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INLEDNING

De här säkerhetsanvisningarna och allmän-
na hanteringsanvisningarna för < Elfordon > 
baseras på erfarenheter som bl.a. rullstol-
sanvändare, medhjälpare och vår säkerhets-
personal har gjort och har sammanställt för 
dig på ett lättförståeligt sätt med text och 
bilder. Läs noggrant igenom de erfarenhet-
er som dessa expertgrupper har gjort. Du 
ägnar bara lite tid, men vinner maximal sä-
kerhet; för dig och för dina medmänniskor.

Detta bör du känna till:

 – Det här medföljande dokumentet är ett 
komplement till bruksanvisningen för 
elfordonet och den tillhörande bruks-
anvisningen till manöverboxen.

 – Även om fordonsmodellen på bilder-
na inte är samma som din modell, kan 
ändå informationen appliceras på din 
modell.

 – Läs det här dokumentet och bruksan-
visningen noga före första användning-
en av elfordonet, så att du kan hantera 
elfordonet på ett säkert sätt och bibe-
hålla dess funktion över lång tid.

 – Ditt fordons utförande garanterar maxi-
mal driftsäkerhet. Ändå borde du känna 
till vissa risksituationer som möjligtvis 
kan uppstå när du kör rullstolen samt 
veta hur du hanterar dessa.

 – Beroende på ditt individuella funk-
tionshinder kan vissa säkerhetskritiska 
körmanövrar – även om fordonet är 
väl anpassat till ditt funktionshinder – 
eventuellt inte genomföras eller enbart 
genomföras till en viss grad.

 ☞ Kör då speciellt försiktigt. Det är för din 
egen säkerhet.

 – Dokumentet tar även hänsyn till spe-
cialutrustning i de fall det krävs en 

förklaring till säker hantering av dessa. 
Beroende på hur ditt fordon har anpas-
sats och utrustats kan den levererade 
modellen avvika från den som visas i 
bilderna.

 – När elfordonet byter ägare ska säker-
hetsanvisningarna och de allmänna 
hanteringsanvisningarna för < Elfor-
don > bifogas tillsammans med bruks-
anvisningarna för elfordonet!

 – De konstruktionsgrupper och kompo-
nenter vi använder uppfyller de gällan-
de kraven i standarden SS-EN 12184 för 
tålighet mot antändning.

 – Rullstolens material och konstruk-
tionsgrupper uppfyller kraven i EN 
ISO 10993-1.
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ALLMÄNNA SÄKERHETS-
INSTRUKTIONER

Använd endast fordonet på det sätt som 
beskrivs i specifikationen/användningen i 
bruksanvisningen.

Exempel [1]:

 – Kör inte ned fordonet i vatten.

 – Fordonet måste stå på fast underlag när 
du sätter dig i eller stiger upp ur fordo-
net. Fordonet måste vara säkrat så att 
det inte börjar rulla [2].

 – Säkra alltid det obevakade fordonet 
mot obehörig användning.

 – Skydda fordonet mot obehörig an-
vändning, missbruk och demontering 
när det är parkerat.

 – Lämna aldrig barn eller ungdomar obe-
vakade i fordonet.

 – Stäng inte av elfordonet utan orsak un-
der körning. Avstängning leder till att 
elfordonet nödbromsar och tvärstan-
nar.

 – Elfordonet får endast stängas av under 
körning om köregenskaperna är okon-
trollerade. – Ett fordon som har stop-
pats så får inte användas mer. Informera 
omgående din hjälpmedelscentral.

 – Kasta eller släpp aldrig delar som tillhör 
fordonet i marken!

 – Avtagbara delar som t.ex. manöverbox 
och benstöd ska hanteras professio-
nellt. Detta är en förutsättning för att 
fordonet ska fungera korrekt.

 – 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 fing-
rarna i komponenternas svängrum. Ska-
derisk genom klämning.

Därför:
 ☞ Lägg den fria handen på armstödet.

 ☞ Sätt fötterna på fotplattorna.

 ☞ Upplys eventuella medhjälpare om 
skaderisken.

 – Kontrollera däckens skick och lufttryck.
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 – Kontrollera bromsarna.

 – Kontrollera alltid belysningsanlägg-
ningen innan du börjar köra.

 – Om du transporterar föremål med ditt 
fordon måste du se till att de inte påver-
kar hanteringen av fordonet eller att det 
därigenom uppstår olycksrisk.

 – En väska som hänger i närheten av 
joysticken kan dras in i drivhjulet och 
dra joysticken framåt. Användaren/
medhjälparen förlorar då kontrollen av 
fordonet som oavsiktligt accelererar [2]!

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

 – Efter kollisioner måste rullstolens un-
derrede, samt alla kablar och bat-
terier inspekteras efter eventuella 
skador. – Uppsök omedelbart en hjälp-
medelscentral vid synliga och/eller hör-
bara skador.

 – 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 brom-
sas via joysticken/manöverreglagen. 
– Olycksrisk!

 – Före underhållsarbeten samt ombygg-
nad och in- och omställning av elfordo-
net ska körläget aktiveras och fordonet 
stängas av. – Olycksrisk p.g.a. oönskade 
fordonsrörelser!

 ☞ Anvisning: 
Observera att tyngdpunkten förskjuts 
genom att

 – föremål medtages,
 – tillbehör/komponenter monteras 

och demonteras
Detta kan påverka köregenskaperna och 
säkerheten.

 – Har du tillräckligt med kraft för att kun-
na hålla dig kvar i fordonet i svåra kör-
situationer (t.ex. inbromsning, i kurvor, 
vid körning över hinder)?

 – Bältet ger dig nödvändig säkerhet (se 
även Nödbromsning på sidan 16). Kör 
om möjligt aldrig ensam så att du kan 
få hjälp i kritiska situationer!
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 – Kontakta hjälpmedelscentralen för mer 
information:

 – för att kunna eliminera potentiella 
faror genom ditt fordons köregen-
skaper.

 – om ditt fordons variations- och in-
ställningsalternativ och hur de in-
verkar på körsäkerheten. Hjälpme-
delscentralen kan ställa in fordonet 
efter ditt individuella behov med 
hänsyn till alla säkerhetsaspekter.
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RÄTTSLIGA 
BESTÄMMELSER

Beakta de lagstadgade bestämmelserna för 
det aktuella landet.

Lagstadgade bestämmelser för Tysk-
land (utdrag)

 ☞ Anvisning:
För elfordon med en max. hastighet på 
15 km/h krävs inget körkort.

 ☞ Minimiåldern för att framföra ett elfor-
don över 10 km/h är 15 år. Denna mini-
miålder gäller inte för elfordonsmodel-
ler med en bestämd max. hastighet på 
högst 10 km/h.

 ☞ Körning på offentliga gångvägar som 
t.ex. trottoarer får göras i gånghastighet.

Elfordon upp till 6 km/h

Ansvarsförsäkring krävs endast för elfordon 
fr.o.m. 6 km/h men rekommenderas även 
generellt.

 ☞ Elfordon så som scootrar, elrullstolar, ex-
tra drivanordningar, elmobiler som inte 
uppnår högre hastighet än 6 km/h är 
medförsäkrade utan extra kostnader i 
den privata trafikförsäkringen. Skrivelse 
(inte förtryckt formulär) måste skickas in 
till ansvarigt försäkringsbolag.

Elfordon över 6 km/h

Till skillnad från elfordon med en maximal 
hastighet på 6 km/h, krävs följande för el-
fordon med en max.hastighet på 15 km/h 
enligt tyska förordningen om fordonsregist-
rering (StVZO):

 ☞ Fordon som deltar i den allmänna gat-
utrafiken ska vara utrustade med ett 
märke på baksidan av ryggstödet enligt 
ECE-R69.

 ☞ Ansvarighetsförsäkring.

 ☞ Färdbevis för fordonet som utfärdas av 
den lokala bilprovningen.

 ☞ Färdbeviset ska alltid medföras vid kör-
ning på allmän väg.

Det typgodkännande som krävs för körtill-
ståndet medföljer elfordonet.
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Kontakta ditt försäkringsbolag. De har ett 
försäkringsmärke (registreringsskylt för mo-
ped) som ska monteras på bakpanelen.

I detta skick ska elfordonet besiktigas av 
den lokala bilprovningen. Godkännandet av 
körtillståndet kontrolleras tillsammans med 
fordonet och stämplas.

Ansökan om körtillstånd ankommer på res-
pektive myndighet som utfärdar tillstånd.

I allmänhet räcker det att skicka in utlåtan-
det för körtillstånd till den lokala tillstånds-
myndigheten.

Det stämplade körtillståndet kommer däref-
ter att skickas tillbaka.

Ta gärna kontakt med den lokala tillstånds-
myndigheten för information. Sedan får 
fordonet köras på allmän väg enligt trafik-
bestämmelserna.

 ☞ Anvisning:
Varje ändring av fordonet leder till att 
körtillståndet ogiltigförklaras.
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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 enheter. Radaranlägg-
ningar och sändare, svetsanläggningar, 
räddningstjänstens radiosystem, alla typer 
av trådlös utrustning, bärbara telefoner och 
i området vid dörrar till kommunala trans-
portmedel som tåg och tunnelbanor före-
kommer högfrekvent strålning.

Vid körning genom kraftiga elektriska stör-
ningsfält kan det uppstå driftsstörningar, 
trots att fordonets elektriska komponenter 
har kontrollerade skyddsåtgärder. Detta 
visar sig genom onormala köregenskaper. 
Om fordonet reagerar okontrollerat vid stör-
ningar eller om andra elektroniska enheter 
(t.ex. mycket känsliga elektromagnetiska 
enheter som stöldskyddssystem i varuhus) 
störs av fordonet, måste du genast stoppa 
det och stänga av det.

Anslutning av andra enheter som t.ex. respi-
ratorer kan också framkalla störningar.

Mobiltelefoner bör vara avstängda när du 
använder elfordonet. En mobiltelefon ut-
sänder även strålning i vänteläge!

Kör inte elfordonet i närheten av medicin-
teknisk utrustning som har hög riskpotential 
och/eller livsviktiga funktioner, samt diag-
nostiska instrument.

Ta ut fordonsnyckeln eller lossa säkerhets-
kontakten. Be om hjälp eller flytta bort elfor-
donet från störningsområdet.
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PÅSKJUTNINGSLÄGE

Elfordon får endast användas tillsammans 
med en medhjälpare på ett vågrätt under-
lag i frikopplat läge med inaktiverat körläge.

Observera att endast parkeringsbromsen 
kan användas för att bromsa fordonet i på-
skjutningsläge. Bromsspaken resp. omkopp-
lingsspaken för kör-/påskjutningsläge måste 
alltid vara inom räckhåll för användaren eller 
medhjälparen. Den får inte täckas över av 
klädesplagg eller dylikt. Elfordon utan par-
keringsbroms kan i frikopplat läge endast 
bromsas genom att omkopplingsspaken 
kördrift/frikopplat läge ändras till kördrift.

! 
Observera:
Efter att frikopplat läge har använts ska 
drivningen alltid kopplas om till kördrift. 
Har fordonet servostyrning måste den 
kopplas i igen. Annars kan elfordonet 
rulla iväg okontrollerat!
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KÖRUTBILDNING

För att elfordonet ska kunna köras på ett sä-
kert sätt inuti eller utanför bostaden måste 
användaren genomgå en intensivutbild-
ning för grundläggande körsituationer:

 – Start,
 – Körning,
 – Bromsning vid körning framåt, kurvkör-

ning och backning på jämnt underlag 
(ev. tillsammans med en medhjälpare).

Kör långsamt i början av körutbildningen. 
Lär känna och bli förtrogen med elfordo-
nets körbeteende och känn dig för var du 
har dina begränsningar. Elfordonet bör inte 
användas i allmän trafik eller i okända mil-
jöer innan man känner sig förtrogen med 
elfordonet och miljön man tänker köra i.

 ☞ Kontrollera alltid belysningsanläggning-
en innan du börjar köra. Gör ett kort test 
av broms- och styrsystemet när du rullar 
igång.

 ☞ Kör i början inte i branta uppförs- eller 
nerförsbackar, på dåligt väglag eller 
ojämn terräng [1]. – Olycksrisk!

 ☞ Försök alltid att ha någon medhjälpa-
re när speciella körsituationer som t.ex. 
hindertagning, uppförs- eller nerförs-
backar eller dåligt väglag kan uppträda.

 ☞ Håll ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd 
till avsatser, trappor och hinder så att det 
finns tillräckligt med plats för att köra, 
bromsa och vända.

 ☞ Om körbanan är våt, osäker eller lutar 
neråt finns det risk för att rullstolen hal-
kar iväg och bromssträckan blir då för 
det mesta längre än vanligt.

 ☞ Undvik ryckig körning vid övergång till 
eller från backar, vid hinder och körning 
i kurva.

 ☞ Sänk alltid hastigheten före en kurva. Ju 
skarpare kurvan är, desto lägre måste 
hastigheten vara. Luta dig inte utåt vid 
kurvkörning.

 ☞ Sänk alltid den max. hastigheten i svåra 
körsituationer eller i trånga utrymmen.
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KÖRFÖRHÅLLANDEN

Max. körhastighet kan ställas in på alla el-
fordon. Kontrollera alltid inställningen inn-
an du startar, så att stolen inte har för hög 
starthastighet. – Olycksrisk!

När joysticken/manöverreglaget aktiveras 
så lossas först magnetbromsen. Först däref-
ter börjar fordonet röra sig.

Mellan det att bromsen har lossats och for-
donet börjar röra sig så kan det, beroende 
på den förinställda maxhastigheten, ligga 
en s.k. ”tomgång”, där fordonet skulle kunna 
rulla tillbaka t.ex. i backar eller vid hindertag-
ning. För därför joysticken/manöverreglaget 
snabbt genom tomgångsområdet.

Elrullstolens hastighet regleras genom att 
joysticken (1) förs framåt resp. bakåt. Körrikt-
ningen bestäms genom att joysticken förs 
åt höger resp. vänster.

På en scooter regleras hastigheten via ma-
növerreglaget (körreglagespak (2), gashand-
tag (3) eller gaspedal (4)) och körriktningen 
genom att styret vrids.
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BROMSAR

! 
Observera:
Om bromsarna endast verkar på ena si-
dan eller om bromsförmågan är reduce-
rad, ska bromsarna genast repareras av 
hjälpmedelscentralen.

• Enbart en auktoriserad tekniker får ut-
föra service och skötsel av bromssyste-
men!

De enskilda modellerna är utrustade med 
olika bromssystem beroende på fordonets 
användningsområde. Kontrollera före varje 
körning att bromssystemet fungerar kor-
rekt!

Följande avsnitt hänvisar till testmetoder 
som du själv eller en annan person kan ge-
nomföra i nämnd ordning:

1. Parkeringsbroms

 – Använd, i förekommande fall, 
bromsspaken.

 – Aktivera påskjutningsläget (se På-
skjutningsläge på sidan 11).

 – Försök att flytta fordonet.

 ☞ Anvisning: 
Bromssystemet är aktiverat om du inte 
kan rulla iväg fordonet!

2. Magnetbromsar

 – Fordonet står stilla.

 – Parkeringsbromsen har, i förekom-
mande fall, frikopplats.

 – Körläget är tillkopplat.

 – Försök att flytta fordonet.

 ☞ Anvisning: 
Bromssystemet är aktiverat om du inte 
kan rulla iväg fordonet!

3. Automatisk broms

 – Kör på ett jämnt underlag och släpp 
joysticken/manöverreglaget så att 
fordonet bromsar in (se anvisning-
ar i kapitel Nödbromsning på si-
dan 16).

 ☞ Anvisning: 
Bromssystemet är aktiverat om fordonet 
stannar nästan helt ryckfritt.

Bromssträcka

I fabrikstillstånd 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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Använd parkeringsbromsen närhelst på-
skjutningsdriften är frånkopplad, för att för-
hindra att fordonet börjar rulla [1].

! 
Observera:
Bromsa alltid försiktigt och tidigt. Detta 
gäller speciellt framför människor och 
vid körning i nedförslut.

Två väsentliga risksituationer kan uppstå be-
roende på fordonsmodell och hjul:

 – Risk för vältning genom tvärbromsning 
vid backning (stora hjul bak, [2]).

 – Risk för vältning vid tvärbromsning vid 
körning framåt (stora hjul fram, [3]).
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NÖDBROMSNING

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

! 
Observera:
Vid t.ex. osteogenesis imperfecta (ben-
skörhet) eller en motsvarande sjukdom, 
är risken för skador vid nödbromsning 
mycket hög. För att undvika dessa risk-
situationer måste du därför alltid köra 
försiktigt!

Starta nödbromsning

Släpp joysticken/manöverreglagen och 
stäng av elfordonet. Fordonet tvärbromsar.

VIKTBELASTNING

Fordonet får inte belastas med för mycket 
vikt. Det får inte köras om flera personen 
sitter i det!
Gränsvärdet för belastning hittar du under 
Tekniska data i bruksanvisningen eller på 
fordonets typskylt.
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DÄCK

Däcken består av en speciell gummibland-
ning som kan lämna spår på vissa ytor (t.ex. 
golvytor av plastmaterial, trä eller parkett 
och (heltäckande) mattor).

Däckens lufttryck

Kontrollera därför däckens lufttryck regel-
bundet och före varje åktur! För lite lufttryck 
medför att däcken slits mer och snabbare 
och minskar:

 – körsträckan (per batteriladdning)

 – åkkomforten,

 – körsäkerheten,

 – däckens livslängd.

Information om däckens lufttryck finns i for-
donets bruksanvisning i avsnittet < Tekniska 
data >.

Överskrid aldrig det maximala lufttrycket. – 
De små styrhjulen framtill kan annars börja 
vobbla.

Praktiska råd:

För att uppskatta lufttrycket i däcken ska du 
sätta dig i fordonet och kontrollera däckets 
välvning när däcket ligger an mot marken. 
Om däcken buktar ut mycket måste de 
pumpas. Ser man nästan inte utbuktningen 
alls, kan du utgå ifrån att lufttrycket är till-
räckligt högt.

Däckens skick

Däcken utsätts för ett naturligt slitage. Ned-
nött däckprofil och skadade däck minskar 
körsäkerheten och måste därför bytas ut av 
hjälpmedelscentralen så snabbt som möj-
ligt.

 ☞ Anvisning: 
Byt alltid ut däcken parvis. Två däck med 
olika slitage påverkar fordonets färdsta-
bilitet.

Skador på luftfyllda däck

För att avhjälpa en punktering rekommen-
deras att skumpatron används som finns att 
tillgå hos hjälpmedelscentralen. – Därefter 
bör omedelbart hjälpmedelscentralen upp-
sökas.
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HÖJDINSTÄLLBARA 
BENSTÖD

På fordon med höjdinställbara benstöd ska 
du tänka på att benstöden i vågrätt position 
förändrar broms- och styregenskaper efter-
som kroppens tyngdpunkt förflyttas framåt 
och försvårar körning på tvären i backar.

! 
Observera:
Gäller för manuellt inställbara benstöd.

 
• Lossa höjdinställningsspaken för att 

sänka benstöden försiktigt, så att du 
förhindrar att benstödet sänks för fort 
p.g.a. benets vikt. – Skaderisk!

• Håll fast benstödet. Lossa först därefter 
spaken och sänk ner benstödet sakta 
och försiktigt.
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VINKELINSTÄLLBART 
RYGGSTÖD/SITSVINKEL

När ryggstödet eller sätet lutar kraftigt bakåt 
är fordonets stabilitet kraftigt reducerad [1].

! 
Observera:
Före varje körning – speciellt i uppförslut 
och körning över hinder – ska ryggstö-
det alltid ställas i lodrät position och sä-
tet i vågrät position. – Risk för vältning!

HUVUDSTÖD

Är fordonet utrustat med inställbart huvud-
stöd bör dess övre kant alltid sitta nära bak-
huvudet i ögonhöjd [2].

! 
Observera:
Ställ aldrig in det i nackhöjd!

GÅSTÖDSHÅLLARE

Gåstödshållaren får endast användas som 
hållare för kryckor och käppar och kan efter-
monteras av hjälpmedelscentralen.

Kryckor och käppar sätts, beroende på mo-
dell, i hållaren och fixeras med ett fästband 
eller tryckas fast i fästena under armstödet.

! 
Observera:
Låt hjälpmedelscentralen byta ut defek-
ta fästband eller hållare!

• Använd inte gåstödshållaren som pa-
raplyhållare eller för transport av andra 
redskap!
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BÄLTE
Bältet är avsett för fastspänning av en per-
son som sitter i rullstolen.

 – För att stabilisera sittläget.

 – Förhindrar att rullstolsbrukaren kan trilla 
framåt och ut ur rullstolen.

 – Kan anpassas steglöst efter användaren.

! 
Observera:
Kontrollera att inga föremål finns inkläm-
da under bältet! – Så undviker du tryck-
märken.

 ☞ Anvisning:
Montering av bälte i efterhand får en-
dast utföras av hjälpmedelscentralen!

! 
Observera:
Bältet ingår inte i säkerhetssystemet för 
rullstolen och/eller passagerarna vid 
transport i motorfordon.

! 
Observera:
För elrullstolar med max. sluthastighet 
om 10 km/h och för modellen 1.613 med 
10 km/h gäller följande:

• Din rullstol är standardmässigt utrustad 
med ett bälte [1].

• För din egen säkerhet, sätt på dig bältet 
före färd.

Bälte med lås

Sätta på bältet

Dra båda bältbanden framåt och fäst dem 
med låset. Det måste gå i lås hörbart [1].

 ☞ Kontrollera genom att dra i dem ordent-
ligt.

Öppna bältet

Tryck in den röda upplåsningsknappen (2) 
på låsdelen för att öppna bältet.

Ställa in bälteslängden

 ☞ Anvisning:
Skyddsbältet ska inte dras åt för hårt.

Håll, beroende på modell, låsdelen (3) eller 
spännet (4) i rät vinkel mot fästbältet (5).

För att förlänga eller förkorta bandet på 
bältet (5), skjut eller drag i motsvarande rikt-
ning.

Förkorta den lösa bältesänden (5) genom 
att justera plastelementet (6).
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Bälte med kardborrband

Sätta på skyddsbälte med kardborrband

För änden på bältesbandet med kardborr-
bandet (1) genom bältesspännet (2), lägg 
ovanpå varandra med önskad längd och 
fäst kardborrbandet. 

 ☞ Kontrollera genom att dra i dem ordent-
ligt.

Öppna bälte med kardborrband

Öppna kardborrbandet och dra ut bältesän-
den (1) ur bältesspännet (2).

Ställa in bälteslängden

 ☞ Anvisning:
Skyddsbältet ska inte dras åt för hårt.

Bältets längd kan justeras genom att bältes-
spännet (3) förs in och/eller dras ut vid bäl-
tesänden (4).
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ATT SÄTTA SIG I OCH UR 
FORDONET

Att förflytta sig från och till rullstolen utan 
hjälp är farligt!
Det kräver

 – kroppsstyrka,

 – god koordinationsförmåga,

 – stabilt stöd (t.ex. handflatorna på en 
stols sittyta, se [1],

 – övning,

 – vetskap om möjliga faromoment.

Därför är det alltid bäst att be någon om 
hjälp. Gå igenom förloppet och upplys 
medhjälparen om möjliga faror, t.ex. ställen 
du kan snubbla på, kanter, informera om ditt 
funktionshinder eller använd en glidkana.

! 
Observera:
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 manöverboxen när 
du stiger upp på den elektriska rullsto-
len.

 ☞ Om joysticken oavsiktligt vidrörs kan 
elfordonet starta okontrollerat!

• Är fordonet avlastad, t.ex. när du har 
satt dig ur det på säng, toalett eller i 
en bil får fotplattorna aldrig belastas. 
– Olycksrisk!

• Fotstöden är inom räckhåll för benen, 
därför finns det alltid risk att snubbla 
över dem! Fäll därför upp fotplattorna 
och fäll ut benstödet så att fotutrym-
met är fritt [1].
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KÖRA GENOM TRÅNGA 
PASSAGER

Se till att inte underarmarna skadas vid 
körning genom trånga passager som t.ex. 
entréer till byggnader eller dörrar. – Risk för 
skador på underarmarna.
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KÖRA I KURVOR

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

! 
Observera:
Det finns risk för att fordon, speciellt tre-
hjulingar, förlorar sin kurs eller välter!

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

Gäller för fordon med bakhjulsstyr-
ning

! 
Observera:
Vid körning i kurvor svänger fordonets 
bakdel ut!

Risksituationer vid tät körning i sidled

– Personer och föremål

 – Starta kurvkörningen

 – Bakdelen svänger ut

 – Bakdelen kolliderar med personer 
eller föremål.

 Effekt:

 – Personer eller föremål skadas.

– Trappsteg eller avsatser

 – Starta kurvkörningen

 – Bakdelen svänger ut

 – Bakdelen eller hjulet kör ned för 
trappsteget.

 Effekt: 
Fordonet välter. – Risk för skador.

 ☞ Anvisning: 
Undvik därför alltid för tät sidledes kör-
ning mot personer, föremål, trappsteg, 
avsatser eller dyl.

Om det inte är möjligt:

 – Ta inte kurvan för snävt.

 – Håll bakdelen under uppsikt i riskzonen.

 – Olycksrisk för fordon med handstyrning 
vid kurvkörning.
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NEDFÖRS- ELLER UPP-
FÖRSLUT, VÄGLAG MED 
TVÄRLUTNING

För att kunna klara backar eller mindre hin-
der har elfordonet en mycket kraftig driv-
motor som gör att den kan användas även 
i branta backar. Men fr.o.m. en viss lutning 
finns det risk för att fordonet tippar, samt 
att broms- och styregenskaperna försämras 
p.g.a. försämrad kontakt med underlaget. 
Därför är den maximalt tillåtna lutningen 
begränsad.

 ☞ Information om maximal tillåten 
lutning finns i fordonets bruksanvis-
ning.

Kör alltid med låg hastighet i uppförs- eller 
nedförslut.

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

Koppla aldrig om till påskjutningsläge vid 
körning i uppförs- eller nedförslut. Det au-
tomatiska bromssystemet är avaktiverat i 
påskjutningsläget. Fordonet kan då enbart 
bromsas med parkeringsbromsen (ev. tillbe-
hör).

Skjut aldrig fordonet i uppförs- eller nedför-
slut.

Luta dig aldrig i riktning mot backen eller 
lutande körbanor.

Ändra aldrig sätet eller ryggstödet i backar. 
– Tipprisk!

Vid körning i kurvor och vid vändning i 
backar finns risk för vältning.

Undvik snabba rörelser vid körning (speciellt 
vid kritiskt inställda körparametrar som t.ex. 
hög retardation).

! 
Observera:
Trehjulingar har förhöjd risk för vältning 
vid körning:

 – i nedförslut

 – på lutande körbanor

 – när överkroppen lutas ut åt sidan.

! 
Observera:
Koppla aldrig om spaken bromssystem/
omkopplingsspak för kör-/påskjutnings-
läge till påskjutningsläge vid körning i 
uppförs- eller nerförsbackar! Fordonet 
är då inte längre styrbart och rullar iväg 
okontrollerat.
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Körning i uppförsbacke

Fordonets vältningssäkerhet vid körning på 
lutande underlag minskas avsevärt.

Gäller för fordon med bakre drivhjul

Dessa fordon kan tippa bakåt vid körning i 
uppförsbacke. Speciellt

 – om den maximalt tillåtna lutningen 
överskrids

 – om fordonet körs på ett ryckigt sätt

 – om ryggstödet har fällts bakåt

 – om sitsen lutar bakåt

 – om tungt bagage är lastat bakom rygg-
stödet,

 – om sittpositionen är högre än vanligt 
(t.ex. genom hög sitskudde eller sittlyft),

 – vid körning över hinder.

Gäller för fordon med främre drivhjul

Dessa rullstolar är utrustade med framhjuls-
drift, vilket medför att drivhjulen förlorar i 
dragkraft vid körning i uppförsbacke och 
kan börja slira.

Undvik därför:

 – om den maximalt tillåtna lutningen 
överskrids

 – ryckig körning,

 – bakåtvinklat ryggstöd,

 – bakåtvinklad sits,

 – att lasta tungt bagage bakom ryggstö-
det,

 – högre sittposition (t.ex. genom sitskud-
de),

 – vid körning över hinder.

! 
Observera:
Om flera av dessa omständigheter sam-
manträffar, ökar risken för vältning (driv-

hjul bak) resp. risken för att hjulen förlo-
rar fästet (drivhjul fram).

 ☞ Anvisning:
Beakta den i bruksanvisningen angiv-
na maximalt tillåtna stigförmågan för 
ditt fordon. Vi poängterar här att den 
max. lutningen i bruksanvisningen ska 
betraktas som max.-värde och kan be-
gränsas ytterligare genom dåligt väglag 
(fukt, grus, löv, smuts osv.).
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Körning i nerförsbacke

Kör aldrig fortare än gånghastighet!

Du måste hela tiden under körning i ner-
försbacke ha kontroll över ditt fordon.

! 
Observera:
Ställ aldrig bromsspaken/omkopplings-
spaken för körläge/påskjutningsläge till 
påskjutningsläge.

Beakta alltid anvisningarna för bromsning i 
nerförsbackar. 

Kontrollera i slutet av backen att fotplattor-
na inte vidrör marken och att du därige-
nom utsätter dig för risker vid en plötslig 
inbromsning.

Undvik kraftig inbromsning, speciellt vid kri-
tiskt inställda körparametrar (speciellt hög 
retardation).
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TIPPSKYDD
Tippskydd är avsedda att höja rullstolens 
stabilitet och förhindra att rullstolen tippar 
bakåt vid körning över hinder eller i uppförs-
backar.

! 
Observera:
Tippskydd ger i speciella situationer inte 
tillräckligt skydd mot att rullstolen tippar 
bakåt.

Undvik därför:

 – Stark bakåtlutning av överkroppen.

 – Vid hastig start, speciellt i uppförsback-
ar.
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KÖRNING ÖVER HINDER

Alla typer av körning över hinder utgör en 
risk!

Körning över hinder är en speciellt riskfylld 
körsituation, där en kombination av säker-
hetsinstruktionerna ur kapitlen körning i 
uppförsbacke och körning i nerförsbacke 
måste beaktas.

Vi måste av säkerhetsskäl poängtera att for-
donets förmåga att köra över hinder är be-
gränsad.

Mer information finns i fordonets bruksan-
visning.

Kontakta hjälpmedelscentralen och ta reda 
på hur höga hinder det individuellt inställda 
fordonet klarar.

! 
Observera:
Förmågan att köra över hinder varierar 
bl.a. med körbanans lutning och ben-
stödens inställning.

Kör om möjligt runt hinder som t.ex. spår-
rännor, räls, brunnslock eller liknande fa-
rokällor.

Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till avsatser, 
trappor, hissar och hinder så att det finns till-
räcklig plats/sträcka för att reagera, bromsa 
och väja.

Om det inte är möjligt att köra runt hinder, 
kör sakta fram och i en 90° vinkel [1] emot 
det, tills framhjulen nästan snuddar det. Kör 
över hindret med lite ansats. Ditt fordon kan 
annars lutas åt sidan, vilket kan medföra att 
du kastas ur. 

Väg noggrant av, vilken körmanöver som är 
lämpligast för det aktuella hindret.

! 
Observera:
Kontrollera alltid rullstolen om du har 
kört mot ett hinder. Var särskilt obser-
vant på eventuella skador på friliggande 
kablar eller själva fordonet!

 ☞ Anvisning:
Se även kapitel Körning i hiss och lyftan-
ordningar på sidan 37för anvisningar 
om körning över hinder med ramp.
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När du kör nerför en avsats (t.ex. trottoar-
kant) kan du lätt ramla ur fordonet om fot-
plattorna eller benstöden stöter emot mar-
ken [1].
När du kör över räls eller spårrännor måste 
du vara väldigt försiktig och uppmärksam. – 
Rullstolens färdriktning kan förändras!
Med ett vanligt elfordon är det omöjligt att 
köra i trappor. 

 ☞ Anvisning:
Fordon med tippskydd har större stabi-
litet. Av detta skäl har våra fordon tipp-
skydd.

! 
Observera:
Dessa tippskydd får inte avlägsnas!

Vid svåra förhållanden (t.ex. vid körning över 
hinder) kan tippskyddet lyfta upp drivhjulen 
från marken. Då kan fordonets inte köras [2]. 
– Undvik därför dylika körsituationer och kör 
hellre runt ett hinder!

Gäller för fordon med bakre drivhjul

Förhöjd vältningsrisk bakåt när drivhjulen 
kör över hindrets kant [3].

Undvik därför följande vid körning över hin-
der:

 – högre hinder än den max. tillåtna hin-
derhöjden

 – ryckig körning,

 – bakåtvinklat ryggstöd,

 – bakåtvinklat säte,

 – bagage lastat bakom ryggstödet.
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Hindertagare

Hindertagaren (1) används enbart till hin-
dertagning.

! 
Observera:
Den kan enbart användas för fasta hin-
der på plant underlag.

 ☞ Den max. höjden för hinder specificeras 
i < Tekniska data > i bruksanvisningen för 
elfordonet.

Köra över hinder

Kör rakt fram mot hindret med låg hastig-
het.

Hindertagaren träffar först hindret och lyfter 
upp båda styrhjulen samtidigt över kanten.

! 
Observera:
Vid följande situationer är risken för tipp-
ning förhöjd vid körning över hinder 
med hindertagare!

• Inställd säteslutning.

• Körning med vinkeljusterat ryggstöd.

• I uppförs- eller nerförsbackar, speciellt 
om bäckenbälte inte används.

• Om hindret tas snett från sidan och inte 
rakt framifrån.

• Extra packning bakom ryggstödet eller 
på ett av armstöden.

• Om däcken har för lågt lufttryck.

• Om rullstolen körs på ojämnt eller icke 
fast underlag eller körbana.
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SITSHÖJDSINSTÄLLNING
Sitshöjdsinställningen är inte avsedd för 
korta på varandra följande lyftrörelser. Gör 
ordentligt lyft varje gång.

Om sitshöjdsinställningen ändras ofta, be-
gränsas elfordonets räckvidd (batterikapa-
citeten).

! 
Observera:
Sitshöjdsinställning ska göras på fast, 
plant underlag utan sitshöjdsinställning 
under körning.

• Innan sitshöjdsinställning ska ryggstö-
det ställas i lodrätt läge.

• Hinder får endast köras över när sitshöj-
den är i det nedersta läget. – Tipprisk!

• Gör endast små, framåtriktade fordons-
rörelser på jämnt underlag om sits-
höjdsinställningen håller på att ändras. 
Tipprisk vid styrrörelser!

• Sänk sitshöjdsinställningen till det ne-
dersta läget vid ilastning eller transport 
av elfordonet.

• Kontrollera att lufttrycket är lika i däck-
en för att undvika instabilitet.

Användaranvisningar för 
sitshöjdsinställning

Sitshöjdsinställningen får endast användas 
om säkerhetsbälte används!

För att sitshöjdsinställningen ska kunna 
ändras, måste det finnas tillräckligt mycket 
fritt utrymme ovanför elfordonet. – Olycks-
risk t.ex. genom dörrkarmar, lampor [1]!

Ha inte fötterna under ett hinder som t.ex. 
under ett skrivbord [2].
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Användaranvisningar efter 
sitshöjdsinställning

P.g.a. den begränsade sikten krävs särskild 
försiktighet vid körning med elfordonet [1]!

Observera nedhängande föremål [2]!

Luta inte överkroppen för långt fram över 
rullstolskanten! – Tipprisk!

Vid helt eller delvis utfälld sitshöjdsinställ-
ning minskas av säkerhetsskäl både acce-
lerationsförhållandet och körhastigheten 
automatiskt.

 ☞ Observera dekalerna på elfordonet!

Håll aldrig händer under sitsen när den 
sänks ner. Det finns ökad risk för klämskador 
mellan fordonsramen och sitsen [3]!

Kontrollera att det inte finns någon annan 
persons kroppsdelar eller några föremål 
finns mellan sits- och fordonsramen!
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TRANSPORT I BIL ELLER 
TRANSPORTFORDON

Luta aldrig elfordon mer än 20° vid ilastning, 
eftersom batterisyra under vissa omständig-
heter kan läcka ut. – Om syra rinner ut kan 
det fräta hud, kläder och omgivningen!

Säkra ditt elfordon så att ingen olycksrisk 
kan uppstå genom att transportfordonet 
gör en plötslig undanmanöver.

Använd aldrig transportmedel som inte är 
godkända för transport av elfordon med 
personer som sitter i det. Svävande trans-
porter är inte tillåtet! – Olycksrisk!

Använd inte ryggstödet, armstöden eller 
benstöden vid rangering eller transport.

Transport med slutna 
driftbatterier

Slutna batterier räknas inte som farligt gods.

Denna klassificering hänvisar till de olika in-
ternationella förordningarna om farligt gods 
som t.ex. DOT, ICAIO, IATA och IMDG.

De slutna driftbatterierna får utan inskränk-
ningar transporteras via vägnätet, med järn-
väg eller med flygtrafik.

Olika transportföretag kan dock ha andra di-
rektiv, vilket kan medföra ev. inskränkningar 
eller förbud.

 ☞ Fråga det aktuella transportföretaget 
om vilka regler som gäller.
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Transportsäkring för elfordon 
utan passagerare

Följ föreskrifterna från det aktuella trans-
portföretaget.

Gör på följande sätt när elfordonet är i trans-
portfordonet:

1. Stäng av elfordonet och koppla om det 
till körläge (slå på drivsystemet).

 ☞ Se < Bruksanvisningen >.

2. Säkra demonterade delar av elfordonet 
och förvara dem på en säker plats.

3. Säkra elfordonet med spännband.

 ☞ Fäst endast spännbanden i de av-
sedda delarna i transportfordonet 
och på elfordonet.

 ☞ Ditt elfordons förankringspunkter är 
alla betecknade med symbolen (1).

 ☞ Var dessa förankringspunkter finns 
beskrivs i elfordonets bruksanvis-
ning.

! 
Observera:
Inga förändringar får göras på elfordo-
net, särskilt inte vid förankringspunkter-
na.

• Använd endast tillåtna fästdon.

 ☞ Lämpliga fästanordningar finns beskriv-
na i transportfordonets bruksanvisning.
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Transport i fordon

Följande åtgärder kan ev. krävas av utrym-
messkäl för transport i fordon [1]

 – Demontera benstöden.

 – Demontera manöverboxen.

 – Demontera armstöd.

 – Fälla ner ryggstödet.

Delarna som har tagits av för transport ska 
förvaras säkert och sättas på innan du kör 
igen!

! 
Observera:
Använd inte elrullstolen utan monterade 
benstöd eller armstödskomponenter!

Förutom de obligatoriska åtgärderna i ka-
pitel Transportsäkring för elfordon utan pas-
sagerare på sidan 35 bör även följande 
åtgärder vidtas:

 – Dra om möjligt ur huvudsäkringen.

 ☞ Se < Bruksanvisningen >.

Persontransport i motorfordon

Se typskylten på elfordonet för information 
om det aktuella elfordonet är godkänt som 
säte för persontransport i motorfordon.

 ☞ Anvisning:
Mallen < Säkerhet med Meyra rullstolar 
ska beaktas även vid persontransport i 
motorfordon >! – Det här dokumentet 
och kompletterande information kan 
hämtas via < Download Archiv > på vår 
webbplats < www.meyra.com >.
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KÖRNING I HISS OCH 
LYFTANORDNINGAR

Hissar och lyftanordningar utgör en stor risk 
för användare.

! 
Observera:
I automatiska dörrar finns risk för att hän-
derna kläms!

Låt en medhjälpare skjuta upp fordonet på 
lyftanordningen. Säkra fordonet så att det 
inte körs iväg om joysticken/manöverregla-
get skulle vidröras!

Ramper och lyftanordningar

Beakta följande säkerhetsanvisningar om el-
fordonet har lyfts upp med hjälp av en ramp 
eller lyftanordning:

 – Transportfordonets bruksanvisning.

 – Tillverkarens uppgifter om rampen eller 
lyftanordningen.

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

Ramputförande

1. En delad ramp (1) består av minst två 
smala, transportabla körspår.

 ☞ För trehjulingar behövs tre smala 
körspår eller en endelad ramp. 

2. En endelad ramp består av ett brett, 
transportabelt körspår.

3. En fast ramp består av ett brett körspår 
som är fast förbundet med körbanan.

Elfordonet kan med egen kraft köras upp på 
rampen in i transportfordonet.

Gäller endast elrullstolar:

 ☞ Manöverboxen ska då styras i motsva-
rande grad.

 ☞ Dra inte i anslutningskabeln.



38   

Särskilda säkerhetsinstruktioner

Av säkerhetsskäl får ingen sitta i och inget 
finnas i elfordonet (bagage eller person) om 
det lastas in i ett fordon eller med hjälp av 
en delad ramp.

Observera att elfordonet kan rulla fram en 
bit efter att körningen avbrutits och vid start 
på en lutande ramp (tomgångsområde).

Parkera personbilen eller annat fordon en-
bart på fast, jämn mark och säkra den så att 
den inte kan rulla iväg

Lägg rampen eller ramperna på marken 
samt på fordonets lastkant stabilt och så att 
de inte halkar iväg.

Placera rampen så att det finns plats att sty-
ra elfordonet och att inget hjul står utanför 
rampen.

Kör bara på torra, rena och oskadade ram-
per eller lyftanordningar.

Ställ in den lägsta maxhastigheten.

Använd endast godkända ramper eller lyf-
tanordningar (se typskylten).

! 
Observera:
Bärförmågan hos rampen eller lyftan-
ordningen för elfordon måste:

 – utan förare ligga över den tillåtna 
totalvikten efter att brukarvikten 
dragits av och

 – med förare (fast ramp) över den till-
låtna totalvikten!

 ☞ Elfordonets tillåtna total- och brukarvikt 
specificeras i < Tekniska data > i bruksan-
visningen.
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ELFORDON FÖR 
INOMHUSBRUK

Elfordon för inomhusbruk är konstruerade 
för körning på plant underlag i bostaden 
och på arbetsplatsen. Därför förändras köre-
genskaperna kraftigt vid körning på lutande 
vägar eller över hinder. För din egen säker-
het rekommenderar vi att du tar hjälp av en 
medhjälpare vid sådana körsituationer.



1
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KÖRNING PÅ ALLMÄN VÄG

I Tyskland är användaren skyldig att följa 
tyska trafikförordningen (StVO).  I Tyskland 
krävs att fordonet är utrustat enligt förord-
ningen om fordonsregistrering (StVZO).

 ☞ Anvisning:
I egenskap av medtrafikant i det allmän-
na vägnätet är du ansvarig för att fordo-
net fungerar och är utrustat i enlighet 
med föreskrifterna.

Slå alltid på belysningen för att se och synas 
bättre vid dålig sikt och i synnerhet i mörker 
[1].

 – Vid körning på allmän väg måste gäl-
lande trafikregler beaktas och följas.

 – Kontrollera alltid belysningsanlägg-
ningen innan du börjar köra.

 – För att synas bättre ska om möjligt ljusa 
kläder som syns bra användas vid kör-
ning i mörker.

 – Kontrollera att strålkastarna, körrikt-
ningsvisarna och baklyktorna samt re-
flektorerna inte är övertäckta av kläder 
eller andra föremål som är monterade 
på elfordonet.

 – Precis som vid körning av andra fordon 
är det förbjudet att köra påverkad av al-
kohol, mediciner (se bipacksedeln) eller 
droger.

 – Anpassa ditt körsätt efter väderlag och 
väglag.



1
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VÄGFÖRHÅLLANDEN/
VÄDERLEK

När du kör på ojämnt underlag kan ett av 
drivhjulen tappa sin markkontakt, vilket gör 
att fordonet förlorar sin kurs. – Undvik därför 
ojämnt underlag.

Genom konstruktionsmässiga åtgärder är 
elfordonets elektriska delar skyddade mot 
fukt. För din egen säkerhets skull bör du 
ändå inte utsätta fordonet för dimma, regn 
eller liknande väderlek [1].

 ☞ Anvisning:
Vid parkering utomhus ska fordonet 
skyddas mot fukt med en huv eller ett 
annat lämpligt tillbehör från fackhan-
deln.

Påskjutningsläge

När fordonet skjuts på hal mark (t.ex. is, snö, 
blöta löv, sand på asfalt), samt i uppförs- el-
ler nerförsbackar kan detta leda till farliga 
situationer. – Risk för att fordonet glider 
okontrollerat.

 ☞ Anvisning:
Var extra försiktig när fordonet används 
vid hala körförhållanden. – Olycksrisk!



1
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TRANSPORT 
MED ALLMÄNNA 
KOMMUNIKATIONSMEDEL

Avställningsplats

Parkera endast rullstolen på anvisad plats, 
oftast märkt med en symbol [1].

Hänvisningar för användare

Parkera elfordonet på den avsedda platsen 
mot färdriktningen.

Placera elfordonet så att ryggstödet kan 
stöttas upp av avställningsplatsens avgräns-
ning.

En annan sida av elfordonet måste dessut-
om ligga an mot en annan avgränsningsdel, 
så att elfordonet, i händelse av olycka eller 
plötslig inbromsning, inte börjar glida.

 ☞ Anvisning:
Dra dessutom åt parkeringsbromsen 
och STÄNG AV din rullstol.

HOPFÄLLBARA ELFORDON

Beakta bruksanvisningens anvisningar om 
ihopfällning av fordonet. 

Fordonets sidoramar är sammankoppla-
de via en kryssmekanism. Ta inte i krysset 
när stolen fälls ihop för att undvika skador. 
Klämrisk.

Förvissa dig om att alla komponenter sitter 
fast ordentligt och fungerar om de har fällts 
ihop eller demonterats.

Se till att inga kablar kläms in och att de sit-
ter på plats igen. De får inte komma i kon-
takt med rörliga delar (t.ex. hjulen).
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ANVISNINGAR FÖR 
ELSYSTEMET

Om fordonet reagerar onormalt eller om 
körningen är okontrollerad ska joysticken/
manöverreglaget genast ställas i neutrallä-
ge/utgångsläge och/eller fordonet genast 
stängas av.

Körförhållandet för ett elektroniskt fordon 
får enbart förändras med tillåtet verktyg och 
enbart av utbildad personal.

Har fordonets körförhållande förändrats så 
måste dess säkerhet vid alla kör- och broms-
manövrar noggrant kontrolleras.

! 
Observera:
Fel och/eller olämpliga förändringar av 
körförhållandet kan ha stor inverkan på 
fordonets och brukarens säkerhet. – Vi 
tar inget ansvar om det förekommer 
olyckor som är ett resultat av fel eller 
olämpliga förändringar av körförhållan-
det.

Den elektroniska styrningen i ett fordon får 
inte modifieras. Varje modifiering, inkl. mon-
tering av icke-originaldelar, kan påverka for-
donets säkerhet och styrningen.

Vi ger inte garanti för modifierade produkter 
och ansvarar inte för materiella skador och/
eller personskador som härrör från icke auk-
toriserade modifikationer.

! 
Observera:
Vi ansvarar inte för skador som uppstår 
p.g.a. av att utrustningen kombineras 
med främmande produkter av något 
slag (t.ex. släpvagnskonstruktioner, 
elektrisk eller elektronisk utrustning), 
som under vissa omständigheter kan 
medföra stora risker, förutom om vi ut-
tryckligen har godkänt kombinationen i 
skriftlig form.
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DRIFTBATTERIER
Elfordon kräver speciella driftbatterier.

 

Slutna driftbatterier

Slutna driftbatterier får inte öppnas. Batte-
rierna är underhållsfria och batterisyran kan 
inte rinna ut under transport.
Batteripolerna är täckta med tillhörande 
batteripolslock.

Öppna driftbatterier

Syranivån kan kontrolleras på öppna bat-
terier. Batterierna är inte underhållsfria. Vid 
transport kan syra läcka ut. Batteripolerna är 
täckta med tillhörande batteripolslock.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

! 
Observera:
Batterisyra är starkt frätande! Hud och 
ögon kan skadas, kläder och golvytor 
kan förstöras.

• Barn bör inte ha kontakt med batterier, 
deras tillbehör eller förpackningsmate-
rial.

• Tvätta alltid händerna efter arbeten på 
batterierna.

• Kontakt med syra: skölj genast av den 
del av huden eller kroppen som kom-
mit i kontakt med syra länge under 
rinnande vatten. Uppsök sedan läkare. 
Ta omedelbart av klädesplagg som har 
kommit i kontakt med batterisyra. Skölj 
kläderna med tvättmedel och därefter 
med mycket vatten.

• Före arbeten på det elektriska systemet 
ska fordonet stängas av och huvudsäk-
ringen lossas.

• Bär vid arbete med batterier aldrig 
ringar, armband eller klockor med me-
tallarmband. Lägg inte verktyg på bat-
terierna. – Explosionsrisk p.g.a. kortslut-
ning.

• Belysningsspänningen är inte avsedd 
att driva andra apparater (t.ex. radio, 
kommunikationsradio). – Kortslutning 
eller risk för eldsvåda! Till de apparater-
na ska du alltid använda en spännings-
omvandlare ur vårt tillbehörsprogram. 
Hjälpmedelscentralen hjälper dig gärna 
med information och råd.

• Torka noga upp eventuell vätska i bat-
terifacket med en skyddsduk. Det kan 
eventuellt vara frätande batterisyra.

Självurladdning

Alla batterier urladdas med tiden, även om 
de inte belastas. Kontrollera därför alltid bat-
terinivåindikatorn före körning.

Påbörja inte en körning om batterierna näs-
tan är urladdade (kontrollera batterinivåin-
dikatorn).

 ☞ I så fall har du bara begränsade möjlig-
heter att hantera nödsituationer!
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Ladda driftbatterierna

För att ladda batterierna ska man använda 
en laddare som är avsedd och anpassad för 
de här batterierna och dess kapacitet. Hjälp-
medelscentralen kan hjälpa dig att välja rätt 
batteriladdare. Garantin gäller endast till ful-
lo om en lämplig batteriladdare används.

Att ladda ett urladdat batteri är enkelt och 
säkert. Följ anvisningarna i bruksanvisning-
en för elfordonet och laddaren.

 ☞ Se:

 ☞ underkapitlet < Laddningsförlopp > i 
bruksanvisningen.

 ☞ laddarens bruksanvisning!

Batterierna ska laddas direkt efter daglig an-
vändning, så att användare har tillgång till 
full effekt nästföljande dag.

Om elfordonet inte används under en läng-
re tid bör batterierna laddas en gång per 
månad. På detta sätt är elfordonet alltid klart 
för användning.

! 
Observera:
Ladda endast batterier i väl ventilerade 
och torra utrymmen.

• Skydda batteriladdaren mot värme, 
fukt, droppande och strilande vatten 
samt stötar eftersom laddaren är an-
sluten till elnätet. – Risk för kortslutning 
och dödsolyckor!

• Se till att laddaren alltid har tillräcklig 
lufttillförsel (täck inte över den), så att 
värmen som uppstår under uppladd-
ning kan avledas. – Brandrisk!

• Sätt batteriladdaren på ett jämnt un-
derlag vid laddningen.

• Sätt inte batteriladdaren på elfordonets 
säte under laddningen.

• Undvik att röka, öppen eld och gnistor 
när du hanterar kablar och elektriska 

redskap eller apparater. Det kan bildas 
explosiva laddningsgaser.

• Undvik gnistbildning genom statisk 
elektricitet (t.ex. genom syntetiska mat-
tor).

Särskilda anvisningar för öppna 
batterier

Ladda aldrig öppna batterier direkt i boen-
deområdet. Det kan uppstå skadliga gaser. 
Sörj därför för god ventilation i rummet där 
batterierna laddas. – Öppna fönster och/el-
ler dörrar i nödfall.

• Vid användning av syraprovare (areo-
meter) finns det risk att batterisyra läck-
er ut ur syraprovaren när batterisyran 
kontrolleras!

• Efter att öppna batterier har kontrol-
lerats med syraprovaren ska du alltid 
skruva fast förslutningsskruven orden-
ligt så att det inte uppstår skador p.g.a. 
läckande batterisyra. – Risk för frätning!
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Påfyllning av öppna driftbatterier

! 
Observera:
Luta aldrig öppna batterier – risk för att 
syran rinner ut – risk för frätskador.

Skydda ögon och kläder mot syrastänk vid 
kontroll och påfyllning av batterier. Använd 
skyddsglasögon. Bär även skyddshandskar.

 ☞ Anvisning:
Efterfyll endast öppna batterier med 
destillerat vatten. Fyll endast på destille-
rat vatten i fulladdade batterier. Använd 
aldrig metalltratt vid påfyllning. Risk för 
kortslutning. 

Särskilda anvisningar för slutna batterier
Vissa fordonsmodeller har underhållsfria 
slutna batterier istället för öppna batterier. 
Använd alltid rätt laddare när dessa batterier 
laddas!

Uppladdning med laddare som endast är 
tillåten för öppna batterier leder till otillåtet 
hög spänning och förstör batterierna. – Ex-
plosionsfara!

När ska batterierna laddas?

 – Före den första färden.

 – Inför längre turer.

 – Efter längre tid av icke användning.

 – När batteriindikeringen visar mindre än 
25 % återstående batterikapacitet.

 ☞ Ladda batterierna så ofta som möjligt.

 ☞ Efterladda tillräckligt länge.

Ladda helst under natten. Det kan ta minst 
12 timmar att ladda ett helt urladdat batteri.

 ☞ Anvisning:
I undantagsfall kan laddningstiden ta 
upp till 16 timmar. Vid en tidsöverskrid-
ning eller andra störningar visar laddaren 
ett fel (se bruksanvisningen till < Ladda-
re >). – Kontakta hjälpmedelscentralen 
vid problem.

Före den första färden

Före första färden ska batterierna vara lad-
dade.

Före längre köruppehåll

Ladda batterierna helt om elfordonet inte 
ska användas under en tid. – Härigenom 
ökar batteriernas livslängd. Dra därefter ut 
huvudsäkringen och sätt den på andra hål-
let i hållaren. Härigenom undviker du att 
tappa bort huvudsäkringen.

Batterianvisningar vid lagring

Före längre förvaring, t.ex. vid vinteruppe-
håll, ska följande anvisningar följas för att 
batterikapaciteten ska bibehållas:

 ☞ Ladda batterierna fullt.

 ☞ Ta ur tändningsnyckeln (om sådan finns).

 ☞ Dra ur huvudsäkringen och sätt i den 
åt andra hållet i hållaren. – Härigenom 
undviker du att säkringen tappas bort. 
Alternativt: lossa och ta bort en batte-
riklämma.
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Batterianvisningar vid längre 
användningsuppehåll

För att öka batteriernas livslängd ska batte-
rierna laddas även om de inte används för 
fullt eller vid användningsuppehåll (under-
hållsladdning). – Beakta följande anvisning-
ar:

 ☞ Ladda batterierna minst en gång i mån-
aden under en period på 16 timmar.
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Byta batterier

Eftersom elfordonet används dagligen så 
utsätts driftbatterierna för kraftiga påfrest-
ningar och kan endast fylla sin funktion om 
de underhålls och laddas regelbundet. Bat-
terier genomgår en naturlig föråldring. Om 
batteriet inte längre ger full kapacitet, även 
om det har laddats korrekt, eller är defekt, 
måste båda driftbatterierna bytas ut. 

Att använda batterier med olika kapacitet är 
inte tillåtet.

 ☞ Anvisning:
Batteribyte får endast utföras av hjälp-
medelscentralen. De har kännedom om 
de risker som kan uppstå vid batteribyte 
och avfallshanterar defekta driftbatterier 
enligt föreskrifterna.

Vid arbeten i närheten av batterier får batte-
riernas poler inte vidröras med verktyg, ka-
beländar eller andra metallföremål. Risk för 
kortslutning och explosion!

Låt inte öppen eld komma i närheten av 
batterierna och undvik gnistbildning. Explo-
sionsrisk!

! 
Observera:

 
Förbrukade batterier får inte kastas i hus-
hållsavfallet.

Syra kan läcka ut ur batteriet och skada mil-
jön. Blyet i batterierna återvinns. Lämna där-
för in förbrukade batterier till:

 – tillverkaren,

 – hjälpmedelscentralen,

 – eller en återvinningscentral (kommunal 
eller privat).
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Laddare

Elrullstolen kräver en speciell laddare.

! 
Observera:
Endast laddare som är godkända för el-
fordonet och batteritypen får användas 
[A]!

• Följ laddarens bruksanvisning!

• Laddaren måste vara konstruerad för 
ett inre motstånd i strömkretsen på 
100 mΩ.

• Laddare och batterier måste uppfylla 
kraven i SS-EN 12184.
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SKÖTSEL

I likhet med andra tekniska produkter kräver 
elfordonet regelbunden skötsel och under-
håll. Följande skötselanvisningar och under-
hållsanvisningar beskriver arbeten som ska 
utföras så att elfordonet även efter längre 
tids användning kan ge:

 – säkerhet för dig och för andra,

 – driftberedskap,

 – värdebeständighet.

Bristfällig och försumlig skötsel och under-
håll av elfordonet leder till inskränkningar av 
tillverkarens garanti.

Anvisning för 
hjälpmedelscentralen

En underhålls- och servicemanual kan häm-
tas via vår webbplats < www.meyra.com >. 
Denna manual innehåller t.ex. följande in-
formation:

1. Inställningar som kan göras med verk-
tyg.

2. Beskrivningar av viktiga reparationsru-
tiner.

3. Information om modellspecifika änd-
ringar.

4. Programmering av körförhållande.

5. En kontrollista för årliga inspektioner.

I kontrollistan finns de obligatoriska funk-
tionstesterna i inspektionen.

Listan ska användas som riktlinje för inspek-
tionsarbeten.

 ☞ Anvisning:

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.
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Däck

Om hjulen i ett hjulpar har olika däcktryck, 
drar elfordonet åt ena sidan och det blir svå-
rare att hålla rak kurs.

 ☞ Om lufttrycket är för lågt blir rullmot-
ståndet högre och batterierna förbrukar 
mer energi för att driva elfordonet. 

Däcken bör pumpas till det maximalt tillåtna 
lufttrycket.

 ☞ Det maximalt tillåtna lufttrycket får 
emellertid inte överskridas.

Kontrollera däcken regelbundet beträffan-
de följande punkter:

 ☞ Däckens lufttryck, se kapitel < Tekniska 
data > i bruksanvisningen.

 ☞ Att däckventilerna alltid är skyddade 
mot damm av ventilhylsor.

 ☞ Profil/kondition.

 – rullstolens köregenskaper förändras 
negativt, om däcken har dålig profil 
och är i allmänt dåligt skick.

 ☞ Vid byte av däck ska däcken alltid bytas 
ut parvis.

Rengöring och underhåll

Håll alltid belysningsanläggningen ren och 
kontrollera funktionerna innan du kör.

• Rengör aldrig elfordonet med hög-
tryckstvätt! – Fara för kortslutning!

 ☞ Håll vatten och fuktighet borta från 
elektriska komponenter och kablar!

 – Risk för skador på manöverboxens 
elektronik genom vattenstråle.

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

 ☞ Följ tillverkarens rekommendationer 
vid användning av medlet.

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

Dynor och överdrag är i regel försedda med 
skötselanvisningar (skötselmärkning). An-
nars gäller följande anvisningar:

 ☞ Rengör dynan med varmt vatten och 
handdiskmedel.

 ☞ Ta bort fläckar med en svamp eller mjuk 
borste.

 – Tvätta av ingrodd smuts med van-
ligt tvättmedel.

 ☞ Våttvätt är förbjudet! Maskintvätt är för-
bjuden!

Skölj därefter med rent vatten och låt det 
torka.

Plastdelar

Plastklädsel och dyl. består av kvalitetsplast.

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

! 
Observera:
Plastklädsel kan angripas av nonjonten-
sider, samt lösningsmedel och särskilt 
alkohol.

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

Ytbehandling

Ytan har en kvalitativ ytbehandling som ger 
optimalt rostskydd.

För lack- och kromvård rekommenderas 
sedvanliga produkter.

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.

 ☞ Se kapitlet < Underhållsarbeten > i bruks-
anvisningen.
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Återinsättning

Elfordonet ska genomgå en komplett in-
spektion innan det tas i bruk igen.

 ☞ Anvisning:
De hygienåtgärder som krävs för återin-
sättning 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 avtal om handel med produkter och 
kontroller.

Underhåll/service

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.

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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Inlämning av uttjänta produkter

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

Fråga din kommun angående lokala bort-
skaffningsföretag.

Förpackningen kan återvinnas.

Metalldelar kan återvinnas som metallavfall.

Plastdelar kan återvinnas.

Elektriska byggdelar och andra delar kan till-
föras återvinning eller skrot av elektroniska 
delar.

Reservdelar

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

 ☞ Anvisning:
Delar från andra företag kan orsaka stör-
ningar.

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

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

För att leveransen av reservdelar ska bli kor-
rekt, ska fordonets serienummer uppges vid 
varje tillfälle! Det sitter 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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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 205 556 508 (från: 2015-01) Rätten till tekniska ändringar förbehålls. Bruksanvisning i original. 
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