
BRUKSANVISNING
SCOOTER,
Ortocar 310
MODELL 1.363 - 3-HJULS 
MODELL 1.364 - 4-HJULS

SV

Vi bevæger mennesker.



2

Innehållsförteckning
Förord ........................................................................................................ 6

Mottagning ............................................................................................... 6

Anpassning ................................................................................................ 7

Specifikation ..................................................................................................... 7

Användning ............................................................................................... 7

Översikt ..................................................................................................... 8

Scooter Modell 1.364 ....................................................................................... 8

Scooter Modell 1.363 ....................................................................................... 9

Manöverpanel ................................................................................................ 10

Körspärr (lås) .................................................................................................. 11

Batteriladdningskontakt ............................................................................... 11

SCOOTERNS hantering ............................................................................ 11

Funktionstest ............................................................................................. 11

Säkra SCOOTERN ....................................................................................... 11

Manöverpanel ................................................................................................ 12

Tryckknappar och symboler ...................................................................... 12

Körning och påskjutning ............................................................................... 13

Positioner för tändningsnyckel ................................................................ 13

Omkoppling till frikopplat läge ............................................................... 14

Omkoppling till körning ........................................................................... 14

Körberedskap ................................................................................................. 15

Positionering av styrpelare ....................................................................... 16

SCOOTERN igen ......................................................................................... 16

Batteriets laddningstillstånd .................................................................... 17

Laddning av batteri .................................................................................. 18

Kontroller före körning ................................................................................. 19

Batterikapacitet ........................................................................................ 19

Att förinställa maxhastigheten ................................................................ 20

Körbeteende .................................................................................................. 21

Säkerhetsanvisningar ................................................................................ 21

Vippkontakten .......................................................................................... 22

Körhastighet .............................................................................................. 22

Färdriktning ............................................................................................... 22

Inbromsning till stillastående ................................................................... 22



3

Bromsar ........................................................................................................... 23

Färdbroms .................................................................................................. 23

Parkeringsbroms ....................................................................................... 23

Inbromsning av SCOOTERN ...................................................................... 23

Bromssträcka ............................................................................................. 23

Lasta och transportera ................................................................................... 24

Säkerhetsanvisningar ................................................................................ 24

Transport i fordon ..................................................................................... 24

Transportsäkring ....................................................................................... 24

Reducera SCOOTER-mått .......................................................................... 25

Ta isär SCOOTERN i komponenter ........................................................... 26

Sätta ihop SCOOTERNS-komponenter igen ............................................ 29

Komponenter .......................................................................................... 31

Sitsen ............................................................................................................... 31

Svänga sitsen ............................................................................................. 31

Ta av sitsen ................................................................................................ 31

Sätt på sitsen ............................................................................................. 31

Ställa in sitthöjden .................................................................................... 32

Armstöd ..................................................................................................... 32

Sväng upp armstödet ................................................................................ 32

Ställ in armstödets vinkel ......................................................................... 32

Inställning av armstödshöjd ..................................................................... 32

Justera sitsbredd över armstöd ................................................................ 33

Inställning av sitsavstånd till styrspelaren ............................................... 33

Ryggstöd .................................................................................................... 34

Inställning av ryggstödsförlängning ........................................................ 34

Transportkorg ................................................................................................. 35

Tippskydd ........................................................................................................ 35

Optioner .................................................................................................. 36

Sittbälte .......................................................................................................... 36

Fästa sittbälte med låsanordning ............................................................. 36

Fäst sittbälte med kardborreband ........................................................... 36

Inställningar av längden på säkerhetsbältet ........................................... 36



4

Skötsel ..................................................................................................... 37

Rengöring och underhåll ............................................................................... 38

Dynan och klädseln ................................................................................... 38

Plastdelar ................................................................................................... 38

Ytbehandling ............................................................................................ 38

Desinfektion ................................................................................................... 39

Återinsättning ................................................................................................ 39

Underhåll/Service ........................................................................................... 39

Service ............................................................................................................. 39

Reservdelar ..................................................................................................... 40

Inlämning av uttjänta produkter ............................................................. 40

Säkringar/Anslutningar .................................................................................. 41

Huvudsäkring ............................................................................................ 41

Byt säkring ................................................................................................. 41

Belysning ........................................................................................................ 42

Inställning av strålkastare ......................................................................... 42

Inställning av strålkastare ......................................................................... 42

Byte av defekta glödlampor ..................................................................... 42

Hjulbyte .......................................................................................................... 50

Demontera drivhjul ................................................................................... 50

Demontage av länkhjul ............................................................................ 51

Anvisning för fackhandlare ........................................................................... 52

Programmering av körförhållande .......................................................... 52

Parametrar för körning ............................................................................ 53

Standardprogrammering .......................................................................... 53

Standardinställningar ............................................................................... 53

Underhåll ........................................................................................................ 54

Inspektion .................................................................................................. 54

Skötselhänvisningar .................................................................................. 55

Felsökning ................................................................................................. 58



5

Tekniska data........................................................................................... 59

Körsträckan (räckvidd) ................................................................................... 59

Säkringar ........................................................................................................ 60

Belysning ........................................................................................................ 60

Verktyg ........................................................................................................... 60

Modell 1.363 / 1.364 ....................................................................................... 61

Klisterdekaler på SCOOTERN ......................................................................... 63

Symboler ......................................................................................................... 63

Inspektionsintyg ............................................................................................. 64

Garanti ..................................................................................................... 66



6

MOTTAGNING

Alla produkter kontrolleras på fabri-
ken och förpackas i specialemballage.

☞  Anvisning:
 Trots detta ber vi dig att – helst i 

transportörens närvaro –omedel-
bart kontrollera att det inte har 
uppstått skador under transporten 
på SCOOTERN.

Om du anser att det har uppstått en 
transportskada gör du enligt följande:

a) Utföra en BESIKTNING – detta är 
transportföretagets skyldighet.

b) Upprätta en ÖVERLÅTELSEHAND-
LING – du överlåter alla krav orsa-
kade av skadan till leverantören.

c) Skicka därefter FRAKTSEDELN, 
BESIKTNINGSPROTOKOLLET och 
ÖVERLÅTELSEHANDLINGEN till oss.

Om denna information inte följs eller 
skadan inte rapporteras, kan skadan 
inte godkännas av oss.

☞  Anvisning:
 Ta vara på SCOOTERNS förpackning 

för en eventuell senare nödvändig 
transport.

FÖRORD

Vi tackar för det förtroende som vi har 
fått genom ditt val av våran SCOOTER.

SCOOTERN är, som varje annat fordon 
också, ett tekniskt hjälpmedel. Er Den 
kräver förklaring, regelbunden vård 
och service och innehåller även risker, 
om den ej används ändamålsenligt. 
Behandlar man den felaktigt är den 
inte helt ofarlig och därför måste man 
lära sig att hantera den.

Denna bruksanvisning hjälper dig att 
bli bekant med hanteringen av SCOO-
TERN samt hur olyckor undviks.

☞  Anvisning:
☞ De avbildade utrustningsvarianter-

na kan avvika från din modell.

☞ Verktyg som behövs för justerings- 
och underhållsarbeten beskrivs i 
kapitlet < Tekniska data>.

!
 Observera:

 Läs igenom och beakta dessa innan 
första igångkörningen:

– denna bruksanvisning,

– Säkerhetsanvisningar för < elektro-
niska rullstolar >.

☞  Anvisning:
 Barn ska läsa denna bruksanvisning 

samt Säkerhetsanvisningar för 
< elektriska rullstolar > innan den 
första körningen tillsammans med 
föräldrarna eller en uppsiktsperson 
resp. ledsagande person.
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ANPASSNING

Hjälpmedelscentralen överlämnar 
din SCOOTER driftsklar och anpassad 
till din situation med hänsyn till alla 
relevanta säkerhetsföreskrifter.

☞ Anvisning:
 Verktyg som behövs för justerings- 

och underhållsarbeten beskrivs i 
kapitlet < Tekniska data>.

SPECIFIKATION

SCOOTER är ett miljövänligt elfordon. 
Stolen är utvecklad för att utöka 
aktionsradien för gamla eller sjuka 
som tidigare haft begränsat rörelse-
område.

☞ SCOOTER uppfyller < Krav för han-
dikappade personer > enligt EN 
614-1.

ANVÄNDNING

!
 Observera:

 Kontrollera att föraren är lämplig 
för att framför ett fordon i trafi-
ken!

Denna SCOOTER är konstruerad för 
körning på fast mark utomhus och sto-
ra områden inomhus (t.ex. varuhus).

Den tjänar enbart till transport av en 
sittande person.
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ÖVERSIKT

SCOOTER MODELL 1.364

Denna översikt (bild 1 + 2) visar de viktigaste komponenterna och manövre-
ringsutrustningen.

Bild 2

➀	Vippkontakten

➁	Styrhandtag

➂	Manöverpanel

➃	Manöverpanelens arretering

➄	Spak för sitsjustering

➅	Omkopplingsspak körning / på-
skjutning

➆	Tippskyddshjul

➇	Bakljus

Bild 1

➀	Sitsen

➁	Körspärr (lås)

➂	Styrpelare

➃	Transportkorg

➄	Strålkastare

➅	Länkhjul

➆	Blinkers fram

➇	Drivhjul

1 2

1 2

678

5

3

4

2

1

8

7 6 5

3

4
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7 6 5

SCOOTER MODELL 1.363

Denna översikt (bild 1a + 2a) visar de viktigaste komponenterna och manövre-
ringsutrustningen.

Bild 2a

➀ Vippkontakten

➁ Styrhandtag

➂ Manöverpanel 

➃ Manöverpanelens arretering

➄	Spak för sitsjustering

➅	Omkopplingsspak körning / på-
skjutning

➆	Tippskyddshjul

➇	Bakljus

Bild 1a

➀ Sitsen

➁ Körspärr (lås)

➂ Styrpelare

➃ Transportkorg

➄ Strålkastare

➅ Länkhjul

➆ Blinkers fram

➇ Drivhjul

1 a 2a

1 3

4

8 7 6

5

2
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MANÖVERPANEL

Bild 3

➀ Kontrollyse för batterikapacitet

➁ Kontrollyse för vald sluthastighet

➂ Kontrollindikator för driftsbered-
skap /Störningsindikator (status)

➃ Tangent plus – hare
 (höjer den inställbara max. sluthas-

tigheten)

➄ Tangent minus – sköldpadda
 (minskar den inställbara max. 

sluthastigheten)

➅ Tangent signalljud

Bild 4

➀ Knapp för belysning

➁ Kontrollindikator för belysning
 (kontrollyset lyser när belysningen 

är påsatt)

➂ Kontrollindikator för varningsblin-
kers

 (kontrollyset lyser när varnblinkljus 
är aktiverat)

➃ Knapp varningsblinkers

➄ Knapp blinkers vänster

➅ Kontrollyse för körriktningsvisare 
vänster

 (Kontrollindikatorn lyser vid in-
kopplad blinkers, vänster)

➆ Kontrollyse för körriktningsvisare 
höger

 (Kontrollindikatorn lyser vid in-
kopplad blinkers, höger)

➇ Knapp blinkers höger

3

4

4

1 2

5

3

6

1 2 3 4

8765
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KÖRSPÄRR (LÅS)

Bild 5

➀ Nyckel

➁ Position TILL – tändningsnyckel 
lodrätt

 (körmodus - körberedd)

➂ Position FRÅN – tändningsnyckel 
vågrätt

 (SCOOTERN är frånkopplad)

➃ Körspärr (lås)

BATTERILADDNINGSKON-
TAKT

Bild 6

➀ Batteriladdningskontakt
 (skyddad av en täckplåt som är 

svängbar åt ett håll)

SCOOTERNS HANTE-
RING

!
 Observera:

 Följ säkerhetsanvisningarna för 
< Elektronik-rullstolar > !

Funktionstest

Före varje körtur bör SCOOTERN testas 
på funktionsduglighet och säkerhet.

☞ Beakta kapitlet < Kontroller innan 
körning >.

Säkra SCOOTERN

Säkra alltid SCOOTERN mot obefogat 
bruk genom att dra ur nyckeln.

5

1

2

3

4

6

1
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MANÖVERPANEL

Tryckknappar och symboler

För utlösning av funktion finns under 
respektive symbol en tryckpunkt.

Plus-tangent (har-symbol)

– Ökar den 6-stegade 
s luthast igheten per 
tangenttryckning med 
ett steg.

Minus-tangent (sköld-
padds-symbol)

– Minskar den 6-stega-
de sluthastigheten per 
tangenttryckning med 
ett steg.

Varningsblinkljus

– Sätter på eller knäpper av varnings-
blinkljus.

 – Kontrollindikatorn tänds vid 
inkopplad varningsblinkers med 
blinkerslampor.

Blinkersanläggning

☞  Anvisning:
 Blinkersanläggningen stängs av 

automatiskt efter 15 blinksignaler.

Höger blinker

– Sätter på eller knäp-
per av höger körrikt-
ningsvisare.

 –  Kontrol lampan 
blinkar med blinker-
sen vid inkopplad 
blinkersanläggning.

Vänster blinker

– Sätter på eller knäp-
per av vänster kör-
riktningsvisare.

 –  Kontrol lampan 
blinkar med blinker-
sen vid inkopplad 
blinkersanläggning.

Belysning

– Sätter på eller knäp-
per av belysningen.

 – Kontrollampan lyser 
när belysningen är 
inkopplad.

Kontrollyse för batterikapacitet
☞ Se kapitel < Batterifunktionslyse >.

Signalhorn

– Genom att trycka på 
tangenten hörs en signal.
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KÖRNING OCH PÅSKJUT-
NING

Positioner för tändningsnyckel

Position FRÅN
Tändningsnyckel vågrätt (bild 7, 
SCOOTERN frånslagen).

Position TILL
Tändningsnyckel lodrätt (bild 8, driv-
ningen tillslagen).

☞  Anvisning:
☞ SCOOTERn ska bara ställas in i lä-

get påskjutning vid förflyttning på 
jämna ytor.

7

8
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10

Omkoppling till frikopplat läge

Vrid, i stillastående läge, först tänd-
ningsnyckeln 90° moturs till position 
FRÅN (bild 7).

☞ Nu är SCOOTERN frånslagen.

– För att koppla in påskjutnings-
drift ska omkopplingsspaken först 
tryckas ner till anslag och därefter 
skjutas bakåt (bild 9/ 	➀).

Omkoppling till körning

För kördrift måste omkopplingsspa-
ken gå in i grepp (låsa).

– För att koppla om till drivning ska 
omkopplingsspaken först tryckas 
framåt till anslag och därefter låter 
man den gå in i grepp uppåt (bild 
10/ 	➁).

Vrid därefter tändningsnyckeln 90° 
medsols till position TILL (bild 8). Här-
igenom kopplas drivningen in.

☞ SCOOTERN är nu körklar.

!
 Observera:

 Ställ aldrig om omkopplingsspaken 
till skjutläge under körning!

9

1

2
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KÖRBEREDSKAP

!
 Observera:

 Före varje körtur bör SCOOTERN 
testas på funktionsduglighet och 
säkerhet.

Före första körturen måste batterierna 
laddas. Laddningskontakten sitter i 
styrpelaren (bild 11/ ➀).

☞ Följ därför kapitlet < Laddning av 
batterier >.

!
 Observera:

 Stig endast in resp. ur sätet i SCOO-
TER när omkopplingsspaken står i 
läget drivning och tändningsnyck-
eln är urdragen eller står i posi-
tionen FRÅN – tändningsnyckeln i 
vågrätt läge (bild 12). 

 – Annars kan en tillfällig beröring 
av vippkontakten sätta igång 
SCOOTERN okontrollerat!

 – Olycksrisk!

• Stick ej in andra föremål än batte-
riladdarens kontakt i batteriladd-
ninguttaget.

 – Fara för kortslutning!

12

11

1
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Positionering av styrpelare

För steglös inställning av styrstången 
trycker man låsningshandtaget (bild 
13/ 	➀) nedåt.

!
 Observera:

 Håll fast styrstången med en hand 
på styret för att förhindra en okon-
trollerbar svängning.

 – Olycksrisk!

Släpp arreteringsspaken, när styrpe-
laren har positionerats i önskat läge.

SCOOTERN igen

För att starta placerar man tändnings-
nyckeln i styrstångens tändningslås 
och vrider nyckeln medsols i 90° till 
position TILL (bild 14).

Om SCOOTERN är driftsberedd lyser 
kontrollampan till batteriindikatorn 
(bild 15/ 	➁) och indikatorn för drifts-
beredskap (status, bild 15/ 	➃) samt 
LED för max. inställd sluthastighet 
(bild 15/ 	➂).

☞ Följ därför kapitlet < Manöverpa-
nel >.

!
 Observera:

 Stick ej in andra föremål än batte-
riladdarens kontakt i batteriladd-
ninguttaget.

 – Fara för kortslutning!

13

1

14

15

3

42
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☞  Anvisning:
 Under inkopplingsfasen på ca 1 

sekund ska vippströmbrytaren för 
drivningen inte aktiveras.

– Elektroniken är driftsberedd när 
kontrollampan för indikatorn till 
driftsberedskapen (bild 16/ ➃) lyser 
konstant.

Batteriets laddningstillstånd

Efter påsättning visar batterifunk-
tionslyset (bild 16/ ➁) batteriernas 
laddningstillstånd.

☞  Anvisning:
	 Batterifunktionslysets angivna rest-

kapacitet är beroende på omgiv-
ningens temperatur, batteriernas 
ålder samt hur de har belastats 
och måste därför betraktas med 
förbehåll.

▲	 Om indikatorn till driftsberedska-
pen (status) blinkar långsamt ska 
batterierna laddas.

▲	 Om indikatorn för driftsberedska-
pen blinkar snabbt föreligger en 
störning.

☞ Se kapitel <Underhåll > Steg < Stör-
ningsåtgärd >.

16

3

42
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17

Laddning av batteri

För att ladda batterierna måste SCOO-
TERN först stängas av. Därefter sticks 
batteriladdarens kontakt in i batteri-
laddningsuttaget (bild 17/ ➀).

Stick in batteriladdningsaggregatets 
kontakt i en stickkontakt. Laddning av 
batteriet börjar omedelbart därefter.

☞  Anvisning:
 Beakta kapitlet <Batterier> samt 

driftsmanualen för laddningsag-
gregatetet.

!
 Observera:

 Stick ej in andra föremål än batte-
riladdarens kontakt i batteriladda-
rens uttag.

 – Fara för kortslutning!

Ladda helst under natten. Komplett 
laddning av batterierna tar c.a 8 
timmar.

☞  Hänvisning:
 Efter avslutad laddningsprocedur 

ska batteriladdningsaggregatet 
först skiljas från elnätet och däref-
ter ska laddningskontakten dras ur 
laddningsanslutningen.

1
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KONTROLLER FÖRE KÖR-
NING

☞ Se även kapitel < Skötselhänvis-
ningar >.

När SCOOTERN kopplats in visar bat-
teriindikatorn (bild 18/ ➀) batteriets 
kapacitet efter systemtesten.

Batterikapacitet

Med avtagande batterikapacitet lyser 
färre LED’S i batterifunktionslyset.

Batterifunktionslyse

Batterisymbolerna (bild 18/ ➀) bety-
der:

Färgerna betyder:

Grön = Driftsberedd
 – Batterikapacitet (räckvidd) 

motsvarande antal tända LED

Gul = Början på reservområde
 – max. 10 % räckvidd, under-

hållsladdning krävs

Röd = Reservområde för batterier 
uttömt

 – underhållsladda genast, 
max. 7 % räckvidd

Vid totalt urladdade batterier blin-
kar kontrollampan för indikering av 
driftsberedskap (status). Kapaciteten 
har sjunkit under 5 % av max.värdet. 
– Batterierna skall laddas omedelbart 
annars kan batterierna skadas.

Beroende på typ av fel blinkar olika 
många LED.

☞ Se kapitel <Underhåll > Steg < Stör-
ningsåtgärd >.

☞  Anvisning:
 En exakt batterivisning återges en-

dast under färd på jämna körytor.
 – I uppförs- eller nedförsbackar 

visas ett felaktigt värde.

Utvärdering

Det visade värdet är beroende av 
omgivningstemperaturen, batteriets 
ålder samt typ av belastning och ska 
därför betraktas med vissa begräns-
ningar.

SCOOTERns räckvidd resp. batterier 
ska kontrolleras emellanåt.

18

1
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Att förinställa maxhastigheten

När SCOOTERN kopplas in anges det 
senast valda hastighetssteget.

Sluthastigheten ställs in i 6 steg med 
hjälp av tangenterna (bild 20/ ➀+ ➂) 
(även under färd).

Den upplysta dioden (LED) visar den 
valda maxhastigheten (bild 20/ ➁).

!
 Observera:

 Olycksrisk vid fel val av maxhastig-
het!

I körsituationer, där du känner dig 
osäker, bör du välja en låg maxhastig-
het (t.ex. vid körning genom trånga 
utrymmen, i nerförsbackar, när du kör 
upp en ramp eller dyl.).

20

2
31
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KÖRBETEENDE

Hastigheten väljs genom vippkon-
takten (bild 21/ 	➀) samt genom den 
förinställda maxhastigheten.

!
 Observera:

 Kör speciellt försiktigt när du kör 
för första gången!

 Välj lägsta inställningsmöjligheten 
för max. sluthastighet.

Säkerhetsanvisningar

!
 Observera:

 Följ säkerhetsanvisningarna för 
< Elektronik-rullstolar > !

• Stäng ej av SCOOTERN under färd. 
– SCOOTERN bromsar hastigt in.

• Överstig inte max. tillåten ökning.

☞ Följ därför kapitlet < Tekniska 
data >.

• Starta långsamt. När du har startat 
gör du en kort broms- och styrtest.

21

• Ryckiga körriktningsändringar vid 
stigning, tvärlutning samt hinder 
måste undvikas.

• Mobiltelefoner och andra kom.
radioanläggningar ska endast an-
vändas med frånslagen SCOOTER.

1
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1

Inbromsning till stillastående

Doserad inbromsning

För vippkontakten enligt önskad 
inbromsningshastighet tillbaka till 
0-läget.

Nödbromsning

Låt vippkontakten slå tillbaka till 0-lä-
get av sig själv. – SCOOTERN bromsar 
in på kortast möjliga sätt. Fordonet 
har en bromssträcka på ca 1 m vid 6 
km/h och ca 2,0 m vid 10 km/h! Res-
pektera att bromssträckan kan ändras 
beroende på däckens kondition och 
den totala vikten på SCOOTERn samt 
med tanke på vägunderlaget.

Vänster-/respektive högerkurva

Styrpelaren svängs med styret åt vän-
ster resp. höger, i önskad kurvradie.

Kör alltid med låg hastighet genom 
kurvor.

!
 Observera:

 Tipprisk vid vändning. Speciellt i 
utförslut och stigningar!

Vippkontakten

Körhastigheten bestäms under kör-
ning genom vippkontaktens rörelse 
(bild 22/ ➀).

När vippkontakten trycks vrids, kör 
SCOOTER beroende på inställning 
av max sluthastighet igång fort eller 
sakta.

☞  Anvisning:
	 Vippkontakten bör först tryckas ut 

ur sin 0-Position när elektronikens 
testgenomgång är klar!

 – LEDn visar den inställda maxhas-
tigheten.

Körhastighet

Tryck vippkontaktens ena sida (bild 22/ 
➀) sakta framåt, tills önskad hastighet 
har uppnåtts.

Färdriktning

Körriktningen bestäms med respektive 
aktivering av vippbrytaren åt höger (F 
= Framåt) eller åt vänster (R = Bakåt).

☞  Anvisning:
☞ Vid backning reduceras hastighe-

ten automatiskt.

22

1
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BROMSAR

!
 Observera:

 Om bromsverkan avtar ska brom-
sen omedelbart repareras av en 
specialverkstad.

☞ Följ säkerhetsanvisningarna för 
< Elektronik-rullstolar > !

Färdbroms

Motorn arbetar elektriskt som drifts-
broms och bromsar in SCOOTERN 
mjukt och ryckfritt tills den står helt 
stilla.

Parkeringsbroms

Parkeringsbroms lossar automatisk vid 
igångkörning.

Inbromsning av SCOOTERN

För vippkontakten enligt önskad 
inbromsningshastighet tillbaka till 
0-läget.

För korrekt inbromsning i tid ska hän-
syn tas till SCOOTERNS bromssträcka.

!
 Observera:

 Bromsa in SCOOTERN i god tid för 
personer och hinder!

• Genom att bromsa in hastigt vid 
körning i nedförslut och med hög 
hastighet kan SCOOTERn sladda! – 
Olycksrisk!

 Vid körning i nedförslut ska anpas-
sad hastighet väljas!

Bromssträcka

Kortast möjliga bromssträcka beror 
på vägunderlaget och SCOOTERNS 
hastighet.

☞  Anvisning:
 Följ kapitlet < Tekniska data >.
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LASTA OCH TRANSPORTERA

Säkerhetsanvisningar

För transport i fordon måste du sätta 
dig ut ur SCOOTERN och på ett därtill 
ägnat bilsäte. – Vid olyckshändelser 
uppstår krafter som SCOOTERN inte 
är utlagd för och det innebär en stor 
farorisk!

Transport i fordon

För transport i annat fordon kan det 
bli nödvändigt med en reducering 
av måtten på SCOOTER (bild 25).

☞ se kapitel < Reducera SCOO-
TER-mått >.

▲	Fäst SCOOTERN ej vid armstöden, 
sitsen eller styrpelaren vid trans-
port i ett fordon. 

▲	Använd endast tillåtna och testade 
fästdon.

Transportsäkring

Fortsätt enligt följande så snart SCOO-
TERN är placerad i transportfordonet:

1. Etablering av elektrisk säker-
het

☞ Följ respektive transportörs före-
skrifter.

– Stäng av SCOOTER
 Stäng SCOOTERN och dra ur nyck-

eln.

– Koppla in körläge
 Fäll bromsupplåsningsspaken fram-

åt till anslaget.

– Separera batterianslutningen
 Separera elanslutningen till batte-

riet.

☞ Anslutning batteri vänster (bild 33/ 
➁).

☞ Anslutning batteri höger (bild 33/ 
➃).

☞  Anvisning:
 Anslutningarna är säkrade via fjäd-

rande låsanordningar som måste 
låses upp genom att trycka ihop 
dem i övre änden innan de lossas.

☞ För att dra loss dem fattar man tag 
i anslutningskontakten.

 – Dra inte i kabeln!

2. Demonterade delar från SCOOTER 
ska förvaras på ett säkert och skyd-
dat ställe.
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26

27

28

Reducera SCOOTER-mått

För lastning och transport i t.ex. bil 
kan SCOOTERN minskas i sina dimen-
sioner (bild 25).

1. Stäng av SCOOTERN och dra ur 
nyckeln.

2. Demontera frontkorgen.

3. Dra ut sitsen uppåt (bild 27).
 – Tryck arreteringsspaken (bild 26/ 

➀).

4. Sväng ner styrpelaren.
 – För att göra detta trycker man 

låsningsspaken för styrstången 
(bild 28/ ➁) nedåt och svänger 
styrstången nedåt. När styrpelaren 
befinner sig i önskad position kan 
arreteringsspaken släppas (bild 25).

!
 Observera:

 Håll fast styrstången med en hand 
på styret och säkra mot rundsväng-
ning.

 – Olycksrisk!

5. Om backspegel finns tillgänglig ska 
denna svängas nedåt.

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

1

1
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Ta isär SCOOTERN i komponen-
ter

För att kunna transportera SCOOTERN 
även i mindre fordon, kan den tas isär i 
komponenter enligt följande (bild 29).

➀ Transportkorg
☞ se kapitel < Transportkorg >

➁ Sitsen
☞ se kapitel < Sitsen >

➂ Bakkåpa
☞ Se kapitel < Batteridemontering>

➃ Batterier
☞ Se kapitel < Batteridemontering>

➄ Drivning
☞ Se kapitel < Ta av drivning >

➅ Frontdel

☞ Det krävs inga verktyg för att de-
montera SCOOTERN.

29
1

2

3
4

5

6
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30

31

32

1

Ta ur batterierna

1. Stäng av SCOOTERN och dra ur 
nyckeln.

2. Ta av sitsen (bild 27). – Tryck arre-
teringsspaken (bild 26/ ➀).

3. Omkopplingsspakens greppkula 
måste skruvas av innan man tar av 
bakre inklädnaden (bild 30).

☞ För att inte tappa bort greppkulan 
bör den skruvas fast igen efter det 
att bakre inklädnaden demonte-
rats.

4. Upplyftning av bakre inklädnad 
(bild 31). – Genom att försiktigt 
lyfta i den bakre inklädnaden lossar 
motsvarande kardborrslåsningar.

5. Separera stickanslutningar för föl-
jande el-anslutningar:

☞ Anslutning bakljus (bild 32/ ➀). – 
Förvara den bakre inklädnaden på 
säker och skyddad plats.
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☞ Anslutning batteri vänster (bild 33/ 
➁).

☞ Anslutning styrning (bild 33/ ➂).

☞ Anslutning batteri höger (bild 33/ 
➃).

☞  Anvisning:
 Anslutningarna är säkrade via fjäd-

rande låsanordningar som måste 
låses upp genom att trycka ihop 
dem i övre änden innan de lossas.

☞ För att dra loss dem fattar man tag 
i anslutningskontakten.

 – Dra inte i kabeln!

6. Öppna kardborrbandet i spännse-
len för varje batteri (bild 34).

7. Lyft ut batterierna (bild 35).

☞ För att lyfta ur batteriet fatta man 
tag i det i kanten som löper runt 
om batteriet. 

Ta av drivning

1. Dra först ut låsbulten (bild 36/ ➀) 
och sätt ner den löstagna drivning-
en på marken.

☞  Anvisning:
 För att lättare kunna lossa den 

lyfter man lätt på stolsröret. 35

36

34

1

33

2

4

3
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2. Ställ omkopplingsspaken i påskjut-
ningsläge. Lyft därefter drivningen 
framtill ur sidohållaren och skjut 
tillbaka den (bild 37).

Sätta ihop SCOOTERNS-komponen-
ter igen

☞  Innan montering bör en okulär-
besiktning genomföras på de in-
dividuella komponenterna för att 
säkerställa att de är kompletta och 
utan skador.

Beakta då speciellt:
– Hållarna för att hänga upp driv-

ningen får inte böjas.
– Låsningsbultarna som fixerar front-

delarnas montering och drivningen 
befinner sig fortfarande på säk-
ringslinan.

– Anslutningskablarna är oskadda.
– Greppkulan är påskruvad på om-

kopplingsspaken.

Sätta drivning på plats

Ställ drivningen i påskjutsläge.

1. Placera drivningens fasthållnings-
rör på frondelarnas hållare (bild 
38).

2. Lyft på drivningen och frontdelen 
över stolsröret till anslag (bild 39).

38

39

37
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3. Återplacera låsningsbulten (bild 40/ 
➀).

!
 Observera:

 Man måste kunna se att låsnings-
bulten stuckits igenom helt.

Sätta i batterierna igen

Inbyggnaden genomförs i omvänd 
ordning.

1. Placera batterierna i ramen och 
säkra med spännbältena (bild 41).

!
 Observera:

 Beakta vid inbyggnaden att bat-
teriernas kablar befinner sig i rätt 
läge.

 – Risk för kabelskada.

2. Anslut stickanslutningarna igen 
(bild 42 + 43).

☞ Stickanslutningarna måste låsa fast 
vid anslutningen.

 – Genomför lätta dragtester på 
stickanslutningen.

41

42

43

40

1
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45

47

KOMPONENTER

SITSEN

☞  Anvisning:
 Sitsen som din modell är utrustad 

med, kan se annorlunda ut än den 
på bilden.

Sitsen (bild 45) med polstrade armstöd 
är svängbar, avtagbar och höjdinställ-
bar.

Svänga sitsen

Sitsen kan svängas för av- och påstig-
ning.

När utlösningsspaken aktiverats (bild 
45/ ➀) kan sitsen svängas.

☞  Anvisning:
 När sitsen har svängt 45° arreterar 

den automatiskt igen.

Ta av sitsen

När utlösningsspaken aktiverats (bild 
45/ ➀) kan sitsen lyftas bort (bild 47).

!
 Observera:

 För avlyft av stol greppar man un-
der stolsytan på ena sidan.

 Använd inte armstöden för att lyfta 
eller bära stolen i.

Sätt på sitsen

Efter att utlösningsspaken (2) aktive-
rats kan sitsen sättas fast på sitsröret.

!
 Observera:

 För avlyft av stol greppar man un-
der stolsytan på ena sidan.

1

Rikta sitsen i körriktningen efter att 
den monteringen och låt utlösnings-
spaken haka fast.

☞  Anvisning:
 Kontrollera sitslåsningen.
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49

51

Ställa in sitthöjden

För att ställa in sitthöjden måste 
skruvförbindelsen (bild 49/ ➀) i sitt-
pelaren demonteras. När sittpelaren 
har positionerats i rätt läge, monteras 
skruvförbindelsen igen (bild 49/ ➀).

Armstöd

!
 Observera:

 Bär inte stolen i armstöden.

Sväng upp armstödet

Vid in- och urstigning kan armstöden 
fällas upp (bild 50).

Ställ in armstödets vinkel

Armstödens vinkel kan ställas in ste-
glöst via anslagsskruven (bild 51/ ➁).

☞ Lossa först kontermuttern (bild 51/ 
➂). Dra fast kontermuttern efter 
vinkelinställningen.

Inställning av armstödshöjd

Armstödens höjd kan ställas in steglöst 
genom att lossa klämskruven (bild 
52/ ➃).

☞ Armstöden får maximalt lyftas upp 
till markeringen.

☞ Efter höjdinställningen ska kläm-
skruven åter dras fast.

50

1

52

3

2

4
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53

1

Justera sitsbredd över armstöd

Stolsbredden kan ställas in steglöst åt 
båda hållen genom att skjuta undan 
armstöden efter att ha lossat kläm-
skruven (bild 53/ ➀).

☞ Armstöden får maximalt skjutas 
utåt till markeringen.

☞ Efter förflyttningen av armstöden 
dras klämskruven åt på respektive 
sida.

Inställning av sitsavstånd till 
styrspelaren

Efter att utlösningsspaken (bild 54/ 
➁) aktiverats kan sitsavståndet till 
rattstången ställas in.

☞ Haka fast utlösningsspaken på nytt 
efter att sitsavståndet har ställts in.

☞  Anvisning:
 Kontrollera sitslåsningen.

54

2
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Ryggstöd

Ryggstödet kan fällas framåt mot 
sitsytan (bild 55).

Fäll ryggstödet bakåt för att rikta det.

Inställning av ryggstödsförläng-
ning

Efter att utlösningsfjädern (bild 55/ ➁) 
aktiverats kan ryggstödets förläng-
ning ställas in.

☞ Haka fast utlösningsspaken på nytt 
efter att ryggstödsförlängningen 
har ställts in.

☞  Anvisning:
 Kontrollera låsningen.

55a

2

55
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57

56

TRANSPORTKORG

Frontkorgen kan lyftas av uppåt (bild 
56).

För att hänga på frontkorgen placerar 
man den framtill på hållaren (bild 57).

TIPPSKYDD

Tippskyddshjulen (bild 58) är avsedda 
för att höja rullstolens stabilitet och 
att förhindra att rullstolen kan tippa 
bakåt vid hindertagning eller i upp-
försbackar.

!
 Observera:

 Tippskydd ger i speciella situatio-
ner inte tillräckligt skydd mot att 
rullstolen kan tippa bakåt.

58
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OPTIONER

Beståndsdelar ingår inte i standard-
leveransen.

☞  Anvisning:
 Optioner som inte har frigivits av 

oss kan möjligtvis förorsaka stör-
ningar.

 – Vi övertar ingen garanti.

SITTBÄLTE

Midjebältet är avsett för fastspänning 
av en person som sitter i SCOOTER.

– För att stabilisera sittläget.

– Förhindrar att man kanar ur sitsen 
(ex. vid snabb inbromsning).

Midjebältet skruvas fast undertill på 
stolen.

☞  Anvisning:
 En senare montering av säkerhets-

bältet för enbart genomföras av en 
kvalificerad verkstad!

!
 Observera:

 Midjebältet är inte en del av spärr-
systemet för SCOOTER och/eller 
inte en del av infästningsystemet 
vid transport i ett fordon för rörel-
sehindrade.

Fästa sittbälte med låsanord-
ning

▲	Dra båda bältbanden framåt och 
fäst dem med låset. Det måste gå i 
lås hörbart. Kontrollera genom att 
dra i dem ordentligt.

För att öppna säkerhetsbältet trycks 
den röda arreteringsknappen.

Fäst sittbälte med kardborre-
band

▲	Säkerhetsbältets del med kardbor-
reband förs genom låsspännet och 
fästs därefter ordentligt Kontroll-
era genom att dra i dem ordentligt.

!
 Observera:

 Observera att inga föremål finns 
inklämda under bältet! – Så und-
viker du tryckmärken.

Inställningar av längden på sä-
kerhetsbältet

☞  Anvisning:
 Säkerhetsbältet får inte dras åt för 

hårt.
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SKÖTSEL

Som alla andra tekniska produkter 
kräver även SCOOTER regelbundet 
underhåll och service. Följande under-
hålls- och serviceanvisningar beskriver 
åtgärder som ska utföras för att SCOO-
TER även efter längre tids användning 
ska erbjuda följande fördelar:

– säkerhet för dig och för andra,

– driftsberedskap,

– värdebeständighet.

☞  Anvisning:
 Vid körning på offentliga vägar är 

föraren ansvarig för funktions- och 
driftsäkert tillstånd på SCOOTER.

Bristande eller försummad skötsel 
och underhåll av SCOOTER inskränker 
tillverkaransvaret.

Däcken:

Vid olika däcktryck på en hjulaxel 
drar SCOOTER åt ett håll och försvårar 
körning rakt fram. Är lyfttrycket för 
lågt blir rullmotståndet större och 
batterierna förbrukar mer energi, 
för att driva SCOOTERN. När däcken 
pumpas upp måste det maximalt till-
låtna lufttrycket iakttas. Det maximalt 
tillåtna lufttrycket får emellertid ej 
överskridas.

▲ Kontrollera däcken regelbundet:

☞ Lufttryck, se kapitel < Tekniska 
data >.

☞ Skydda ventilerna mot damm ge-
nom att hålla ventilen stängd.

☞ Profil/kondition: Rullstolens kö-
regenskaper förändras negativt, 
om däcken har dålig profil och är i 
allmänt dåligt skick.

☞ Vid hjulbyte: byt alltid hjulen par-
vis.
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RENGÖRING OCH UNDER-
HÅLL

☞  Anvisning:
☞ Håll alltid belysningsanläggningen 

ren och kontrollera funktionerna 
innan du kör.

☞ Rengör aldrig SCOOTER med en 
högtryckstvätt!

 – Fara för kortslutning!

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

 – Risk för skador på manöverbox-
ens elektronik orsakade av vat-
tenstrålar.

☞ För underhåll ska ett vattenbaserat 
silikonfritt rengörings- och under-
hållsmedel för läder användas. Följ 
tillverkarens rekommendationer 
vid användning av medlet.

☞ Använd inte en hårdborste eller 
starka rengöringsmedel som t.ex. 
lösningsmedel.

Dynan och klädseln

– Rengör polstringen med varmt 
vatten och handdiskmedel.

– Ta bort fläckar med en svamp eller 
en mjuk borste.

– Tvätta av svårare fläckar med hjälp 
av vanligt tvättmedel.

– Skölj av med rent vatten och låt 
torka.

Plastdelar

Plastförklädnaden och dyl. består av 
kvalitetsplast.

☞ Plastdetaljerna ska rengöras med 
varmt vatten och ett neutralt, 
smörjande tvålmedel.

!
 Observera:

 Konstfiberinklädnaden är tillver-
kad i polystyrol som angrips av 
ickejoniska tensider samt lösnings-
medel, speciellt alkohol.

☞ Vid användning av vanligt i han-
deln förekommande rengörings-
medel för plast ska tillverkarens 
anvisningar följas.

Ytbehandling

Ytan är specialbehandlad i hög kvali-
tet och ger optimalt rostskydd.

☞ Om ytan skadats genom repning 
eller liknande kan skadan bättras 
med ett lackstift som beställs hos 
oss via din återförsäljare.

En lätt inoljning av rörliga delar (se 
även serviceanvisningar) gör att de-
larna fungerar längre.
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DESINFEKTION

För desinfektion ska vattenbaserade 
medel så som Terralin, Quartamon 
Med eller Sagrotan Original Konzen-
trat användas.

☞ Följ tillverkarens rekommendatio-
ner vid användning av medlet.

☞  Anvisning:
 Rengör handtag och polstring före 

desinfektion.

ÅTERINSÄTTNING

För nytt idrifttagande krävs inga andra 
åtgärder än de som beskrivs i kapitlet 
<Underhåll> i denna servicemanual.

UNDERHÅLL/SERVICE
För att genomföra igångsättningsar-
beten kan man med förtroende vända 
sig till en lokal återförsäljare eller fack-
verkstad. De har information om hur 
arbetet ska utföras och har utbildad 
personal.

SERVICE
Om du har frågor eller behöver hjälp, 
vänd dig till en lokal återförsäljare, 
som kan ge råd, utföra service och 
reparationer.
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Inlämning av uttjänta produkter

▲ Rullstolens förpackning kan lämnas 
in för pappersåtervinning.

▲ Metalldelarna lämnas in för metall-
låtervinning.

▲ Plastdelar lämnas in för återvin-
ning.

▲ Elektriska byggdelar och andra 
delar kan tillföras återvinning eller 
skrot av elektroniska delar.

▲ Källsortering och inlämning av 
uttjänta produkter eller produkt-
delar måste ske efter respektiva 
nationella lagar och föreskrifter.

▲ Fråga din kommun, hur miljöservi-
ce och källsortering fungerar.

RESERVDELAR
Reservdelar kan endast erhållas ge-
nom hjälpmedelscentralen. Vid repa-
rationer får endast originalreservdelar 
användas!

En reservdelslista med motsvarande 
artikelnummer och ritningar finns hos 
din återförsäljare.

!
 Observera:

 Säkerhetsrelevanta delar eller 
byggrupper får endast monteras 
av en fackverkstad. – Olycksrisk!

För att rätt reservdel ska kunna le-
vereras ska alltid SCOOTERNS ramn-
ummer anges (Fz-I-Nr.)! Det sitter på 
typskylten.

Varje gjord ändring/modifiering på 
SCOOTER ska följas av upplysningar 
från fackhandlaren t.ex. monterings/
hanteringsanvisningar till SCOOTERNS 
manual. Datum för ändring ska skrivas 
in och anges vid reservdelsbeställning.

På så sätt förhindras felbeställning vid 
reservdelsbeställningar.
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SÄKRINGAR/ANSLUTNING-
AR

Huvudsäkring

Huvudsäkringen är placerad under 
bakre inklädnaden bakom batterierna 
(bild 58/ 	➀).

☞  Anvisning:
 Låt en fackverkstad byta en bränd 

säkring.

Byt säkring

Innan säkringarna byts ut, ska SCOO-
TERN ställas på plan grund och säkras 
så att den inte ofrivilligt rullar iväg. 
– Stäng av SCOOTERN.

– Dra ut stickanslutningen till elan-
slutningen.

☞  Anvisning:
 Anslutningarna är säkrade via fjäd-

rande låsanordningar som måste 
låses upp genom att trycka ihop 
dem i övre änden innan de lossas.

☞ För att dra loss dem fattar man tag 
i anslutningskontakten.

 – Dra inte i kabeln!

Ersätt säkringarna med samma typ av 
säkringar.

58

1

☞  Anvisning:
 Om säkringen bränns igen ska 

orsaken sökas av fackverkstad för 
åtgärd.
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BELYSNING

Inställning av strålkastare

Strålkastaren (bild 59/ ➀) ska ställas in 
så att ljuskäglan är synlig på körbanan. 
Ljuskäglans undre kant ska ställas 
in så att den är ca 3 meter framför 
rullstolen.

Inställning av strålkastare

– Lossa förskruvningen (bild 60/ ➁) 
och

– Inställning av strålkastare.

– Dra fast förskruvningen

Byte av defekta glödlampor

Innan man byter en defekt glödlampa 
på SCOOTER ska denna stängas av och 
tändningsnyckeln dras ur.

Strålkastare

Glödlampa:
12 V / 15 W P26S
Verktyg:
Stjärnskruvmejsel

☞  Anvisning:
 Fatta lampglaset med en torr tyg-

lapp.

59
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Avmontering:

– Stäng av SCOOTERN.

– Lossa infästningsskruven (bild 61/ 	
➀) och ta av körstrålkastare (bild 
62).

– Dra loss kabelskon från kontakten 
(bild 62).

– Lossa först infästningsskruven (bild 
63/ 	➁) och lyft därefter bort kon-
taktfjädern genom att svänga den 
åt sidan (bild 63/ A).

– Ta ur den trasiga lampan (bild 63/ 	
➂).

61

62

63

1

2

A
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64

65

Montering:

– Lägg in ny lampa i fästet.

– Lyft kontaktfjädern och sväng 
tillbaka den till lampans kontakt-
punkt (bild 64). Dra därefter fast 
infästningsskruven igen (bild 64/ 	
➀).

– Skjut på kabelskon på kontakten 
(bild 65).

– Sätt in körstrålkastaren.
 – Haka på körstrålkastaren upptill 

först (bild 66) och tryck till.

– Skruva i infästningsskruven igen 
och dra fast (bild 67/ 	➀).

– Ställ in ljuset vid behov.

66

1

67

1
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Främre blinkerlampa

Glödlampa:
12 V / 10 W BA15s

☞  Anvisning:
 Fatta lampglaset med en torr tyg-

lapp. 

Avmontering:

– Stäng av SCOOTERN.

– Lossa infästningsskruven (bild 68/ 	
➀) och ta av reflektorn (bild 69).

– Tryck lätt in den defekta glödlam-
pan i fattningen, tryck mot fjädern, 
vrid och dra ut den ur fattningen.

Montering:

– Sätt i ny kullampa (bild 69). – Skjut 
tapparna på sidan (bajonett-lås-
ning) in i fattningens utskärningar, 
tryck lätt på fjädern och vrid tills 
bajonett-låsningen låser i.

– Montering av lyktglaset. – Tryck in 
lyktglaset och skruva fast (bild 68/ 	
➀).

68

69

1
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70

71

72

Bakljus

För att byta bakljus och blinkersljus 
måste först bakljuset (bild 70/ ➀) de-
monteras.

☞  Anvisning:
 Vi rekommenderar ett besök på en 

fackverkstad. 

Avmontering:

1. Stäng av SCOOTER.

2. Demontera stol och bakre inkläd-
nad och dra ur el-anslutningens 
stickanslutningen för bakljusen.

☞ Se kapitel < Plocka isär Scooter i 
komponenter – demontera batte-
ri >.

3. Skruva ur klammerns infästnings-
skruvar (bild 71/ ➁) och ta bort 
bakljuset (bild 72).

4. Skruva ur infästningsskruvarna för 
reflektorn (bild 72/ ➂).

5. Tryck ner de fjädrande låsningarna 
med en liten skruvmejsel (bild 73) 
och dra ut reflektorn framåt.

1

73

3

2

2
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Montering:

1. Sätt in reflektorn i lamphuset (bild 
74) och tryck till tills den fjädrande 
låsningen klickar i hörbart.

☞ Beakta att runtomgående tätning 
(bild 75/ A) hamnar i rätt läge.

2. Skruva i infästningsskruvarna för 
reflektorn (bild 76/ ➂).

3. Sätt först in bakljuset i den bakre 
inklädnaden och skruva därefter 
fast klammern med hjälp av infäst-
ningsskruvarna (bild 77/ ➁)

4. Anslut stickanslutningarna för 
el-anslutningen och återmontera 
den bakre inklädnaden samt sto-
len.

☞ Se kapitel < Plocka isär Scooter i 
komponenter – demontera batte-
ri > för omvänd ordningsföljd.

74

75

76

3
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78

79

Blinker/bak

Glödlampa:
12 V / 10 W BA15s

☞  Anvisning:
 Fatta lampglaset med en torr tyg-

lapp. 

Avmontering:

☞ Beakta först kapitel < Bakljus – de-
montering >.

– Lossa infästningsskruven (bild 78/ 
➀) och ta av reflektorn (bild 79).

– Tryck lätt in den defekta glödlam-
pan i fattningen, tryck mot fjädern, 
vrid och dra ut den ur fattningen.

Montering:

– Insättning av den nya glödlam-
pan. – Skjut tapparna på sidan 
(bajonett-låsning) in i fattningens 
utskärningar, tryck lätt på fjädern 
och vrid tills bajonett-låsningen 
låser i (se bild 79).

– Montering av lyktglaset. – Tryck in 
lyktglaset och skruva fast (bild 78/ 
➀).

☞ För annan montering se kapitel 
< Bakljus – montering >.

1



49

81

80

1

Baklyse

Glödlampa:
21/5 W 12 V BAY15D

☞  Anvisning:
 Fatta lampglaset med en torr tyg-

lapp. 

Avmontering:

☞ Beakta först kapitel < Bakljus – de-
montering >.

– Lossa infästningsskruven (bild 80/ 
➀) och ta av reflektorn (se bild 81).

– Tryck lätt in den defekta glödlam-
pan i fattningen, tryck mot fjädern, 
vrid och dra ut den ur fattningen.

Montering:

– Insättning av den nya glödlam-
pan. – Skjut tapparna på sidan 
(bajonett-låsning) in i fattningens 
utskärningar, tryck lätt på fjädern 
och vrid tills bajonett-låsningen 
låser i (se bild 81).

– Montering av lyktglaset. – Tryck in 
lyktglaset och skruva fast (bild 80/ 
➀).

☞ För annan montering se kapitel 
< Bakljus – montering >.
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82

HJULBYTE

För byte av hjul eller däck behövs 
sakkunskap. Av detta skäl ska dessa 
arbeten utföras av hjälpmedelscen-
tralen. Vid hjulbyte får ingen person 
sitta på SCOOTERN. SCOOTERN måste 
stå på fast plan grund. Innan hjulet 
demonteras ska underredet säkras, så 
att det inte kan tippa och SCOOTERN 
måste säkras för att inte tippa eller 
rulla bort.

Byt alltid hjulen parvis. Två ojämnt sli-
ta däck påverkar SCOOTERNS körning 
rakt fram .

!
 Observera:

 Lossa aldrig fälghalvornas förbin-
delseskruvar (bild 82/ ➁) för att 
demontera hjulen.

 – Olycksrisk!

Demontera drivhjul

Innan byte eller reparation ska driv-
hjulet demonteras genom att skruva 
ur den mittersta sexkantsmuttern (bild 
82/ ➀)

☞  Anvisning:
☞ Efter det att drivhjulet återplace-

rats ska den mittersta sexkants-
muttern (bild 82/ ➀) skruvas fast 
ordentligt.

☞ Ventilen skall komma utåt.

1

2
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83 – 4-hjuls

Demontage av länkhjul

Innan byte eller reparation ska ratten 
demonteras genom att skruva ur den 
mittersta sexkantsmuttern (bild 83/ ➀)

☞  Anvisning:
☞ Efter det att ratten återplacerats 

ska den mittersta sexkantsmuttern 
(bild 82/ ➀) skruvas fast ordentligt.

☞ Ventilen skall komma utåt.

Hjulbyte

!
 Observera:

 Skruvarna på fälgarnas yttre kant 
(bild 82+83/ ➁) håller ihop fälg-
halvorna och får först lossas, när 
lufttrycket har släppts ur totalt.

 – Olycksrisk!

För att byta hjul släpper man ut luften 
ur hjulen och därefter skruvas skruv-
muttern på fälgen loss (bild 82+83/ ➁). 
Dela nu på fälgen.

☞  Anvisning:
 Skruvmuttern är placerad mittemot 

ventilen.

83 – 3-hjuls

1

2

1

2
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ANVISNING FÖR FACK-
HANDLARE
Servicemanual finns tillgänglig efter 
förfrågan. Manualen har en kontrol-
lista för årlig inspektion.

I kontrollistan finns inspektionens 
funktionstester upplistade.

Denna visar på en ledtråd för hur in-
spektionsarbetet genomförs.

☞  Anvisning:
 De förklarar inte det verkligt nöd-

vändiga arbetsomfånget som är 
fastställt för SCOOTER.

Efter att ha genomfört en årlig inspek-
tion med gott resultat ska inspektions-
beviset i instruktionsmanualen fyllas i.

Programmering av körförhållan-
de

SCOOTERNS körförhållande kan ställas 
in via ett programmeringsaggregat.

☞ Följ bruksanvisningen < Servicema-
nual >.

Körförhållandet för SCOOTER skall 
anpassas regelbundet efter varje 
användares individuella behov och 
inlärningsprogress.

Därvid måste det tas hänsyn till kö-
rerfarenheter, användarens fysiska 
hinder och den huvudsakliga använ-
darplatsen för fordonet:

▲ Vid programmering av fördröj-
ningsvärden ska man beakta att 
en mycket häftig inbromsning kan 
skada föraren men samtidigt ska 
bromssträckan ur säkerhetsrisk inte 
överstiga 1,0 m vid 6 km/h och 2 m 
vid 10 km/h (enligt EN 12184).

▲ Programmeringen skall anpassas 
speciellt efter användaren. Därvid 
skall hänsyn tas till reaktionsför-
mågan, konstitutionen samt fy-
siska och psykiska färdigheter. En 
överläggning med läkaren eller 
terapeuten kan här vara till stor 
hjälp.
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Parametrar för körning

Genom inställningen av de enskilda 
parametrarna bestäms SCOOTERNS 
köregenskaper.

☞ Följ bruksanvisningen < Servicema-
nual >.

Standardprogrammering

Inställning för 6 km/h / 10 km/h / 12km/h Snabb (fast) Långsam (slow)

Acceleration framåt 25 / 25 / 25 25 / 25 / 25

Bromsfördröjning framåt 10 / 12 / 14 10 / 12 / 14

Acceleration framåt 50 / 50 / 50 50 / 50 / 50

Bromsfördröjning bakåt 30 / 20 / 18 30 / 20 / 18

Max. hastighet framåt 45 / 75 / 90 45 / 75 / 90

Max. hastighet bakåt 30 / 35 / 40 30 / 35 / 40

Standardinställningar

De parametervärden som är uppförda 
i följande tabell är utvalda på så sätt 
att provkraven för utfärdande av cer-
tifikat CE uppfylls. Därifrån avvikande 
programmeringar uppfyller kanske 
inte dessa krav.

Oavsett detta måste SCOOTERNS och 
särskilt förarens säkerhet garanteras 
efter det att parametrarna ändrats. 

☞  Anvisning:
☞ Ansvaret för varje ändring av para-

metrarna åligger uteslutande den 
person som företar denna ändring.

☞ Riskfyllda parametrar kan ställas in.

☞ Möjlig tipprisk i kurvor.
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UNDERHÅLL

Följande serviceanvisning är en led-
stjärna för genomförandet av under-
hållsarbeten.

!
 Observera:

 Underhållsarbeten samt ombygg-
nad, in- och omställningar får 
endast utföras när SCOOTERN är 
frånkopplad!

• Vid arbeten på elsystemet ska 
dessutom tändningsnyckeln dras 
ut! – Annars finns det risk för 
olyckshändelse om rullstolen rör 
sig okontrollerat.

Inspektion

Av säkerhetsskäl och för att undvika 
olyckor som orsakats av icke upp-
täckt förslitning ska under normala 
driftsförhållanden en årlig översyn 
genomföras.

SCOOTER för att fordonet ska kunna 
erbjuda full säkerhet och tillit hela 
tiden bör arbetet överlåtas en av 
auktoriserad verkstad. Personalen 
på facksverkstaden är förtrogen med 
SCOOTERNS teknik och har lämplig 
verktyg för denna. De kan se slitage 
i tid och använder alltid original-re-
servdelar.

☞  Anvisning:
 Under mer påfrestande körför-

hållanden, t.ex. dagliga turer i 
uppförs/nedförsbackar eller inom 
vården – med ständigt byte av 
rullstolanvändare – är det bättre 
att göra små kontroller emellanåt 
såväl på bromsarna som på under-
redet.

Bristande eller försummad skötsel 
och underhåll av SCOOTER inskränker 
tillverkaransvaret.

!
 Observera:

 Vid körning på offentliga vägar är 
föraren ansvarig för funktions- och 
driftsäkert tillstånd på SCOOTER.
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Utför kontrollen själv 
el ler be någon om 
hjälp. Använd en luft-
trycksmätare eller om 
en sådan inte finns till-
gänglig, använd ”tum-
trycks-metoden” eller 
liknande.

Kontrollera 
däcktrycket

Däcktryck – se kapitel 
< Tekniska data >

Var åttonde vecka

(beroende på kör-
sträcka)

Skötselhänvisningar

Före användandet Bör man kontrollera 
att bromsanlägg-
ningen fungerar.

Ställ valspaken körning 
/ påskjutning i läge kör-
ning. Det ska inte gå att 
skjuta fordonet. Om det-
ta ändå är möjligt, låt en 
specialverkstad reparera 
magnetbromsen.

Utför kontrollen själv 
eller be någon om hjälp.

Följ säkerhetsanvis-
ningarna för < Elektro-
nik-rullstolar > Kapitel 
< Bromsar >.

Speciellt vid körning i 
mörker

Följ säkerhetsanvisning-
arna i kapitel < Elektro-
nik - rullstolar > < Kör-
ning på offentliga gator 
och vägar >.

En snabbt blinkande 
kontrollampa för blin-
kersen visar på en de-
fekt glödlampa.

Byte av defekt glödlam-
pa, se kapitel < Belys-
ning >.

Kontrollera ljus- och 
blinkersanläggning 
beträffande felfri 
funktion

Koppla in manöverom-
rådet och kontrollera 
belysnignsfunktionen.

VAD ANMÄRKNINGNÄR
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VAD ANMÄRKNINGNÄR

Skötselhänvisningar

Var sjätte till åtton-
de vecka
(beroende på kör-
sträcka)

Hjulinfästning
Kontrollera skruvarnas 
och muttrarnas åtdrag-
ning.

Dra åt lossade hjulmutt-
rar eller -skruvar och 
dra åt dem på nytt efter 
10 driftstimmar resp. 
50 km.

Optisk kontroll

– Kontrollera skador på 
ramar, tillval och tillbe-
hör och korrision och 
skador på lacket.

– Kontrollera el-anslut-
ningarna i vilket tillstånd 
de befinner sig och hur 
dom är kopplade.

Utför kontrollen själv 
eller be någon om hjälp.

Utför en visuell kon-
troll.

Låt hjälpmedelscentra-
len byta däck om däck-
profilen är sliten eller 
däcken är skadade på 
annat sätt.

Kontrollera däckets 
profil

Minsta profildjup 1 mm

Var 2. månad
(beroende på körd 
sträcka och omgivning-
ens temperatur, även 
oftare)
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VAD ANMÄRKNINGNÄR

Följ kapitlet < Batte-
rier >!

Var 12. månad

Tillverkarens rekom-
mendation:

Säkerhets-inspektion

– Fordon
– Laddningsapparat

Ska utföras av special-
verkstaden.

Följ kapitlet < Under-
håll >.

Utför kontrollen själv 
eller be någon om hjälp.

Beakta följande kapitel:

> Rengöring och un-
derhåll
> Desinfektion
> Underhållsarbete
> Batterier

Var sjätte månad

(beroende på hur ofta 
man använder rullsto-
len)

Var 2. månad

(allt efter laddnings-
frekvens och omgiv-
ningens temperatur, 
även oftare)

Underhåll av batte-
rier

slutna batterier:
– inget underhåll

Kontrollera:

– Renhet
– Allmäntillstånd

Skötselhänvisningar
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Felsökning

ÅtgärderStörningar Orsaker

SCOOTER startar inte.

Belysningen aktiveras 
inte.

Indikator för driftsbe-
redskap (status) blinkar 
efter inkoppling.

Batterikontrollindikator 
i manöverområdet tänds 
inte efter inkoppling.

Körberedskap är ej in-
ställd.

Glödlampan defekt.

Störning i elektroniken.

Sätt nyckeln i position 
körberedskap.

Sätt in ny glödlampa.

Ställ frikopplingsspaken 
i körläge.

Låt fackverkstad repa-
rera.

Huvudsäkringen är tra-
sig.

Låt fackverkstad repa-
rera.

Snabbt blinkande kon-
trollindikator för blin-
kers.

Insättning av den nya 
glödlampan.

Glödlampa defekt,

Ställ omkopplingsspa-
ken körning / påskjut-
ning i läge påskjutning.

Vippkontakten för kör-
ning aktiverades för ti-
digt.

Sätt på SCOOTERN igen.
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TEKNISKA DATA

KÖRSTRÄCKAN (RÄCK-
VIDD)

Körsträckans räckvidd beror i högsta 
grad på följande faktorer:

– batteriets kondition,

– förarens vikt,

– hastigheten,

– körbeteende,

– väglag,

– körförhållande,

– omgivningstemperaturen.

De av oss angivna värdena är realistis-
ka under följande förhållande:

– Omgivningstemperatur 20 °C.

– 100 % kapacitet på batterierna 
enligt DIN-norm.

– Så gott som nya batterier med mer 
än 5 laddningscykler.

– Normalvikt på 75 kg.

– Ingen upprepad acceleration.

– Plan fast markyta.

Körsträckans räckvidd blir starkt be-
gränsad av:

– ofta körning i uppförsbacke,

– dåligt laddade batterier,

– låg omgivningstemperatur  ( t .ex. 
på vintern),

– ofta förekommande inbromsning-
ar/starter  (t.ex. i stadstrafiken),

– gamla oxiderade batterier.

I praktiken reduceras räckvidden un-
der “normala” förhållanden upp till 
40 % av nominalvärdet.

Backtagning uppför/nedförs-
backar

De tillåtna värdena för körning i 
uppför- eller nedförslut framgår ur 
Tekniska data.

SCOOTERNS konstruktiva backtag-
ningsförmåga är dock kortfristigt 
mycket större, eftersom de måste fin-
nas tillräcklig effekt för att övervinna 
hinder.

!
 Observera:

 Köregenskaperna kan överskrida 
säkerhetsgränserna.

• Körning på uppförs- och nedförslut 
över tillåtna värden (t. ex. ramper) 
ska av säkerhetsskäl utföras utan 
förare!
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SÄKRINGAR

☞ Beakta därför kapitlet < Säkringar / Anslutningar >.

 Huvudsäkring: ............................................................................. 70 A
 
 Laddnings- / styrsäkring: ............................................................. 10 A
  

BELYSNING

 Strålkastarlampa: ............................Glödlampa 12 V / 15 W P26S

 Baklyse: ........................................Kullampa 21/5 W 12 V BAY15D

 Främre blinkerlampa: .................... Kullampa 12 V / 10 W BA15S

 Bakre blinkerlampa: ...................... Kullampa 12 V / 10 W BA15S

VERKTYG

Följande verktyg krävs vid inställnings- och servicearbeten:

Gaffel- eller ringnyckel ..........................................................SW* 10 / 13 / 17 / 19

Sexkantnyckel ......................................................................................SW* 3 / 4 / 5

Stjärnskruvmejsel .................................................................................. Gr. 0 / 1 / 2

Spårskruvmejsel ..........................................................................................Gr. liten

*SW = Nyckelstorlek
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MODELL 1.363 / 1.364

Alla uppgifter gäller för standard-utrustningen för de olika modellerna i föl-
jande tabeller.
Måtttoleranz ± 1,5 cm, ± 2 °.

Modell: ....................................Elscooter, Modell 1.363 (3-hjuls) / 1.364 (4-hjuls)
Typskylt: ........................................................................................... på stolsbalken
Användningsklass enligt DIN EN 12184: .....................................................Klass C

Elsystem:

Driftsstyrning: ............................................................................. 24 V / 120 A max.
Belysning: ..........................................................................................................12 V

Mått:

Längd max. med korg (3-hjul / 4-hjul): ............................................. 125 / 130 cm
Längd min. med korg (3-hjul / 4-hjul): .............................................. 125 / 130 cm
Bredd: ............................................................................................................. 63 cm
Bredd över armstöd: ............................................................................. 59 – 80 cm
Höjd: .................................................................................................... max. 121 cm
Sitthöjd (inställbart): .......................................................................... 45 – 52,5 cm
Sitthöjd (fabriksinställning): ......................................................................... 45 cm
Armstödshöjd från sitsens överkant: ................................................... 15 – 24 cm
Armstödshöjd från sitsens överkant (fabriksinställning): ........................... 15 cm
Sittdjupet: ...................................................................................................... 43 cm
Sittbredd: ............................................................................................... 45 – 66 cm
Sittbredd (fabriksinställning): ....................................................................... 45 cm
Sittvinkel: .............................................................................................................3 °
Ryggstödshöjd: ............................................43 cm (med förlängning 59 – 66 cm)

Drivhjul (luftfyllda, lufttryck max. 3,5 bar = 50 psi): ..................3.00-4 = ø 26 cm
Styrhjul (4-hjuls, luftfyllda, lufttryck max. 2,0 bar = 29 psi): .....3.00-4 = ø 26 cm
Styrhjul (3-hjuls, luftfyllda, lufttryck max. 3,0 bar = 43 psi): .....3.00-4 = ø 26 cm

Transportmått:

Längd utan korg (3-hjul / 4-hjul): ...................................................... 125 / 130 cm
Bredd utan sits: .............................................................................................. 63 cm
Höjd med helt nedfälld styrpelare (utan korg, utan sits): .......................... 65 cm

Omgivningstemperatur: .............................................................. -20 °C till +40 °C
Förvaringstemperatur : .........................................................+10 °C helst fuktfritt
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Batterier:

Slutna drivbatterier: ....................................... 2 x 12 V 38 Ah – 5 h / 45 Ah – 20 h
Max. batterimått (l x b x h): ...........................................................21 x 17 x 17 cm

Räckvidd:

vid 38 Ah – 5 h / 45 Ah – 20 h - batterier: .......................................upp till 35 km

Laddningsaggregat
Laddström (beroende på batterikapacitet [Ah]): ................................... max. 6 A

Kapacitet:

max. körhastighet: .....................................................................................12 km/h 
Motor- prestation: ....................................................................................400 Watt
Motor- toppkapacitet: ...........................................................................1600 Watt

Steghöjd för instigning: ................................................................................ 17 cm
Markfrigång: ................................................................................................. 10 cm
max. hinderhöjd framåt: .................................................................... 10 cm [8 cm]
max. hinderhöjd bakåt: ...............................................................................  10 cm
Vändradie (3-hjuls/ 4-hjuls): ............................................................... 110 / 150 cm
Vändutrymme (3-hjuls/ 4-hjuls): ........................................................ 140 / 180 cm

Tekn. backtagningsförmåga (med 75 kg användarvikt): .....................15° (27 %)
Tekn. backtagningsförmåga (med max. användarvikt): .....11,5° (20 %) [10° (18 
%)]
tillåten stigning och nedlut: ...............................................10° (18 %) [7° (12 %)]
tillåten snedlutning: ............................................................10° (18 %) [7° (12 %)]
Tippsäker: ............................................................................................15,5° (28 %)

Vikter (grundutrustning 3-hjul / 4-hjul):

Tillåten totalvikt: ..........................................................................................260 kg
Tillåten brukarvikt: ........................................................................ 130 kg [150 kg]
Maximilast transportkorg fram: ....................................................................10 kg
tillåten framaxelbelastning: ..........................................................................70 kg
tillåten bakaxelbelastning: ..........................................................................190 kg

Tomvikt: ...................................................................................... ca. 97 kg / 105 kg

Häckdel (utan batterier): ...............................................................................23 kg
Frontdel: ..........................................................................................24,5 kg / 33 kg
Sits: ..................................................................................................................17 kg
Batterier: ................................................................................................... 2 x 15 kg

Värdena inom parentes [ ] gäller vid förhöjd användarvikt från 130 kg till 150 
kg och ligger utanför standarden SS-EN 12184.
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KLISTERDEKALER PÅ SCOO-
TERN

!
 Observera:

 Läs igenom bruksanvisningen och 
de bifogade dokumenten.

Växla till påskjutning endast på plant 
underlag.

Lyft ej i armstöden.

Batterianslutningsschema

Omkoppling från kördrift till påskjut-
drift

SYMBOLER

Pilen med handen visar på ställen som 
ska tas tag i.
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INSPEKTIONSINTYG
Fordonsuppgifter:

Produktens identitetsnummer:

Leveransnota-nr.:

Modell:

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Inspektion

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)
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Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)

Fackhandel stämpel:

Nästa säkerhets-inspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Rekommenderad säkerhets-inspektion
(minst en gång om året)
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Denna produkt uppfyller EG-föreskrifterna 93/42/EWG för medicin-
produkter.

GARANTI

På denna produkt ger en garanti i 
enlighet med gällande bestämmelser. 
Förutom ovan nämnda garanti ger vi 
dessutom:

– 4 år på ramen.
– 2 år på elektronik och fordonsde-

lar.
– 1 år på batterier.

Vi förbehåller oss ändringar på grund 
av teknisk vidareutveckling.

Ifall du har klagomål på denna pro-
dukt eller delar av den, skicka alltid 
med efterföljande GARANTISEDEL och 
din motivering.

Glöm inte att ange nödvändiga data 
som modellbeteckning, leveranssedel-
nummer med leveransdatum, produk-
tens identitetsnummer (Fz-I-Nr.).

Produktens identitetsnummer (Fz-I-
Nr.) kan avläsas från typskylten.

Förutsättningen för att garantin ska 
gälla är alltid att produkten används 
rätt till ändamål och att original-re-
servdelar används samt regelbundet 
utförd service och inspektion.

Garantin omfattar inte ytliga skador, 
däck, skador orsakade av lösa skruvar 
eller muttrar samt utslitna monte-
ringshål orsakade av upprepade mon-
tagearbeten.

Dessutom gäller garantin inte hel-
ler skador på elektronik, som kan 
härledas till felaktig rengöring med 
ångstrålaggregat eller om kompo-
nenter avsiktligt eller oavsiktligt har 
utsatts för vatten.

!
 Observera:

 Underlåtenhet att följa bruks-
anvisningen och felaktigt utförd 
service samt i synnerhet tekniska 
förändringar eller kompletteringar 
(tillsatsaggregat) utan vårt medgiv-
ande leder till att garantin och vårt 
produktansvar upphör att gälla.

☞ Anvisning:
 Denna bruksanvisning är en del av 

produkten och ska skickas med till 
användaren – samt vid ägarbyte 
ges till den nye ägaren.
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Produktens identitetsnummer (Fz-I-Nr.) 
(se typskylt):

Garanti

Leveransdatum:

Leveransnota-nr.:Modellbeteckning:

GARANTISEDEL

Fyll i! Kopiera vid behov och skicka in kopian.

Fackhandel stämpel:
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