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FÖRORD

Detta häfte är en avkortad bruksanvis-
ning och en lathund ur den kompletta 
bruksanvisningen.
Denna avkortade bruksanvisning är 
inte komplett och uppfyller inte kra-
ven enligt CE-märkningen och riktlin-
jerna i EU-kraven för medicintekniska 
produkter 93/42/EWG.

☞ Innan Ni använder denna kort-
information måste Ni beakta de 
kompletta dokument som följer 
med Scootern:

– den kompletta bruksanvisningen,

– säkerhets- och allmänna hante-
ringsanvisningar för < eldrivna rull-
stolar >.
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NYCKEL
Position FRÅN

Tändningsnyckeln tvärs mot styrpela-
ren (1).

Position frikopplad

Tändningsnyckeln tvärs mot styrpela-
ren (1).

Position TILL

Tändningsnyckeln parallellt med styr-
spelaren (2).

LADDNING AV BATTERI
1.  Stäng av manöverboxen. Omkopp-

lingsspaken står i körläge.

2.  Anslut batteriladdarens kontakt 
till laddningsuttaget (3) som sitter 
i styrpelaren.

3. Sätt på batteriladdaren d.v.s. anslut 
batteriladdaren till vägguttaget. 
Laddningsprocessen har nu börjat.

Batteriet kan enbart laddas med in-
takt huvudsäkring och laddningssäk-
ring!

4.  Lossa batteriladdaren från elnätet 
och dra ut laddningskontakten 
från laddningsuttaget i styrpela-
ren, när uppladdningen är klar.
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SÄKRINGAR
Byt säkring

Innan du byter säkring skall scootern 
ställas på plant fast underlag och säk-
ras mot bortrullning  (Tändningsnyck-
eln ställs i position FRÅN). Stäng av 
manövermodulen.

Ersätt säkringarna med samma typ av 
säkringar. Nya säkringar fi nns även på 
bensinmackar.

Huvudsäkringar

Huvudsäkringarna är placerade över 
batterierna i en säkringshållare (1).

Laddnings- och styrsäkring

Laddnings- och styrsäkringen befi nner 
sig vänster bak på elektronikboxen i 
en säkringshållare (2).
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BROMSAR
Inbromsning av scooter

För en doserad inbromsning av rull-
stolen ska joysticken långsamt föras 
tillbaka till utgångsläget (nolläge).

Nödbromsning

Släpp joysticken/manöverreglaget och 
rullstolen bromsas.

Låsa bromsen
Omkoppling till körläge

För omkopplingsspaken till det främ-
re ändläget och känn att spaken låses 
(1).

Lossa bromsen
Omkoppling till frikopplat läge

För att frikoppla ska omkopplings-
spaken först tryckas ner till anslaget 
och därefter skjutas bakåt (2).

POSITIONERING AV 
STYRPELARE
För steglös inställning av styrstången 
trycker man låsningshandtaget (3) 
nedåt.

☞ Håll samtidigt fast styrspelaren 
med en hand på ratten för att för-
hindra okontrollerade rörelser.

När styrpelaren befi nner sig i önskad 
position kan arreteringsspaken (3) 
släppas.
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SITSEN
Svänga sitsen

Efter att låsningsspaken (1) aktiverats 
kan sätet vridas för in- och urstigning 
(2).

När sitsen har svängt 45° arreterar den 
automatiskt igen.

Ta av sitsen

När låsningsspaken aktiverats (1) kan 
sitsen lyftas bort (3).

Sätt på sitsen

Efter att låsningsspaken (1) aktiverats 
kan sitsen sättas fast på sitsröret (4).

Sväng upp armstödet

Vid in- och urstigning kan armstöden 
fällas upp (5).



1

2

3

8

Inställning av armstödshöjd

Armstödens höjd kan ställas in steg-
löst efter att klämskruvarna (1) har 
lossats.

☞ Armstöden får maximalt lyftas upp 
till markeringen.

Ryggstöd

Ryggstödet kan fällas framåt mot sits-
ytan (2).

Fäll ryggstödet bakåt för att rikta 
det.

Inställning av nackstödshöjden

Nackstödshöjden kan ställas in efter 
att utlösningsfjädern (3) aktiverats.
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BÄLTE

Sätta på säkerhetsbälte med lås

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

För att lossa det igen trycker man den 
röda knappen (1).

Inställningar av längden på säker-
hetsbältet

☞ Säkerhetsbältet ska inte dras åt för 
hårt.

Bältets längd kan ändras genom att 
man drar i bältesänden (2).

TRANSPORT I FORDON
För att transportsäkra SCOOTERn an-
vänds de främre öglorna (5) eller dia-
gonalstången (6) samt bakre fyrkant-
röret (7) över bakre kofångaren.
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Reducera SCOOTER-mått

1. Demontera frontkorgen.

2. Ta bort sitsen.

3. Sväng ner styrpelaren (1).

Ta isär SCOOTERN i komponenter

För att kunna transportera SCOOTERN 
även i mindre fordon, kan den tas isär 
i komponenter enligt följande (2).

1. Demontera frontkorgen.

2. Ta bort sitsen.

3. Lyft av bakkåpan.

4. Demontera batterierna.

5. Tag av bakvagnen.

6. Vik ned styrpelaren.

☞ Det krävs inga verktyg för att de-
montera SCOOTERN.
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ATT SÄTTA SIG I OCH UR 
FORDONET

Stöd dig aldrig på styrpelaren eller på 
handtagen.
☞ Olycksrisk genom ofrivillig aktive-

ring av manöveringsknappar och 
ofrivilligt styrutslag!

ATT KOMMA ÖVER ETT 
HINDER

Kör långsamt och i rät vinkel (90°) 
mot hindret så att framhjulen nästan 
rör vid hindret. Båda hjulen skall vara 
framåtriktade, man skall stanna lite 
och sedan köra upp på kanten med 
båda hjulen samtidigt.
☞ Din elrullstol kan annars luta sig 

sidledes och du skulle kunna ramla 
ur.
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