagbara delar.

Kördrift

Påskjutningsdrift

Skjut endast elrullstolen på jämnt underlag.

Anvisning för laddningsuttag

Fästmöjlighet för säkring av rullstolen vid transport utan an-
vändare.

Produkten är inte godkänd som säte i motorfordon.

Information om klämrisk. – Stoppa inte in fingrarna

Användning i körande transportmedel. – Stäng av eller växla 
till körprogram 3.
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Vad symbolerna på tvättanvisningarna betyder
(symbolerna överensstämmer med den europeiska standarden)

Skontvättprogram vid den angivna temperaturen i °C

Ej lämplig för torktumling

Ej strykning

Använd inget klorblekmedel

Ingen kemisk rengöring möjlig

Information om klämrisk. 
Den övre komponenten är rörlig eller vridbart lagrad och 
bildar därigenom ett klämställe i det nedre området. 
– Grip inte tag i området för klämstället

Fastspänningspunkt med angivelse av max. användarvikt vid 
transport av rörelsehindrad.

Observera!
Genomför inte några servicearbeten.
Gastrycksfjäderns gastryckbehållare står under tryck.
– Förhöjd olycksrisk!
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Vad symbolerna på typskylten betyder

Tillverkare

Beställningsnummer

Serienummer

Tillverkningsdatum

Tillåten användarvikt

Tillåten totalvikt

Tillåten axellast

Tillåten stigning

Tillåten lutning

Tillåten högsta hastighet 

Produkten är godkänd som säte i motorfordon

Max. tillåten användarvikt när produkten är godkänd som säte i motor-
fordon

Produkten är inte godkänd som säte i motorfordon.



Serienr (SN):

Följesedelsnr:

Modell:
Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:
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Rekommenderad säkerhetsinspektion 1:a året
(minst var 12:e månad)INSPEKTIONSINTYG

Fordonsuppgifter:

Rekommenderad säkerhetsinspektion 3:e året
(minst var 12:e månad)

Rekommenderad säkerhetsinspektion 2:a året
(minst var 12:e månad)

Rekommenderad säkerhetsinspektion 4:e året
(minst var 12:e månad)

Rekommenderad säkerhetsinspektion 5:e året
(minst var 12:e månad)
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GARANTI

För den här produkten lämnar vi, inom ra-
men för våra allmänna affärsvillkor, den 
lagstadgade garantin och eventuellt även 
uttalade resp. överenskomna garantier. För 
garantianspråk vänder du dig till din hjälp-
medelscentral med efterföljande GARAN-
TIAVSNITT och de nödvändiga uppgifterna 
som finns i det avseende modellbeteck-
ning, leveranssedelns nummer, med leve-
ransdatum 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 
regelbundna underhåll och inspektioner 
har genomförts.

Garantin omfattar inte ytliga skador, däck, 
skador orsakade av lösa skruvar eller mutt-
rar, samt utslitna fästhål orsakade av uppre-
pade monteringsarbeten.

Dessutom gäller garantin inte heller skador 
på drivsystem och elektronik som kan här-
ledas till felaktig rengöring med ångstrålag-
gregat eller om komponenter avsiktligt eller 
oavsiktligt har utsatts för vatten.

För störningar från strålningskällor som 
mobiltelefoner med hög sändningseffekt, 
HiFi-system och annan, starkt störande 
strålning som inte överensstämmer med 
normspecifikationen kan inga garantian-
språk göras gällande.

!
 Observera:

Underlåtenhet att beakta bruksanvis-
ningen och utföra underhållsarbeten 
och i synnerhet tekniska ändringar och 
utökningar (påbyggnader) utan vårt 
godkännande leder till att både garan-
tianspråk och allmänt produktansvar 
upphör att gälla.

 ☞ Information:
Den här bruksanvisningen är en del av 
produkten och ska lämnas till använda-
ren samt överlämnas till den nye ägaren 
vid ägarbyte.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändring-
ar i vidareutvecklingssyfte.

Denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EEG om medicinteknis-
ka produkter.



SN (se typskylt):

Garanti

Leveransdatum:

Följesedelsnr:Modellbeteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Serienr (SN):

Följesedelsnr:

Modell:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:
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Garantiavsnitt

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

Överlämnande av inspektionsintyg

Fordonsuppgifter:



MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
TYSKLAND

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

info@meyra.de

www.meyra.de

Din hjälpmedelscentral

 205 346 908 (från: 2019-05) Rätten till tekniska ändringar förbehålls. Bruksanvisning i original. 
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