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1 Forord
INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2019-01-07
► Læs dette dokument opmærksomt igennem før produktet tages i brug.
► Følg sikkerhedsanvisningerne for at undgå person- og produktskader.
► Få fagpersonalet til at vise dig, hvordan du anvender produktet korrekt og risikofrit.
► Opbevar dette dokument til senere brug.

INFORMATION
► Nye oplysninger om produktsikkerhed og tilbagekaldelser af produktet kan fås hos Customer Care Center

(CCC) på oa@ottobock.com eller hos producentens serviceafdeling (se omslagets inderside eller bagsiden
mht. adresser).

► Dette dokument kan bestilles som PDF-fil hos Customer Care Center (CCC) på oa@ottobock.com eller hos
producentens serviceafdeling (for adresser se indersiden bag i omslaget eller bagsiden). PDF-filen kan også
vises forstørret.

► Ved yderligere spørgsmål til brugsanvisningen, kontakt det faguddannede personale, som har udleveret pro
duktet. 

Du har her fået et kvalitetsprodukt, som du kan anvende alsidigt i dagligdagen, både derhjemme og udenfor. 
Inden du tager produktet i brug, skal du være fortrolig med håndteringen, funktionen og brugen af produktet for at
undgå enhver form for personskade. Nærværende brugsanvisning giver dig den nødvendige viden herom.
Vær især opmærksom på følgende:
• Alle brugere og/eller deres ledsagere skal instrueres i brugen af produktet af fagfolk ved hjælp af brugsanvis

ningen (til brugere). Brugerne og/eller ledsagerne skal især informeres om de resterende risici med udgangs
punkt i sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen (til brugere).

• Produktet er blevet tilpasset brugerens behov. Efterfølgende ændringer må kun udføres af faguddannet perso
nale. Vi anbefaler regelmæssig kontrol af produktets indstillinger for at sikre en optimal behandling på langt
sigt. Især hos børn og unge er en halvårlig tilpasning påbudt.

• I tilfælde af spørgsmål eller problemer, bedes du venligst kontakte det faguddannede personale, som har til
passet produktet eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside eller bagsiden mht. adresser).

• Notér adresse og telefonnummer på det ansvarlige faguddannede personale eller forhandler, og sørg for altid
at have disse informationer med, især når du kører udendørs. Underret omgående det faguddannede persona
le i tilfælde af uheld. Oplys alle relevante informationer, så hjælpen kommer hurtigt.

• Produktets driftssikkerhed er kun garanteret ved formålsbestemt anvendelse i henhold til anvisningerne i denne
brugsanvisning. Det endelige ansvar for en skadefri drift har brugeren.

• Service og reparationer på produktet må kun udføres af kvalificeret faguddannet personale. Kontakt den på
gældende specialforretning, hvis du har problemer. Ved reparationer anvendes her udelukkende originale
Ottobock-reservedele. 

• Dit produkt kan afvige fra de viste varianter.
• Producenten forbeholder sig ret til tekniske ændringer, hvad angår den beskrevne model i denne brugsanvis

ning.
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2 Produktbeskrivelse
2.1 Funktion
Kørestolen er udelukkende beregnet til personer med manglende gangevne og gangbesværede personer til indivi
duel brug ved selvtransport og/eller til transport med ledsagere.
Kørestolen kan anvendes på faste underlag inden- og udendørs.
Elkørestolen har baghjulstræk, der muliggør en stabil ligeudkørsel og en lille vendekreds.
Drivsystemet, som forsynes af to 12 V-batterier, og drivhjulene med affjedring gør en god forcering af forhindringer
mulig (kategori B i EN 12184) og sørger for sikre køreegenskaber.
Elkørestolen har forhjulstræk, der muliggør en meget stabil ligeudkørsel.
Drivsystemet, som forsynes af to 12 V-batterier, og drivhjulene med affjedring gør en god forcering af forhindringer
mulig (kategori B i EN 12184) og sørger for sikre køreegenskaber.
Elkørestolen har centerhjulsdrev, der muliggør en stabil ligeudkørsel og en meget lille vendekreds.
Drivsystemet, som forsynes af to 12 V-batterier, og drivhjulene med affjedring gør en god forcering af forhindringer
mulig (kategori B i EN 12184) og sørger for sikre køreegenskaber.
Elkørestolen styres ved hjælp af kørestolsstyringen VR2 (se side 29). Dette system består af en kontrolpult til ind
tastning af kørekommandoer og til visning af den aktuelle status samt en controller, som styrer drivmotorerne og
andre elektriske funktioner på basis af de indtastede data.
Elkørestolen styres ved hjælp af kørestolsstyringen R-Net (se side 29). Den tilhørende kontrolpult TEN° bruges til
indtastning af kørekommandoer og til visning af den aktuelle status. Styringselektronikken i controlleren gør det
muligt at styre drivmotorerne og andre elektriske funktioner på basis af de indtastede data.
Elkørestolen udmærker sig ved følgende egenskaber: 
• Individuelle tilpasningsmuligheder af styringen vha. programmering og tilbehør.
• Individuelle tilpasningsmuligheder vha. ekstraudstyr og specialkonstruktion via modulære komponenter (chas

sis, sædesystem, styring, tilbehør).
• Den modulære opbygning gør det muligt at udstyre elkørestolen med yderligere moduler og udstyr suppleren

de til hovedkomponenterne, f.eks. med elektriske sædeindstillingsanordninger, specialstyringer, terapibord.
• Servicevenlig på grund af nem og overskuelig adgang til alle komponentgrupper.
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2.2 Produktoversigt
1

1 Ryglæn 9 Styrehjul
2 Modulbærer til styringselektronik 10 Stænkbeskyttelse styrehjul
3 Sidestykke med armlæn 11 Motor med bremseudløser
4 Rygvinkelindstilling (kan justeres elektrisk) 12 Affjedring
5 Baglys 13 Forlys
6 Stænkbeskyttelse drivhjul 14 Benstøtte
7 Drivhjul 15 Siddepude
8 Tipsikring 16 Kontrolpult

9490E75=0_C
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2

1 Ryglæn 9 Drivhjul
2 Modulbærer til styringselektronik 10 Tipsikring
3 Sidestykke med armlæn 11 Motor med bremseudløser
4 Rygvinkelindstilling (kan justeres elektrisk) 12 Stænkbeskyttelse drivhjul
5 Baglys 13 Forlys
6 Affjedring 14 Benstøtte
7 Stænkbeskyttelse styrehjul 15 Siddepude
8 Styrehjul 16 Kontrolpult
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3

1 Ryglæn 8 Styrehjul
2 Modulbærer til styringselektronik 9 Drivhjul
3 Sidestykke med armlæn 10 Motor med bremseudløser
4 Rygvinkelindstilling (kan justeres elektrisk) 11 Forlys
5 Baglys 12 Benstøtte
6 Affjedring 13 Siddepude
7 Stænkbeskyttelse drivhjul 14 Kontrolpult

3 Sikkerhed
3.1 Advarselssymbolernes betydning

ADVARSEL Advarsel om risiko for alvorlig ulykke og personskade.
FORSIGTIG Advarsel om risiko for ulykke og personskade.

BEMÆRK Advarsel om mulige tekniske skader.

11490E75=0_C
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3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger
Farer pga. forkert brug af produktet

ADVARSEL
Ukorrekt betjening af produktet
Styrt, væltning, kollision grundet brugerfejl
► Produktet må kun anvendes af en sagkyndig bruger.
► Som bruger eller ledsager bør du lade dig instruere i brugen af produktet af faguddannet personale, der er

blevet oplært af producenten.
► Læs hele brugsanvisningen.
► Produktet må ikke anvendes, hvis man er overtræt, eller under påvirkning af alkohol eller lægemidler eller an

dre stoffer.
► Produktet må ikke anvendes af brugerne, hvis deres mentale sundhedstilstand midlertidigt eller varigt ned

sætter opmærksomheden og dømmekraften.
► Overhold færdselsreglerne ved kørsel på offentlige veje og gader.

ADVARSEL
Ikke tilladt anvendelse
Klemning, knusning, indtrækning, væltning, styrt pga forkert håndtering
► Produktet må kun anvendes til det tiltænkte formål.
► Der må altid kun transporteres én person med produktet.

ADVARSEL
Overbelastning
Alvorlig tilskadekomst, hvis produktet vælter pga. overbelastning eller ved skader på produktet
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se typeskilt og kapitel "Tekniske data").
► Vær opmærksom på, at bestemte tilbehørs- og monteringsdele reducerer den resterende nyttelastkapacitet.

ADVARSEL
Overskridelse af brugstiden 
Alvorlige kvæstelser på grund af tilsidesættelse af producentens anvisninger
► Brug af produktet, der overskrider den foreskrevne forventede brugstid (se side 123) medfører øget risiko og

bør kun ske efter omhyggelig overvejelse af kvalificeret fagligt uddannet personale.
► Hvis brugstiden er udløbet, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale,

som har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsi
den mht. adresse). Her kan brugeren få informationer om kendte risici og om de aktuelle muligheder, hvad
angår reparation og genanvendelse af produktet. 

FORSIGTIG
Ekstreme temperaturer
Nedkøling eller forbrændinger ved kontakt med komponenter, svigt af komponenter
► Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer (f.eks. solindstråling, sauna, ekstrem kulde).
► Placer ikke produktet i umiddelbar nærhed af varmekilder.

BEMÆRK
Anvendelse ved forkerte omgivelsesbetingelser 
Beskadigelse af produktet på grund af for høje eller lave temperaturer
► Anvend produktet kun i et temperaturområde fra -15 °C til +40 °C (5 °F til +104 °F). 
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Farer på grund af tilsidesættelse af opsynspligten

ADVARSEL
Tilsidesættelse af opsynspligten
Risiko for kvælning på grund af løse smådele
► Vær opmærksom på, at der er monteret smådele på produktet, som kan løsnes og fjernes uden brug af værk

tøj.
► Pas på, at disse f.eks. ikke sluges af små børn.

3.3 Effekten af elektromagnetiske forstyrrelser på produktet og brugeren

FORSIGTIG
Brug af mobilt apparatur med elektromagnetisk stråling (f.eks. mobiltelefoner)
Styrt, kollision med personer eller genstande på grund af forstyrrelser i styringssignalerne
► Sluk for alt mobilt udstyr under kørsel, da produktets køreegenskaber kan påvirkes negativt af elektromagneti

ske felter.
► Sluk styringen, når ingen funktion anvendes, da produktet kan generere elektromagnetiske felter, som kan fø

re til forstyrrelser af andre apparater. Produktet er afprøvet i henhold til EMC-direktiverne.
► På trods af overholdelse af alle EMC-direktiver og standarder, der skal anvendes, er det muligt, at produktet

udsættes for støj pga. andet elektrisk udstyr eller selv forårsager støj, som f.eks. alarmsystemer i varehuse.
Kør i dette tilfælde dit produkt ud af det elektromagnetiske felts rækkevidde.

• El-kørestole kan være sårbare over for elektromagnetiske forstyrrelser. Det drejer sig her om forstyrrende elek
tromagnetisk energi, som udsendes fra radio- og tv-stationer, amatørradiosendere, radio- og mobiltelefoner.

• Forstyrrende signaler fra radioanlæg kan have til følge, at bremserne på kørestolen løsnes af sig selv, eller at
el-kørestolen på egen hånd begynder at køre eller tage en forkert drejning. 

• Derudover kan el-kørestolens styring tage varig skade af de forstyrrende signaler. 
• På grund af den hurtigt tiltagende intensitet af den elektromagnetiske energi, når afstanden til sendeantennen

(kilde) bliver mindre og mindre, udgør de elektromagnetiske støjfelter fra bærbart radioudstyr (transceiver) et
særligt problem. Når sådant udstyr anvendes i nærheden af kørestolens styring, udsættes el-kørestolen uøn
sket for stærk elektromagnetisk energi. Dette kan både reducere el-kørestolens drift, men også bremseeffek
ten.

• En forstyrrelse, forårsaget af andet bærbart udstyr, f.eks. trådløse telefoner, notebooks, AM/FM-radioer, TV,
CD- og MP3-afspillere samt små apparater, såsom elektriske barbermaskiner og hårtørrere, er dog ikke så
sandsynligt.
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3.4 Typeskilt og advarselsskilte
3.4.1 Mærker på produktet
Advarsler og typeskilte er anbragt på følgende fastgørelsespunkter på elkørestolen:

4

5
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3.4.2 Typeskilt
Mærkat/etiket Betydning

A Producentens artikelnummer
B ADVARSEL! Læs brugsanvisningen før brug. Følg vigtige sik

kerhedsrelaterede angivelser (f.eks. advarsler, forholdsregler).
C Symbol for separat indsamling af elektrisk og elektronisk ud

styr. Elkørestolens komponenter og batterier må ikke bortskaf
fes sammen med husholdningsaffald.

D Europæisk artikelnummer (EAN)
E Serienummer**
F Produktidentifikation (UDI)
G Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
H Maksimal stigeevne (se kapitel "Tekniske data")
I Maksimal hastighed (se kapitel "Tekniske data")
J Tilladt akseltryk foran
K Tilladt akseltryk bag
L Tilladt totalvægt
M Producentinformation/adresse
N CE-mærkning – produktsikkerhed i overensstemmelse med EU-

direktiverne

Typeskiltene sidder på kørestellet.

O Produktionsdato***
* NN = landekode; VV = landeversion; C = konfiguration
** VVV = variant; S = kode hastighed; YY = produktionsår; WW = produktionsuge; PP = produktionssted; XXX =
fortløbende produktionsnummer
*** YYYY = produktionsår; MM = produktionsmåned; DD = produktionsdag

Mærkat/etiket Betydning
A Producentens artikelnummer
B ADVARSEL! Læs brugsanvisningen før brug. Følg vigtige sik

kerhedsrelaterede angivelser (f.eks. advarsler, forholdsregler).
C Symbol for separat indsamling af elektrisk og elektronisk ud

styr. Elkørestolens komponenter og batterier må ikke bortskaf
fes sammen med husholdningsaffald.

D Europæisk artikelnummer (EAN)
E Serienummer**
F Produktidentifikation (UDI)
G Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
H Maksimal stigeevne (se kapitel "Tekniske data")
I Maksimal hastighed (se kapitel "Tekniske data")
J Tilladt akseltryk foran
K Tilladt akseltryk i midten
L Tilladt akseltryk bag
M Tilladt totalvægt
N Producentinformation/adresse
O CE-mærkning – produktsikkerhed i overensstemmelse med EU-

direktiverne

Typeskiltene sidder på kørestellet.

P Produktionsdato***
* NN = landekode; VV = landeversion; C = konfiguration
** VVV = variant; S = kode hastighed; YY = produktionsår; WW = produktionsuge; PP = produktionssted; XXX =
fortløbende produktionsnummer
*** YYYY = produktionsår; MM = produktionsmåned; DD = produktionsdag
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3.4.3 Advarselsskilte
Mærkat/etiket Betydning

A Elektrisk kørsel: Motorbremse fastlåst (se side 57)
B Manuel kørsel: Motorbremse oplåst (se side 57)

A Retningslås:Styrehjulene er oplåste og kan dreje frit (hvis be
stilt)

B Retningslås:Styrehjulene er fastlåste til ligeudkørsel (hvis be
stilt)

Klemningsfare. Grib ikke ind i fareområdet.

Mærkat/etiket Betydning
A Elektrisk kørsel: Motorbremse fastlåst (se side 57)
B Manuel kørsel: Motorbremse oplåst (se side 57)

Klemningsfare. Grib ikke ind i fareområdet.

Mærkat/etiket Betydning
Kun ved anvendelsesklasse A (kategori A iht. DIN EN 12184)

Mærkat/etiket Betydning
(Kun ved montering af ISO-sæt iht. ISO 7176-19)
Fikseringspunkt/selering til fastgørelse af produktet i køretøjer
til transport af mobilitetshandicappede personer

4 Levering
4.1 Leveringsomfang
Elkørestolen leveres som regel komplet monteret og tilpasset til brugerens pågældende personlige behov.
Leveringen omfatter:
• Tilpasset elkørestol med hovedkomponenter
• Ekstraudstyr afhængigt af model
• Ladeapparat
• Brugsanvisning (brugere)
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4.2 Tilbehør
Basisudstyret kan være tilpasset til brugerens personlige behov med en række ekstraudstyr. 
De mulige moduler og tilbehørsdele er angivet fuldstændigt på bestillingsblanketten og i tilbehørskataloget. 
Til brug af tilbehør: se kapitel "Anvendelse".
Vær opmærksom på, at en senere montering af ekstraudstyr reducerer den maksimale nyttelast (brugervægt + ba
gage) yderligere. 
Den maksimalt tilladte nyttelast (se information på typeskiltet; se side 15) reduceres således med vægten af det se
nere monterede tilbehør.

4.2.1 Tilbehør fra andre producenter
Elkørestolen blev bestilt med komponenter fra andre producenter, som blev monteret før leveringen. I den forbin
delse skal efterfølgende anvisninger følges:
• Tilbehøret fra andre producenter skal være beregnet til brug på kørestole og overholde alle aktuelle og relevan

te lovbestemmelser inden for lovgivningen om medicinsk udstyr samt overholde øvrige gældende standarder in
den for dette lovområde.

• Til brug af tilbehør fra andre producenter skal brugsvejledningerne/producentanvisningerne til det pågældende
tilbehør under alle omstændigheder overholdes. Disse er vedlagt denne brugsanvisning.

• Ottobock påtager sig intet ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre pro
ducenter, der ikke hører ind under Ottobocks modulsystem.

• Ved spørgsmål eller problemer med tilbehør fra andre producenter skal det fagligt uddannede personale kon
taktes, som har tilpasset dette produkt.

4.3 Opbevaring
4.3.1 Opbevaring ved daglig brug
Elkørestolen bør altid parkeres beskyttet mod ydre påvirkninger. 
Styringen skal være slukket.

4.3.2 Opbevaring ved længere tids fravær

BEMÆRK
Dybdeafladning
Beskadigelse af batteriet pga. standbystrøm
► Deaktivér sikringen ved en stilstand, der varer længere end 3 dage. 
► Deaktivering af sikring, se: se side 19. 

Hvis elkørestolen ikke anvendes i mere end 3 dage, skal følgende overholdes:

Opbevaringsbetingelser
• Omgivelsestemperaturer fra -15 °C til +40 °C (5 °F til +104 °F) samt en luftfugtighed på 45 % til 85 % skal

overholdes.
• Elkørestolen skal opbevares i lukkede, tørre rum med tilstrækkelig luftcirkulation og beskyttet mod ydre påvirk

ninger.
• Hjulene skal beskyttes mod frost, f.eks. ved komplet aflastning vha. en montagebuk eller ved at stille dem på

brædder.
• Hold derfor tilstrækkelig afstand til varmekilder. Ved længere stilstand eller kraftig opvarmning af dækkene

(f.eks. i nærheden af radiatorer eller ved kraftigt sollys gennem vinduer) kan det ske, at dækkene deformeres
varigt.

• Fyld luftfyldte dæk med let forhøjet lufttryk.
• Hjulene drejes en gang om ugen for at undgå, at hjulene bliver flade af at stå.
• Ved længere oplagring skal elkørestolen opbevares, så hjulene ikke har jordkontakt.

Oplysninger om dæk
• Hvis elkørestolen ikke bevæges i et par dage, kan der evt. opstå permanente farveændringer på kontaktsteder

ne med gulvet. Sørg derfor for et egnet underlag ved længere stilstand.
• Dæk indeholder kemiske stoffer, som kan reagere med andre kemiske stoffer (f.eks. rengøringsmidler, syrer).
• Sorte dæk indeholder sodpartikler. De efterlader evt. sorte slidmærker på gulvets kontaktflader. Ved overvejen

de indendørs brug anbefaler producenten derfor grå dæk.
• Undgå unødvendig udendørs parkering. Direkte sollys/UV-lys medfører hurtigere ældning af dækkene. Følge

virkningerne er, at profiloverfladen bliver hård, og hjørnestykker brækker af dækprofilen.
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• Dækkene skal udskiftes ved en profildybde på mindre end 1 mm (0,04") for at kunne garantere sikre køreegen
skaber.

• Uafhængigt af slitage bør dækkene udskiftes i et interval på 2  år.
• Ved elkørestole med PU-dæk kan der opstå dækdeformeringer (flade dæk) ved længere tids stilstand. Disse

deformeringer forsvinder med tiden igen, når der køres med kørestolen.

5 Indretning til brug
5.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Forkert håndtering af emballagematerialer
Risiko for kvælning på grund af tilsidesættelse af opsynspligten
► Sørg for, at emballagematerialet opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL
Ukontrollerede bevægelser af komponenter ved indstillingsarbejde
Klemning, slag og stød, hvis vedligeholdelses- og reparationsvejledningen ikke følges
► Sørg altid for at holde legemsdele, som f.eks. hænder eller hoved uden for fareområdet.
► Udfør arbejdet med sikker støtte fra en hjælper.

ADVARSEL
Ændring af indstillingerne på egen hånd
Alvorlig personskade på brugeren pga. ikke-tilladte ændringer på produktet
► Bibehold indstillingerne, som det faguddannede personale har foretaget. 
► Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, ved problemer med indstillingen

(utilfredsstillende siddeposition, flagrende styrehjul m.m.).

FORSIGTIG
Ikke spændte skrueforbindelser
Klemning, sammenpresning; brugeren kan styrte eller vælte pga. montagefejl
► Efter alle indstillinger eller justeringer, der er tilladt af producenten skal monteringsskruerne/-møtrikkerne

fastspændes ordentligt igen. Overhold herved de fastlagte tilspændingsværdier.

5.2 Ibrugtagning
Den autoriserede forhandler leverer elkørestolen komplet monteret og klar til brug.
Eventuelt er følgende arbejde nødvendigt:
• Aktivering af sikring (se side 19)
• Opklapning af ryglænet (se side 25)
• Opladning af batteri (se side 61)

5.3 Indstillinger
Brugeren må kun foretage de nedenfor opførte finindstillinger.
Disse finjusteringer må kun foretages af ledsagere og kun, når brugeren er tilstede. Under indstillingsarbejdet bør
brugeren sidde i oprejst stilling i elkørestolen.
• Indstilling af rygvinklen (se side 27)
• Indstilling af armlæn (se side 21)
• Tilpasning af kontrolpultens position (se side 22)
• Indstilling af underbenslængde (se side 23)
• Indstilling af hofteselen (se side 76)
• Indstilling af selelængder (se side 99)
Andre indstillinger må kun ændres af faguddannet personale.
Rengør alle produktets dele grundigt før indstillingen.
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5.3.1 Tilpasning af styringen

ADVARSEL
Forkerte konfigurationsindstillinger
Styrt, væltning, kollision på grund af programmeringsfejl
► Programmeringen må kun udføres af faguddannet personale, som producenten har oplært. Producenten eller

producenten af styringen påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes, at programmeringen ikke er tilpas
set fagligt korrekt/passende til brugerens evner.

Efter behov kan det faguddannede personale tilpasse kørestolens allerede programmerede styring og tilbehøret til
brugerens konkrete behov.

6 Anvendelse
6.1 Sikring

INFORMATION
► Såfremt sikringsautomaten efter aktivering uden genkendelig årsag flere gange deaktiveres, skal fagpersona

let kontaktes.
► Ved længere stilstand eller ved forsendelse af elkørestolen skal sikringsautomaten deaktiveres. 

Sikringsautomaten skal være aktiveret, før elkørestolen kan tændes.
Denne sidder under sædet mellem drivhjulene.

6 Aktivering af sikring
► Luk det skråt placerede nulstillings-håndtag (se

ill. 6, pos. 1). 
→ Nulstillings-håndtaget går i indgreb, og sikringen er

aktiveret.
Deaktivering af sikring
► Tryk på trykknappen, indtil nulstillings-håndtaget

åbner sig skråt opad (se ill. 6, pos. 2). 
→ Sikringen er deaktiveret.

6.2 Sidestykker
Sidestykkerne beskytter brugeren og dennes tøj mod at blive snavset. 
De monterede armlæn giver brugeren ekstra støtte til underarmene.

6.2.1 Afmontering/Montering af sidestykkerne

INFORMATION
► Såfremt der er påmonteret sidestykker på produktet, der kan kan klappes op, kan disse fjernes på samme må

de, som beskrevet i dette kapitel.
► Læs oplysningerne i næste kapitel om opklapning.

For lettere at kunne sætte sig i kørestolen fra siden og til transport af kørestolen kan sidestykkerne tages af, om
nødvendigt.

19490E75=0_C

Anvendelse



7 Afmontering af sidestykke
1) Løsn vingeskruen på sidestykkets holder (se ill. 7,

pos. 1).
2) Træk sidestykket ud af holderen og læg det til side

(se ill. 7, pos. 2).
3) Kun ved sidestykke med kontrolpult: 

→ Sluk styringen (se side 29).
→ Ved indstigning kan sidestykket med kontrolpul

ten hænges forsigtigt ned. 
→ Ved transport af elkørestolen lægges sidestyk

ket på sædet.
Montering af sidestykke
1) Sæt sidestykket ind i holderen.
2) Spænd vingeskruen på sidestykkets holder igen (se

ill. 7, pos. 1).

For lettere at kunne sætte sig i kørestolen fra siden og til transport af kørestolen kan sidestykkerne tages af, om
nødvendigt.

8 Afmontering af sidestykke
1) Løsn vingeskruen på sidestykkets holder (se ill. 8,

pos. 1).
2) Træk sidestykket ud af holderen og læg det til side

(se ill. 8, pos. 2).
3) Kun ved sidestykke med kontrolpult: 

→ Sluk styringen (se side 29).
→ Ved indstigning kan sidestykket med kontrolpul

ten hænges forsigtigt ned. 
→ Ved transport af elkørestolen lægges sidestyk

ket på sædet.
Montering af sidestykke
1) Sæt sidestykket ind i holderen.
2) Spænd vingeskruen på sidestykkets holder igen (se

ill. 8, pos. 1).

For lettere at kunne sætte sig i kørestolen fra siden og til transport af kørestolen kan sidestykkerne tages af, om
nødvendigt.

9 Afmontering af sidestykke
1) Løsn vingeskruen på sidestykkets holder (se ill. 9,

pos. 1).
2) Træk sidestykket ud af holderen og læg det væk.
3) Kun ved sidestykke med kontrolpult: 

→ Sluk styringen (se side 29).
→ Ved indstigning kan sidestykket med kontrolpul

ten hænges forsigtigt ned. 
→ Ved transport af elkørestolen lægges sidestyk

ket på sædet.
Påmontering af sidestykke
1) Sæt sidestykket ind i holderen.
2) Fastspænd vingeskruen igen på sidestykkets holder

(se ill. 9, pos. 1).
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6.2.2 Opklapning af sidestykkerne

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Klemning, knusning af ekstremiteter pga. forkert håndtering
► Pas på, at fingrene ikke kommer ind i fareområdet, når sidestykkerne klappes op eller ned.

FORSIGTIG
Ikke tilladt anvendelse
Personskade pga. abrupt opklapning, beskadigelse af produktet
► Sidestykket må kun klappes op ved ind- og udstigning. Træk aldrig i sidestykket ved ind- og udstigning. Pas

på fremstående kanter.
► Anbring først sædet i en vandret position, før sidestykket klappes op eller ned. 
► Sluk altid for styringen før sidestykket klappes op eller ned. 
► Vær opmærksom på, at sidestykket ikke er sikret mod op- eller nedklapning. Ved større vinkling af sædet klap

per de ubelastede sidestykker automatisk bagud.
► Sørg for, at begge sidestykker er klappet ned, før du kører med elkørestolen igen. 

For lettere at kunne sætte sig i eller stige ud af kørestolen fra siden kan sidestykkerne klappes bagud, om nødven
digt.

10 Opklapning af sidestykke
1) Sluk styringen.
2) Omslut armlænet med hånden.
3) Klap sidestykket op indtil anslaget (se ill. 10).
Tilbageklapning af sidestykket fremad
1) Omslut armlænet med hånden.
2) Klap sidestykket fremad indtil anslaget. Sidestykket

skal føres og må ikke falde ned.
3) Tænd styringen igen.

6.2.3 Indstilling af sidestykker
Højden på armlænene, længden på underarmen samt frakkeskåneren kan indstilles efterfølgende.
Højden på armlænene, længden på underarmen samt sidestykkets dybdeposition på sidestykket kan tilpasses se
nere.

11 Indstilling af armlænets højde
1) Løsn unbrakoskruen på sidestykkets holder (se

ill. 11, pos. 1).
2) Skub armlænene opad eller nedad i den passende

position.
3) Spænd unbrakoskruen igen.
Tilpasning af armlænet til underarmslængden
1) Løsn de 2 unbrakoskruer på undersiden af armlæ

net (se ill. 11, pos. 2).
2) Skub armlænet fremad eller bagud til den ønskede

position.
3) Fastspænd de 2 unbrakoskruer.
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12 Indstilling af sidestykkets dybde
1) Løsn de 2 unbrakoskruer på sidestykkernes holdere

(se ill. 12, pos. 1).
2) Forskyd sidestykkerne på sædeprofilerne efter be

hov (se ill. 12, pos. 2).
3) Fastspænd igen de 2 unbrakoskruer med 6 Nm.

6.2.4 Tilpasning af kontrolpultpositionen

INFORMATION
Som standard er kontrolpulten monteret på af brugeren bestilte side. Alt efter brugerens ønske kan den efterføl
gende også monteres på elkørestolens anden side. Kontakt venligst det faguddannede personale, som har leveret
produktet til dig.

Kontrolpultens position kan senere tilpasses i dybden og højden.

13 Tilpasning af kontrolpultens dybdeposition
1) Løsn gevindtapperne på armlænets underside (se

ill. 13, pos. 1).
2) Skub skinnen med kontrolpulten frem eller tilbage.

INFORMATION: Hvis skinnen til kontrolpulten
er for lang, kan denne afkortes. Kontakt dertil
det faguddannede personale, som har tilpasset
produktet.

3) Stram gevindtapperne på armlænets underside.

14 Tilpasning af kontrolpultens dybdeposition
1) Løsn gevindtapperne på armlænets underside (se

ill. 14, pos. 1).
2) Skub skinnen med kontrolpulten frem eller tilbage.

INFORMATION: Hvis skinnen til kontrolpulten
er for lang, kan denne afkortes. Kontakt dertil
det faguddannede personale, som har tilpasset
produktet.

3) Stram gevindtapperne på armlænets underside.
Tilpasning af kontrolpultens højdeposition
1) Løsn gevindtappen på højdejusteringen (se ill. 14,

pos. 2).
2) Indstil højden.
3) Spænd gevindtappen på højdejusteringen.
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6.3 Benstøtter
INFORMATION

► Bemærk, at Ottobock har udleveret denne elkørestol uden benstøtter iht. bestillingen.
► Læs og følg brugsvejledningerne/producentanvisningerne fra de andre producenter før brug af benstøtter fra

dem. Disse er vedlagt denne brugsanvisning.
► Ved spørgsmål eller problemer med dette tilbehør bedes du kontakte det faguddannede personale, som har

tilpasset dette produkt.
► Ottobock påtager sig intet ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre

producenter, der ikke hører ind under Ottobocks modulsystem.

Benstøtterne har til formål at støtte brugerens fødder. 
Benstøtternes højde har det fagligt uddannede personale tilpasset til brugerens underbenslængde. 
Fodpladens vinkel er blevet justeret af fagligt uddannet personale, således at fodleddene har en behagelig hvilestil
ling.

6.3.1 Aftagning/Påmontering af benstøtter

FORSIGTIG
Forkert adfærd ved indstigning
Fastklemning, kvæstelse, stød grundet forkert håndtering 
► Sørg for, at fingrene ikke kommer ind i fareområdet, når benstøtten eller fodpladerne klappes ud eller ind.
► Træd aldrig op på fodpladerne ved ind- og udstigning.
► Pas på fremstående kanter.

INFORMATION
Til fjernelse/montering af elektriske benstøtter: se side 72.

INFORMATION
Til fjernelse/montering af de mekaniske eleverbare benstøtter: se side 76. 

For lettere at kunne sætte sig i og stige ud af kørestolen eller til transport af kørestolen kan benstøtterne ved behov
tages af. 
Den centralt monterede benstøtte kan ikke fjernes. For lettere at kunne sætte sig i og stige ud af kørestolen eller til
transport af kørestolen kan fodpladerne efter behov tages af. Deres fastgørelse i midten gør det muligt at stige ind i
elkørestolen, også fra siden (se side 27).

15 Fjernelse af benstøtter
1) Klap fodpladen op.
2) Tryk benstøttens låseanordning bagud og ned (se

ill. 15, pos. 1).
3) Drej benstøtten udad (se ill. 15, pos. 2).
4) Træk benstøtten opad og tag den af (se ill. 15,

pos. 3).
Montering af benstøtter 
1) Hæng benstøtten lige på fra oven og ind i holderen

(se ill. 15, pos. 3).
2) Tryk benstøtten indad (se ill. 15, pos. 2), indtil låse

anordningerne går i indgreb (se ill. 15, pos. 1).
3) Klap fodpladen ned.

6.3.2 Indstilling af benstøtter

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Fastklemning, kvæstelse grundet forkert håndtering 
► Sørg for, at fingrene ikke kommer ind i fareområdet, når benstøtten eller fodpladerne klappes ud eller ind.
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FORSIGTIG
Forkert indstilling af benstøtter og fodplader
Personskade som følge af ukontrolleret køreadfærd, beskadigelse af produktet
► Sørg for, at fodpladerne altid har en tilstrækkelig stor afstand til gulvet/underlaget, også ved belastning.
► Sørg for, at benstøtterne og fodpladerne, når de belastes, ikke kommer i kontakt med styrehjulene. 

Benstøtterne kan efterfølgende tilpasses brugerens behov.

16 Indstilling af underbenslængde
1) Såfremt det forefindes: Fjern lægbåndet (uden

ill.).
2) Løsn gevindtappen på indersiden af fodpladebøjlen

(se ill. 16, pos. 1).
3) Indstil fodpladebøjlen i overensstemmelse med bru

gerens underbenslængde.
INFORMATION: Sørg for, at fodpladebøjlen
som et minimum skubbes ind til markeringen
(= 50 mm) i svingsegmentet.

4) Spænd gevindtappen på fodpladebøjlen igen.
INFORMATION: Indstil altid benstøtterne par
vis.

5) Hægt lægbåndet på igen.

1

2

17 Indstilling af underbenslængde
1) Løsn unbrakoskruen på benstøtteholderen (se

ill. 17, pos. 1).
2) Indstil fodpladens højde i overensstemmelse med

brugerens underbenslængde (se ill. 17, pos. 2).
3) Fastspænd unbrakoskruen på benstøtteholderen

igen.
INFORMATION: Indstil altid benstøtterne par
vis.

18 Indstilling af fodpladens vinkel
1) Løsn unbrakoskruen på fodpladen.
2) Drej fodpladen til den ønskede vinkel.
3) Fastspænd unbrakoskruen.
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19 Indstilling af fodpladens vinkel
1) Løsn unbrakoskruen på fodpladen.
2) Drej fodpladen til den ønskede vinkel.
3) Fastspænd unbrakoskruen.

INFORMATION
Vær opmærksom på, at det er nødvendigt med en momentnøgle for at kunne udføre de efterfølgende arbejder for
at kunne fastspænde skruerne iht. de fastlagte værdier. Hvis en sådan ikke findes, bedes du henvende dig til det
fagligt uddannede personale og lade dem udføre indstillingerne.

20 Indstilling af underbenslængde
1) Løsn de 4 unbrakoskruer på den centralt monterede

benstøttes firkantholder (se ill. 20, pos. 1).
2) Indstil fodpladeholderen i overensstemmelse med

brugerens underbenslængde (se ill. 20, pos. 2).
Fjern efter behov unbrakoskruerne og sæt dem hver
især i et andet langhul.
FORSIGTIG! Vær opmærksom på afstanden til
gulvet. Fodpladernes underside skal have
mindst 60 mm afstand til gulvfladen.

3) Fastspænd unbrakoskruerne på firkantholderen
med 25 Nm.

21 Indstilling af fodpladens vinkel
Fodpladernes vinkel (se ill. 21, pos. 1) kan ændres ved
at forskyde anslagspladerne.
1) Løsn unbrakoskruerne på anslagspladen (se ill. 21,

pos. 2).
2) Forskyd anslagspladen ved hjælp af langhullet (se

ill. 21, pos. 3). Jo længere anslagspladen forskydes
i retning af sædet, desto større bliver fodpladens
vinkel.

3) Fastspænd igen unbrakoskruerne med 10 Nm.

6.4 Ryglæn
INFORMATION

Nøjagtige oplysninger om brug med ADI-ryglænet (Baxx Line) findes i den særskilt vedlagte brugsanvisning.

Ryglænet støtter overkroppen og sørger for trykaflastning.

6.4.1 Opklapning/nedklapning af ryglænet
Kørestolen bliver eventuelt leveret med nedklappet ryglæn. Før brug skal ryglænet klappes op og fastgøres.
Til op- og nedklapning af ryglænet på Recaro®-sædet: se side 66.
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22 Opklapning af ryglæn
1) Træk i selen, indtil låseboltene løsnes (se ill. 22,

pos. 1).
2) Løft ryglænet og anbring det i den ønskede posi

tion.
3) Lad låseboltene gå i hak.
4) Kontroller, at låseanordningen fungerer korrekt ved

at trække i ryglænet.
Nedklapning af ryglæn
1) Træk i selen, indtil låseboltene løsnes (se ill. 22,

pos. 1).
2) Læg ryglænet på sædet. 

23 Opklapning af ryglænet
1) Klap ryglænet opad. 
2) Tryk låseanordningens greb nedad (se ill. 23,

pos. 1).
3) Læg tværbolten på indstillingsdrevets ende ind i

holderen (se ill. 23, pos. 2).
4) Slip håndtaget på låseanordningen, indtil tværbol

ten går i indgreb.
5) Kontroller, at låseanordningen fungerer korrekt ved

at trække i ryglænet.
Nedklapning af ryglæn
1) Tryk låseanordningens greb nedad (se ill. 23,

pos. 1).
2) Løsn tværbolten på indstillingsdrevets ende fra hol

deren (se ill. 23, pos. 2).
3) Læg ryglænet på sædet. 

24 Opklapning af ryglæn
1) Træk i selen, indtil låseboltene løsnes (se ill. 24,

pos. 1).
2) Løft ryglænet og anbring det i den ønskede posi

tion.
3) Lad låseboltene gå i hak.
4) Kontroller, at låseanordningen fungerer korrekt ved

at trække i ryglænet.
Nedklapning af ryglæn
1) Træk i selen, indtil låseboltene løsnes (se ill. 24,

pos. 1).
2) Læg ryglænet på sædet. 
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25 Opklapning af ryglæn
1) Efter behov: Afmonter sidestykkerne.
2) Klap ryglænet opad.
3) Indsæt sikringssplitten i (se ill. 25, pos. 1).
4) Luk sikringssplittens låseanordning (se ill. 25 pos.

2).
5) Kontroller, at låseanordningen fungerer korrekt ved

at trække i ryglænet.
6) Efter behov: Sæt sidestykkerne i igen.
Nedklapning af ryglæn
1) Efter behov: Afmonter sidestykkerne.
2) Åbn sikringssplittens låseanordning (se ill. 25, pos.

2).
3) Træk sikringssplitten ud (se ill. 25, pos. 1).
4) Læg ryglænet på sædet. 
5) Efter behov: Sæt sidestykkerne i igen.

6.4.2 Indstilling af rygvinklen
Rygvinklen kan tilpasses brugerens forskellige behov.

Indstilling af rygvinkel med sele
1) Træk i selen, indtil låseboltene løsnes (se ill. 22, pos. 1).
2) Bring ryglænet i den ønskede position.
3) Lad låseboltene gå i hak.
4) Kontroller, at låseanordningen sidder forsvarligt fast.

Indstilling af rygvinkel med sele
1) Træk i selen, indtil låseboltene løsnes (se ill. 24, pos. 1).
2) Bring ryglænet i den ønskede position.
3) Lad låseboltene gå i hak.
4) Kontroller, at låseanordningen sidder forsvarligt fast.

Elektrisk rygvinkelindstilling
Rygvinklen indstilles afhængig af, hvordan siddefunktionen benyttes (se side 71).

Recaro®-sæde
Rygvinklen indstilles ved hjælp af en drejeknap (se side 66).

6.5 Indstigning og overflytning

FORSIGTIG
Forkert adfærd ved indstigning
Styrt, væltning pga. forkert håndtering
► Sluk styringen under ind- og udstigning for at undgå utilsigtede kørebevægelser.
► Bring altid sædet i vandret position.
► Tag højde for, at armlænene ikke kan belastes med fuld vægt og derfor ikke må bruges til ind- og udstigning.
► Brug altid hofteselen ved kørsel.

FORSIGTIG
Forkert adfærd ved indstigning
Fastklemning, kvæstelse, stød grundet forkert håndtering 
► Sørg for, at fingrene ikke kommer ind i fareområdet, når benstøtten eller fodpladerne klappes ud eller ind.
► Træd aldrig op på fodpladerne ved ind- og udstigning.
► Pas på fremstående kanter.

Den modulære opbygningen af elkørestolen og den lette afmontering af sidestykkerne og benstøtterne gør ind- og
udstigning nem, både forfra og fra siden. 
Ind- og udstigning kan brugeren foretage individuelt på en for ham/hende bedst egnede måde. 
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Ved anvendelse af den centralt monterede benstøtte er det meningsfuldt altid at stige ind fra siden (se nedenfor). 
For lettere at kunne sætte sig i kørestollen bør fodpladerne yderligere klappes op, indtil de ligger imod holderen. 
INFORMATION: Hvis fodklapperne kan klappes for nemt uden modstand, skal fastspændingsskruerne ef
terspændes en smule. Kontakt det faguddannede personale efter behov.

26 Indstigning forfra
1) Sluk styringen.
2) Klap fodpladerne op (se ill. 26), eller fjern benstøt

terne (se side 23). 
3) Stig ind eller ud af elkørestolen med assistance fra

en ledsager eller en personløfter.
4) Afmonter benstøtterne. Klap fodpladerne ned.
Indstigning fra siden (alternativ mulighed)
1) Sluk styringen.
2) Klap sidestykket op eller fjern det (se side 19).
3) Efter behov: Tag den pågældende benstøtte af.
4) Indstigning i eller udstigning af elkørestolen fra si

den. Et glidebræt gør ind- og udstigningen nemme
re.

5) Monter benstøtten og sidestykket igen og klap fod
pladen op.

27 Indstigning forfra
1) Sluk styringen.
2) Klap fodpladerne op (se ill. 27), eller fjern benstøt

terne (se side 23). 
3) Stig ind eller ud af elkørestolen med assistance fra

en ledsager eller en personløfter.
4) Afmonter benstøtterne. Klap fodpladerne ned.
Indstigning fra siden (alternativ mulighed)
1) Sluk styringen.
2) Klap sidestykket op eller fjern det (se side 19).
3) Efter behov: Tag den pågældende benstøtte af.
4) Indstigning i eller udstigning af elkørestolen fra si

den. Et glidebræt gør ind- og udstigningen nemme
re.

5) Monter benstøtten og sidestykket igen og klap fod
pladen op.

28 Indstigning fra siden
1) Sluk styringen.
2) Klap sidestykket op eller fjern det (se side 19).
3) Efter behov: Klap den pågældende fodplade bag

ud og op indtil anslaget(se ill. 28)..
4) Indstigning i eller udstigning af elkørestolen fra si

den. Et glidebræt gør ind- og udstigningen nemme
re.

5) Klap fodpladen fremad og ned indtil anslaget, og
monter sidestykket igen.
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6.6 Styring
6.6.1 Styring VR2

FORSIGTIG
Ukontrolleret køreadfærd 
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. forstyrrelser udløst af elektromagneti
ske felter
► Sluk for alt mobilt udstyr under kørsel.
► Sluk for styringen, når der ikke er brug for den.

Elkørestolen styres ved hjælp af en VR2-styring. 
Styringens programmerbarhed gør det muligt at tilpasse styringen til brugerens personlige behov, f.eks. tilpasning
af hastigheds-, accelerations- og forsinkelsesværdier.

6.6.1.1 Kontrolpult
Elkørestolen betjenes via kontrolpulten. 
Kontrolpulten er opdelt i et tastatur, to LED-indikatorer og et joystick. På undersiden findes opladnings- og pro
grammeringsbøsningen.
Via kontrolpulten tændes og slukkes elkørestolen, kørekommandoer kan indtastes, og den aktuelle status for be
stemte funktioner og komponenter vises.

1 Joystick
2 Knap [langsom hastighed]
3 Knap [hurtig hastighed]
4 LED-indikator [valgt køretrin]
5 Knap [horn]
6 Knap [Tænd/Sluk]
7 LED-indikator [ladetilstand]
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8 Opladnings-/programmeringsbøsning

6.6.1.1.1 Tasternes og displayets funktioner

Joystick
Med joysticket reguleres hastigheden og kørselsretningen (se side 54).

Knap [Til/Fra]
Med et tryk på knappen slukkes eller tændes elkørestolen (se side 52). Desuden aktiveres/deaktiveres startspær
ren i forbindelse med yderligere betjeningstrin (se side 55).

Knap [Langsom hastighed] og [Hurtig hastighed]
Med et kort tryk på knappen kan køretrinnet øges eller reduceres. (se side 53). Når det maksimale køretrin nås,
ændres det akustiske signal.

Knap [Horn]
Hornet lyder, så længe der trykkes på knappen.

LED-indikator [Valgt køretrin]
LED-indikatoren viser det aktuelt valgte køretrin (1 – 5).

LED-indikator [ladetilstand]
LED-indikatoren [ladetilstand] er inddelt i 10 segmenter og viser den aktuelle ladetilstand:
• Efter kort kørsel viser batteriindikatoren den nøjagtige batteristatus.
• 100 % opladning svarer til visning af 10 segmenter i batterisymbolet. 
• Med den fortløbende slukning af LED-segmenterne vises batteriets reducerede ladetilstand.
• Hvis kun 1 LED-segment blinker, har batteriet underspænding. Batteriet skal omgående oplades.
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• Hvis alle 10 LED-segmenter blinker, har batteriet overspænding. Kør kun langsomt videre.
• Opladningen indikeres med et LED-løbelys. Kørefunktionen er spærret under opladningen.

Batteriindikator på kontrolpult

Visning Information
Batteri opladet

Batteri skal om muligt oplades

Løbelys

Batteriet oplades

Blinklys

Batteri-underspænding; batteriet skal omgående oplades

Blinklys

Batterioverspænding

Andre LED-visningsfunktioner
Andre LED-visningssymboler beskrives i følgende kapitler:
• Se kapitel "Anvendelse" > "Startspærre" (se side 55)
• Se kapitel "Vedligeholdelse/reparation" > "Fejlafhjælpning" (se side 116)

6.6.1.2 Kontrolpult
Elkørestolen betjenes via kontrolpulten. 
Kontrolpulten er opdelt i et tastatur, to LED-indikatorer og et joystick. På undersiden findes opladnings- og pro
grammeringsbøsningen.
Via kontrolpulten tændes og slukkes elkørestolen, kørekommandoer kan indtastes, og den aktuelle status for be
stemte funktioner og komponenter vises.

1 Joystick
2 Knap [højre/venstre blinklys]
3 Knap [Valg af elektrisk ekstrafunktion]

3a: LED-indikator [Sædefunktion 1]
3b: LED-indikator [Sædefunktion 2]

4 Knap [langsom hastighed]
5 Knap [hurtig hastighed]
6 LED-indikator [valgt køretrin]
7 Knap [Advarselsblink Til/Fra]
8 Knap [horn]
9 Knap [Belysning Til/Fra]

10 Knap [Tænd/Sluk]
11 LED-indikator [ladetilstand]
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-- Opladnings-/programmeringsbøsning (på bagsi
den)
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6.6.1.2.1 Tasternes og displayets funktioner

Joystick
Med joysticket reguleres hastigheden og kørselsretningen (se side 54). 
Hvis en elektrisk sædefunktion er aktiveret, indstilles sædet med joysticket (se side 73).

Knap [Til/Fra]
Med et tryk på knappen slukkes eller tændes elkørestolen (se side 52). Desuden aktiveres/deaktiveres startspær
ren i forbindelse med yderligere betjeningstrin (se side 55).

Knap [Langsom hastighed] og [Hurtig hastighed]
Med et kort tryk på knappen kan køretrinnet øges eller reduceres. (se side 53). Når det maksimale køretrin nås,
ændres det akustiske signal.

Tast [Valg af elektriske ekstrafunktioner]
Ved at trykke på knappen aktiveres efter hinanden sædefunktion 1 – sædefunktion 2 – ingen sædefunktion. Den
valgte sædefunktion vises med LED.

LED-indikator [Sædefunktion 1/2]
Med denne LED-indikator vises den aktuelt aktive elektriske ekstrafunktion.

Knap [Horn]
Hornet lyder, så længe der trykkes på knappen.

Knap [Advarselsblink Til/Fra]
Med et tryk på knappen aktiveres/deaktiveres alle 4 blinklys.
Hvis kørestolen ikke er udstyret med lys til kørsel i trafikken, er denne knap deaktiveret (uden funktion).

Knap [Belysning Til/Fra]
Med et tryk på knappen aktiveres eller deaktiveres front- og baglyset.
Hvis kørestolen ikke er udstyret med lys til kørsel i trafikken, er denne knap deaktiveret (uden funktion).

Knap [Højre blinklys] og [Venstre blinklys]
Med et tryk på knappen aktiveres eller deaktiveres de pågældende front- og bagblinklys.
Hvis kørestolen ikke er udstyret med lys til kørsel i trafikken, er denne knap deaktiveret (uden funktion).

LED-indikator [Valgt køretrin]
LED-indikatoren viser det aktuelt valgte køretrin (1 – 5).

LED-indikator [ladetilstand]
LED-indikatoren [ladetilstand] er inddelt i 10 segmenter og viser den aktuelle ladetilstand:
• Efter kort kørsel viser batteriindikatoren den nøjagtige batteristatus.
• 100 % opladning svarer til visning af 10 segmenter i batterisymbolet. 
• Med den fortløbende slukning af LED-segmenterne vises batteriets reducerede ladetilstand.
• Hvis kun 1 LED-segment blinker, har batteriet underspænding. Batteriet skal omgående oplades.
• Hvis alle 10 LED-segmenter blinker, har batteriet overspænding. Kør kun langsomt videre.
• Opladningen indikeres med et LED-løbelys. Kørefunktionen er spærret under opladningen.

Batteriindikator på kontrolpult

Visning Information
Batteri opladet

Batteri skal om muligt oplades

Løbelys

Batteriet oplades
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Visning Information

Blinklys

Batteri-underspænding; batteriet skal omgående oplades

Blinklys

Batterioverspænding

Andre LED-visningsfunktioner
Andre LED-visningssymboler beskrives i følgende kapitler:
• Kapitel „Startspærre“ (se side 55)
• Kapitel „Elektriske sædefunktioner“ (se side 68)
• Kapitel "Fejlafhjælpning“ (se side 116)

6.6.2 Styring R-Net

FORSIGTIG
Ukontrolleret køreadfærd 
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. forstyrrelser udløst af elektromagneti
ske felter
► Sluk for alt mobilt udstyr under kørsel.
► Sluk for styringen, når der ikke er brug for den.

Elkørestolen styres ved hjælp af en R-Net-styring.
Styringens programmerbarhed gør det muligt at tilpasse styringen til brugerens personlige behov, f.eks. tilpasning
af hastigheds-, accelerations- og forsinkelsesværdier.

6.6.2.1 Kontrolpult TEN°

INFORMATION
Til visningsfunktionerne på LCD-displayet: se side 35.

Elkørestolen betjenes via kontrolpulten. 
Kontrolpulten er opdelt i et tastatur, et LCD-display og et joystick. På undersiden findes en ladebøsning samt to
indgange til eksterne taster.
Via kontrolpulten tændes og slukkes elkørestolen, kørekommandoer kan indtastes, og bestemte funktioners og
komponenters aktuelle status vises.

Forside – kontrolpult TEN°

1 Joystick
2 Knap [Venstre blinklys – Til/Fra]

Knap [Højre blinklys – Til/Fra]
3 Knap [Til/Fra]
4 Knap [Belysning Til/Fra]
5 LCD-display
6 Knap [Advarselsblink Til/Fra]
7 Knap [Profile/Mode]
8 Knap [Horn]
9 Multifunktionshjul

til højre: [Hastighed hurtigere];
til venstre: [Hastighed langsommere]
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Bagside – kontrolpult TEN°

1 Sender til infrarøde signaler
2 Ladebøsning
3 Tilslutning for ekstern knap [Profile] eller [Profi

le/Mode] (kan programmeres)
4 Tilslutning for ekstern knap [Tænd/Sluk]

32

6.6.2.1.1 Knappernes funktioner

Joystick
Med joysticket reguleres hastigheden og kørselsretningen i en køreprofil (f.eks. "Drive" / "Kør") (se side 54). 
Hvis styringen er i tilstanden "Seating" / "Sæde" kan sædepositionen justeres ved at bevæge joysticket frem/tilba
ge (se side 73) eller skifte til næste sædeposition ved at bevæge joysticket til venstre/højre. 
I driftstilstandene (f.eks. tilstand "Bluetooth Device") benyttes joysticket til at navigere fremadgående/bagudgåen
de bevægelser eller til at bevæge kørestolen til venstre eller til højre.

Knap [Blinklys Til venstre – Til/Fra]; knap [Blinklys til højre – Til/Fra]
Med et tryk på knappen aktiveres eller deaktiveres de pågældende front- og bagblinklys.
Hvis elkørestolen ikke er udstyret med lys til kørsel i trafikken, er denne knap deaktiveret (uden funktion).

Knap [Til/Fra]
Med et tryk på knappen slukkes eller tændes elkørestolen (se side 52). Desuden aktiveres/deaktiveres startspær
ren i forbindelse med yderligere betjeningstrin (se side 55).

Knap [Belysning Til/Fra]
Med et tryk på knappen aktiveres eller deaktiveres front- og baglyset.
Hvis elkørestolen ikke er udstyret med lys til kørsel i trafikken, er denne knap deaktiveret (uden funktion).

Knap [Advarselsblink Til/Fra]
Med et tryk på knappen aktiveres eller deaktiveres alle 4 blinklys.
Hvis elkørestolen ikke er udstyret med lys til kørsel i trafikken, er denne knap deaktiveret (uden funktion).

Knap [Profile/Mode]
Når der trykkes på knappen, åbnes en efter en styresystemets tilgængelige køreprofiler og driftstilstande (afhængig
af programmering og tilsluttede enheder). 
Først skiftes fra en køreprofil til den næste køreprofil (f.eks. "Drive" / "Kør"; "Specialty Control" / "Specialstyring";
...; "No Assist" / "Ingen assistance"; "Attendant" / "Ledsager"). Antallet af køreprofiler er afhængig af programme
ringen. Når man er kommet til den sidste køreprofil, skiftes til driftstilstandene, når der trykkes på knappen igen.
Nu aktiveres en efter en de programmerede driftstilstande ("Seating" / "Sæde"; "Bluetooth Devices"; "IR Menu";
"I/O Modul"). Antallet af driftstilstande er afhængig af programmeringen. Navigationen i driftstilstandene udføres
med joysticket (se ovenfor). Når den sidste tilstand nås, skiftes til første køreprofil "Drive", når der trykkes på knap
pen igen. 

Knap [Horn]
Hornet lyder, så længe der trykkes på knappen.

Multifunktionshjul til højre: [Hastighed hurtigere]
Ved at bevæge multifunktionshjulet mod højre øges køretrinnet se side 53. Når det maksimale køretrin nås, ændres
det akustiske signal. Afhængig af programmeringen af styresystemet kan der vises yderligere symboler ved at be
tjene multifunktionshjulet. 
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Multifunktionshjul til venstre: [Hastighed langsommere]
Ved at bevæge multifunktionshjulet mod venstre reduceres køretrinnet se side 53. Når det minimale køretrin nås,
ændres det akustiske signal. Afhængig af programmeringen af styresystemet kan der vises yderligere symboler ved
at betjene multifunktionshjulet. 

Eksterne piko-knapper
Tilslutningen foretages på betjeningspulten (se ill. 32, pos. 3/4). 
De eksterne piko-knapper er beregnet som alternativ kontakt til [Til/Fra] (se ill. 32, pos. 4) og som alternativ kontakt
til [Profil/Mode] (se ill. 32, pos. 3). Piko-knappernes funktionalitet svarer til funktionaliteten af knapperne [Til/Fra]
og [Profile/Mode] som beskrevet ovenfor.

6.6.2.2 TEN° LCD-modul

INFORMATION
Til visningsfunktionerne på LCD-displayet: se side 35.

INFORMATION
Yderligere oplysninger og anvisninger til betjeningen findes i en separat vejledning. Kontakt venligst det fagud
dannede personale, som har tilpasset produktet.

TEN° LCD-modulet fungerer som grænseflade til en indtastningsenhed på specialstyringen og gør det i forbindelse
med denne indtastningsenhed muligt at styre elkørestolen. Elkørestolen kan tændes og slukkes via TEN° LCD-mo
dulet, der kan afgives kørekommandoer, og den aktuelle status for bestemte funktioner og komponenter kan vises.
TEN° LCD-modulet anvendes til separat visning af alle styringsfunktioner i forbindelse med en TEN° kontrolpult. 

Grundopbygning – TEN° LCD-modul

1 Modtager til infrarøde signaler
(på bagsiden: sender til infrarøde signaler)

2 Knap [Til/Fra]
3 Knapper [Indstillinger]
4 LCD-display
5 Knap [Profile]
6 Knap [Mode]
7 Knapper til navigation
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8 Forbindelsesbøsning Displaymodul/tilslutnings
modul

6.6.2.2.1 Knappernes funktioner

Knap [Til/Fra]
Med et tastetryk slukkes eller tændes elkørestolen, og startspærren aktiveres/deaktiveres. Når man har tændt for
elkørestolen, vises menuen på LCD-displayet (se nedenfor).

Knapper [Indstillinger]
Indstillingsmenuen hentes frem ved at trykke på en knap.

Knap [Profile]
Ved et kort tryk på knappen skiftes fra en profil til en anden (f.eks. "Drive" / "Kør"; "Specialty Control" / "Speci
alstyring"; ...; "No Assist" / "Ingen assistance"; "Attendant" / "Ledsager") -> afhængigt af programmeringen). Når
den sidste profil er nået, skiftes tilbage til den første profil efter endnu et tryk på knappen.

Knap [Mode]
Ved tryk på knappen aktiveres de programmerede driftstilstande efter hinanden. Systemet starter normalt med
"User Menu" / "Brugermenu". Herfra kan man hente alle vigtige funktioner frem (f.eks.  "Seating" / "Sæde"; „Dri
ve“ / "Kør"; "Speed Adjust" / "Hastighedsindstilling"; "Lights" / "Lys"; "Bluetooth Devices"; "IR Menu"; "I/O Mo
dul" -> afhængigt af programmeringen).
Når den sidste tilstand er nået, skiftes tilbage til den første tilstand efter et nyt tryk på knappen (som regel "User
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Menu" / "Brugermenu"). Navigationen i driftstilstandene sker ved hjælp af knapperne eller den tilsluttede indtast
ningsenhed (f.eks.  joystick, specialstyringens indtastningsenheder).

Knapper til navigation
Med disse knapper kan fagpersonalet navigere gennem indstillings- og programmeringsmenuerne. Brugeren kan
navigere gennem de programmerede menuer og vælge funtioner.

6.6.2.3 Displayets funktioner

INFORMATION
De viste grafikker og tilhørende tekstbetegnelser kan afvige fra land til land og/eller kundespecifikke konfiguratio
ner.

LCD-display – kontrolpult TEN°
LCD-displayet er grænsefladen mellem bruger og styring. Det viser den valgte profil eller den valgte tilstand, batte
riernes opladningsniveau, det elektriske ekstraudstyrs status og specialfunktioner samt advarsler og fejl.

1 Visning af batteriets ladetilstand (se næste af
snit)

2 Visning af klokkeslæt
3 Visning af advarsel (f.eks. batteriunderspæn

ding)
4 Visning af profilnavn eller tilstandene

(f.eks. "Seating")
5 Visning af den kørte hastighed
6 Visning af tilbagelagt strækning
7 Visning af valgt køretrin
8 Visning af aktivt blinklys (gul) venstre/højre

[Til/Fra]
8 Visning af aktivt advarselsblink (rød) [Til/Fra]
9 Begrænset hastighed (krybegear/kørespærre)
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LCD-display – TEN° LCD-modul
LCD-displayet er interfacet mellem bruger og TEN° LCD-modul. Det viser den valgte profil eller den valgte tilstand,
batteriernes opladningsniveau, det elektriske ekstraudstyrs status og specialfunktioner samt advarsler og fejl.

1 Visning af batteriets ladetilstand (se næste af
snit)

2 Visning af klokkeslæt
3 Visning af profilnavn eller tilstandene

(f.eks. "Seating")
4 Visning af knapfunktionen (venstre: knap

[Til/Fra]; højre: knap [Indstillinger])
5 Visning af advarsel (f.eks. batteriunderspæn

ding)
6 Visning af den kørte hastighed
7 Visning af tilbagelagt strækning
8 Visning af valgt køretrin
9 Visning af knapfunktionen (venstre: knap [Profi

le]; højre: knap [Mode])
10 Visning af aktivt blinklys (gul) venstre/højre

[Til/Fra]
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10 Visning af aktivt advarselsblink (rød) [Til/Fra]
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35 11 Begrænset hastighed (krybegear/kørespærre)

Brugermenu ("User Menu")

INFORMATION
I det følgende beskrives scenariet ved en standardprogrammering. Rækkefølgen af underpunkterne kan ændres
individuelt af det faguddannede personale.

Skærmbilledet, der er vist ovenfor, fremkommer, når TEN° LCD-modulets LCD-display tændes.
Når der trykkes første gang på en tilsluttet brugerkontakt, vises brugermenuen ("User Menu"). Alternativt vises bru
germenuen ("User Menu") automatisk efter et programmeret tidsinterval.
Brugermenuen er en slags "skiftecentral" ved brug af TEN° LCD-modulet. Fra denne kan der vælges tilstande og
undermenuer, der kan betjenes lys og horn samt foretages indstillinger. Valg af funktioner og underfunktioner sker
ved at bevæge sig gennem menuerne mod højre eller ved at scrolle opad eller nedad.
Gennembladring af menuen mod venstre/højre eller opad/nedad sker ved hjælp af de tilgængelige indtastningsen
heder (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-modulet, specialstyringens indtastningsenheder).
Brugermenuen kan alt efter programmering stille følgende funktioner til rådighed:

Visning Funktion
"Drive" ("Kør") > Efter valg skifter styringen i skærmen til "Drive" ("Kør")

inden for den aktuelt valgte profil.
"Profil" <x> Fastlægger profilen, som bruges næste gang skærmbil

ledet "Drive" ("Kør") kaldes frem.
"Seating" ("Sæde") > Efter valg skifter styringen til den viste tilstand. Denne

tilstand muliggør betjening af de elektriske sædefunktio
ner, som blev udleveret med elkørestolen.

"Speed level" ("Indstil køretrin") <x> Efter valg kan køretrinnet vælges (f.eks.  køretrin 1 – 5).
Jo højere køretrin, jo højere kørehastighed.

"Horn" ("Horn") Efter valg lyder et horn.
"Speed Adjust" ("Indstil hastighed") <x> Efter valg kan køretrinnet vælges (f.eks.  køretrin 1 – 5).

Jo højere køretrin, jo højere kørehastighed.
"Modus x1" ... > Alt efter programmering kan alle tilgængelige systemtil

stande vises i listen over brugermenuer med egen ind
tastning, f.eks  tilstand "Bluetooth Device" ("Bluetoo
th"); tilstand "IR Menu" ("Fjernbetjening"). Efter valg
skifter styringen til den viste tilstand.

"Sleep" ("Sove") > Efter valg skifter styringen til sove-tilstand.
"Lights" ("Lys") > Herfra er det muligt at tænde eller slukke lyset eller

blinklyset.
"Exit" ("Afslut") > Efter valg forlades brugermenuen. Skærmen "Drive"

("Kør") vises for den aktuelt valgte profil.
"Settings" ("Indstillinger") > Giver adgang til brugerindstillinger (f.eks.  indstilling af

baggrundslys og indstilling af klokkeslæt; se side 40).

Batteriindikator [ladetilstand]
Batteriindikator [ladetilstand] er inddelt i 10 segmenter og viser den aktuelle ladetilstand:

36

Anvendelse

490E75=0_C



• Umiddelbart efter, at man har startet elkørestolen, viser batteriindikatoren den ladetilstand, som blev gemt efter
sidste brug. 

• Efter kort kørsel viser batteriindikatoren den nøjagtige batteristatus.
• 100 % opladning svarer til visning af 10 segmenter i batteriindikatoren (blå søjle). 
• Med den fortløbende slukning af segmenterne vises batteriets reducerede ladetilstand.
• Hvis der kun vises røde søjler på batteriindikatoren, som enten lyser permanent eller blinker langsomt, skal bat

terierne oplades omgående.
• Hvis batteriet har underspænding, vises derudover en advarsel på LCD-displayet, fordi batteriet bliver ødelagt,

hvis det fortsat benyttes (se side 117). Batteriet skal oplades omgående.
• Hvis alle 10 LED-segmenter blinker, har batteriet overspænding. Da den videre brug medfører beskadigelse af

batteriet, vises derudover advarselssignalet på LCD-displayet. Der må kun køres langsomt videre. 
• Opladningen indikeres med et løbelys over de enkelte batterisegmenter. Under opladningen er kørefunktionen

spærret. 

Batteriindikator [ladetilstand]

Visning Information
Konstant lys - batteri opladet (blå)

Konstant lys - batteri delvist opladet (orange)

Langsom blinken - batteri skal oplades omgående (rød)

Løbelys - opladning (rød - orange - blå)

LCD-display profiler (valg)

Visning Information
Profil "Drive" ("Kør")
Standard-køreprofil. Her fastlægges bl.a. antallet af køretrin og accelerationsværdi
erne.
Hvis der er særlige krav til brugen af kørestolen, kan der gemmes andre køreprofiler i
styringen.

Profil "Attendant" ("Ledsager")
Profilen muliggør driften af en ledsagerstyring. Hvis ledsagerstyringen aktiveres af
ledsageren, vises profilbilledet automatisk på LCD-displayet.

Profil "Specialty Control" ("Specialstyring")
Profilen muliggør brugen af en specialstyring (f.eks. hagestyring, puste-/suge-sty
ring). Hvis specialstyringen aktiveres, vises profilbilledet automatisk på LCD-display
et.
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Ekstra LCD-display ved levering med gyro-modul

Visning Information
Profil "No Assist" ("Ingen assistance")
Køreprofilen er kun frigivet ved styringer med elektronisk sporstabilisering (gyro). Da
den elektroniske sporstabilisering forstyrres af bevægelserne fra trafikmidler (bus,
tog, færge), skal brugeren af sikkerhedsårsager aktivere denne profil for at køre i tra
fikmidler.

LCD-display driftstilstande

Visning Information
Tilstand "Seating" ("Sæde")
Denne tilstand muliggør betjening af de elektriske sædefunktioner, som blev udleve
ret med elkørestolen. Yderligere informationer: se side 73 ff.

Tilstand "Bluetooth Device"
Denne tilstand muliggør styring af pc'er og smartphones/tablets med Bluetooth-funk
tion. Til styringen af enhedernes funktioner anvendes signalerne fra de tilgængelige
indtastningsenheder (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-modulet, speci
alstyringens indtastningsenheder).
De enheder, der skal styres, skal koordineres med styringen før brug.
Yderligere informationer: se side 42 ff.
Tilstand "IR Menu" ("Fjernbetjening")
Denne tilstand muliggør styring af enheder med infrarød fjernbetjening - f.eks. TV,
dvd-player, beamer etc.). 
De enheder, der skal styres, skal koordineres med styringen før brug. Justeringen
udføres af det fagligt uddannede personale.
Yderligere informationer: se side 47 ff.
Tilstand "IOM3" – ekstraudstyr (benævnelsen kan være tilpasset individuelt af
det faguddannede personale)
Denne tilstand muliggør styring via radiosignaler af op til 6 modtagere inden for byg
ningsteknik, f.eks. stikdåser, lyskontakter, persienner osv.
De enheder, der skal styres, skal koordineres med styringen før brug. Justeringen
udføres af det fagligt uddannede personale.
Som et alternativ muliggør denne tilstand brug af knapmoduler.
Tilstanden vises kun, hvis dette ekstraudstyr er blevet bestilt.
Yderligere informationer: se side 96 ff.

Vigtige visninger på LCD-displayet

Visning Information
Startskærm ved aktivering

Begrænset hastighed (krybegear)
Symbol skildpadde lyser gult: Automatisk hastighedsreducering (f.eks. på grund
af en udført sædefunktion)

Begrænset hastighed (kørespærre)
Symbol skildpadde lyser rødt: Elkørestolen hindres i at køre (f.eks. på grund af en
udført sædefunktion)
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Visning Information
Temperaturadvarsel
Symbol termometer lyser orange: f.eks. overophedning pga. for stor belastning 

Tilsluttet ekstra indtastningsenhed (f.eks. ledsagerstyring)
Symbol ved siden af batteriindikatoren lyser grønt:TEN° kontrolpult eller
TEN° LCD-modulet er aktiv

Tilsluttet ekstra indtastningsenhed (f.eks. ledsagerstyring)
Symbol ved siden af batteriindikatoren lyser rødt: Ekstra indtastningsenhed er
aktiv

Bluetooth-enhed i nærheden
Symbol Bluetooth ved siden af uret lyser blåt: En programmeret Bluetooth-enhed
er i nærheden og kan betjenes med TEN° kontrolpulten eller med TEN° LCD-modu
let (se side 42)
Konstant hastighed frem/tilbage (valgfri programmering)
Symbol "Låst hastighed" aktivt: Vha. en joystickbevægelse accelererer elkøresto
len i fremadgående retning, indtil den ønskede hastighed er nået, og holder denne
(som ved en tempomat); kørestolen bremser, når der foretages en kort joystick-kom
mando i den modsatte retning; kørestolen stopper, hvis joysticket bevæges mere end
50 % i den modsatte retning
Konstant hastighed frem/tilbage (valgfri programmering)
Alternativ betydning: Parameter "Stepped" = elkørestolen accelererer med hver
kort fremadgående joystickbevægelse i et trin (f.eks. 33 %, 66 %, 100 %) indtil den
maksimale hastighed er nået; kørestolen bremser med et trin (f.eks. fra 66 % til 33
%), hvis der udføres en kort joystickkommando i den modsatte retning; kørestolen
stopper, hvis joysticket permanent bevæges i den modsatte retning
Nødstop: Alvorlig fejlfunktion i controller/betjeningsenhed og/eller i drivmotor (se
side 117)

Joystick ikke i nulstilling ved aktivering (se side 117)

Fejlmeddelelse med forskellige anvisninger (se side 117)

Startspærre (se side 55)
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Visning Information
Styringen skal startes igen (symbol blinker) 

Sove-symbol (styring skifter om kort tid til sovetilstand)

Dette symbol vises under konfigurationen
 Konfigurationen lykkedes

Dette symbol vises under konfigurationen
 Konfigurationen lykkedes ikke

Dette symbol vises under konfigurationen
 Proces i gang, vent venligst

"Stop-knap" ved låst køretilstand (tempomat); kørestol bremser, når der udføres en
kort joystickkommando i modsat retning; kørestol stopper, når joysticket bevæges
mere end 50 % i den modsatte retning
Alternativ: Visning ved specialstyringer

Yderligere LCD-displayfunktioner
Yderligere symboler på LCD-displayet beskrives i de følgende kapitler:
• Kapitel "Startspærre" (se side 55)
• Kapitel "Elektriske sædefunktioner" (se side 68)
• Kapitel "Fejlafhjælpning" (se side 116)

6.6.2.4 Indstillingsmuligheder
Brugeren kan foretage indstillingerne på displayet:
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36 • Kun TEN° kontrolpult: For at åbne menuen "Set
tings" (Indstillinger) skal knappen [Advarselsblink
Til/Fra] holdes længere nedtrykket.
Kun TEN° LCD-modul: For at åbne menuen "Set
tings" (Indstillinger) skal der trykkes på knappen
[Indstillinger].

• Gennembladring af menuen opad og nedad sker
ved hjælp af de tilgængelige indtastningsenheder
(f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-mo
dulet, specialstyringens indtastningsenheder).

• Valg af den ønskede indstillingsfunktion (f.eks . [Ti
me] (tid) sker ved hjælp af de tilgængelige indtast
ningsenheder ved bevægelser mod højre.

• Konkrete indstillinger (værdiindstillinger) sker ved
hjælp af de tilgængelige indtastningsenheder ved
flere bevægelser opad/nedad eller højre/venstre.

• Kun TEN° kontrolpult: Nogle indstillinger udføres
ved at dreje multifunktionshjulet mod venstre eller
mod højre (se side 49).

• Kun TEN° LCD-modul: Nogle indstillinger sker ved
hjælp af navigationstasterne +/- på TEN° LCD-mo
dulet (se side 49)

• For at gemme vælges menupunktet [Exit] (Afslut)
ved hjælp af de tilgængelige indtastningsenheder
og bekræftes med en bevægelse til højre.

Menupunkt [Time] (Tid) >
Ved at bevæge joysticket mod højre vises de efterfølgende undermenuer.
• [Set Time] (Tidsindstilling): Her kan den viste tid ændres ved at bevæge joysticket.
• [Display Time] (Tidsvisning): Ved at bevæge joysticket mod venstre/højre kan formatet af den viste tid ændres,

eller der kan slukkes for visningen. De tilgængelige valgmuligheder er [12hr], [24hr] eller [Off] (Fra).
• [Exit] (Afslut): Tilbage til menu Indstillinger ved at bevæge joysticket mod højre

Menupunkt [Distance] (Afstand) >
Ved at bevæge joysticket mod højre vises de efterfølgende undermenuer.
• [Total Distance] (Totalstrækning): Visning af den strækning, der samlet set blev tilbagelagt med styringen.
• [Trip Distance] (Dagsstrækning): Visning af strækningen, der er tilbagelagt siden den sidste nulstilling.
• [Display Distance] (Vis strækning): Ved at bevæge joysticket mod venstre/højre kan det konstateres, om de

samlede antal kilometer eller blot dagens antal kilometer skal vises på displayet.
• [Clear Trip Distance] (Slet dagsstrækning): Ved at bevæge joysticket mod højre kan dagskilometerværdien

slettes.
• [Exit] (Afslut): Tilbage til menu Indstillinger ved at bevæge joysticket mod højre

Menupunkt [Backlight] (Baggrundsbelysning) >
Ved at bevæge joysticket mod højre vises de efterfølgende undermenuer.
• [Backlight] (Baggrundsbelysning): Ved at bevæge joysticket mod venstre/højre kan intensiteten af LCD-bag

grundsbelysningen indstilles. Indstillingen sker i trin på 10 % i et område fra 0 % til 100 %.
• [Autobacklight] (Automatisk baggrundsbelysning): Ved at bevæge joysticket mod venstre/højre kan de dispo

nible valgmuligheder Off (Fra) og On (Til) vælges. Hvis valgmuligheden er aktiveret, indstiller displayet skær
mens lysstyrke på grundlag af data fra en lyssensor. Hvis valgmuligheden er deaktiveret, tilpasses skærmens
lysstyrke ikke ved ændring af lysstyrken.

• [Backlight Timeout] (Dæmpning af baggrundsbelysning): Ved at bevæge joysticket mod venstre/højre kan den
automatiske dæmpning af baggrundsbelysningen fastlægges iht. en defineret tid. Indstillingen sker fra 0 til
240 sekunder i trin på 5 sekunder. Ved en indstilling på 0 sekunder er denne funktion deaktiveret.

• [Exit] (Afslut): Tilbage til menu Indstillinger ved at bevæge joysticket mod højre

Menupunkt [Bluetooth]
Yderligere oplysninger i kapitlet "Omgivelseskontrol via Bluetooth" (se side 42).
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Menupunkt [IR menu] (infrarød)
Yderligere oplysninger i kapitlet "Omgivelseskontrol via infrarød (IR)" (se side 47).

Menupunkt [Diagnostics] (Diagnose)
Kun til instrueret faguddannet personale.

Menupunkt [Exit] (Afslut)
Ved at bevæge joysticket mod højre afsluttes menuen Indstillinger. Displayet skifter til den første køreprofil.

6.6.2.5 Omgivelseskontrol via Bluetooth

BEMÆRK
Brug af apparater med elektromagnetisk stråling
Funktionsindskrænkning på grund af elektromagnetiske felter
► Produktets ydelse kan påvirkes af elektromagnetiske felter (apparater, der udsender kraftig stråling som f.eks.

amatørradioer eller overlejrende frekvenser). Slå disse apparater fra, når produktet er i brug.

37 I tilstanden "Bluetooth Device" er det muligt at betjene
pc'er (Windows) og tablets/smartphones (iOS-enhe
der; Android 4.0 eller nyere) trådløst.
Til styringen af enhedernes funktioner/musefunktioner
anvendes signalerne fra de tilgængelige indtastningsen
heder (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-
modulet, specialstyringens indtastningsenheder).

6.6.2.5.1 Aktivering af terminaludstyr
Før der kan oprettes en forbindelse til en Bluetooth-enhed, skal posten for enheden aktiveres på kontrolpulten
TEN° eller på TEN° LCD-modulet.

INFORMATION
Kun de aktiverede poster for enhederne vises i tilstanden "Bluetooth Device".

LCD-display i menuen "Settings" (Indstillinger)

Visning Information
Kontrolpult TEN°: Åbn menuen "Settings" (Indstillinger) ved at trykke længere på
knappen [Advarselsblink Til/Fra] og vælg posten [Bluetooth].
TEN° LCD-modul: Åbn menuen "Settings" (Indstillinger) ved at trykke på knappen
[Indstillinger] og vælg posten [Bluetooth].
Bevæg ved hjælp af de respektive indtastningsenheder (f.eks.  joystick, navigationst
aster på TEN°  LCD-modulet, indtastningsenheder til specialstyringen) i menuen:
• Rul i listen: flyt frem og tilbage
• Vælg post: flyt til højre
Der vises en liste med de forprogrammerede enhedsnavne og deres aktiveringssta
tus [On/Off]. Standard-enhedsnavne er PC, Phone, iPhone, iPad. Navne kan tilpas
ses individuelt af det faguddannede personale.
Vælg et passende navn til den enhed, der skal aktiveres.
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Visning Information
Sæt aktiveringsstatus på <On> ved at bevæge dig mod højre i menuen.
Vælg [Exit] (Forlad) og vend tilbage til posten [Bluetooth] ved at bevæge dig mod
højre i menuen.
Vælg igen [Exit] (Afslut) og forlad indstillingerne ved at bevæge dig mod højre i me
nuen.
Sluk styringen ved at trykke på knappen [Til/Fra]. Tænd herefter styringen igen (evt.
flere gange).

6.6.2.5.2 Sammenkobling

INFORMATION
Navnet på den parrede enhed (visningsnavn) kan individualiseres af det faguddannede personale (f.eks . bruge
rens fornavn, her "Tom").

Før den første kommunikation med enheder via Bluetooth finder sted, er det nødvendigt med en autentificering.
Denne proces, der skal udføres én gang pr. enhed, kaldes "pardannelse" (sammenkobling). 
Efterfølgende er fremgangsmåden beskrevet, som ved behov kan udføres af en ledsager.

Pardannelse med en pc

INFORMATION
På grund af forskellige styresystemsversioner kan nogle arbejdstrin (søg Bluetooth-enhed, tilføj Bluetooth-enhed,
opret forbindelse til Bluetooth-enhed) kun beskrives meget generelt. Benyt også hjælpen i operativsystemet.

For at parre en enhed med en pc skal følgende trin udføres:
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> Forudsætninger:
Posten for terminalen blev aktiveret (se side 42).
Bluetooth-enheder kan oprette en forbindelse til
denne computer. På pc'ens Windows-brugerflade
klikkes efter behov med den højre museknap på
Bluetooth-symbolet (ved symbolerne nederst til høj
re ved siden af uret) -> Åbn indstillinger -> Aktivér
afkrydsningsfeltet (se ill. 38).

1) Tænd kørestolsstyringen.
2) Vælg tilstanden "Bluetooth Device":

→ Kontrolpult TEN°: Tryk på knappen [Profi
le/Mode], evt. flere gange.

→ TEN° LCD-modul: Tryk på knappen [Mode],
evt. flere gange.

→ Der vises en liste med de tilgængelige forbin
delsesmuligheder til enheder.

3) For at starte parringen skal der vælges et passende
navn til enheden f.eks. Toms laptop(Rul i liste: be
væg frem/tilbage; vælg post: bevæg mod højre)
→ Laptop-symbolet vises (se ill. 39).

4) Styr indtastningsenheden ca. 10 sekunder i fremad
gående retning, indtil der udsendes en signallyd.

5) Styr indtastningsenheden ca. 10 sekunder i bagud
gående retning, indtil der udsendes en signallyd.
→ Bluetooth-symbolet øverst i LCD-displayet (ved

siden af uret) skal vises blinkende. Styringen
TEN° er klar til at oprette forbindelse.

6) Klik med højre museknap på Bluetooth-symbolet på
pc'en (ved symbolerne nederst ved siden af uret) ->
Åbn indstillinger -> Tilføj enhed.
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7) Vent, indtil enhedens navn, der er valgt i trin 3, vi
ses i pc-vinduet "Tilføj enhed", og bekræft. Parrin
gen udføres nu.
INFORMATION: Hvis der findes andre Bluetoo
th-enheder i nærheden, så vises disse eventuelt
også.

8) Efter at enheden blev parret vises Bluetooth-symbo
let på LCD-displayet i en blå farve. Nu kan betjenin
gen af pc'en ske ved hjælp af de tilgængelige ind
tastningsenheder (f.eks.  joystick, navigationstaster
på TEN°  LCD-modulet, specialstyringens indtast
ningsenheder).
INFORMATION: Såfremt oprettelsen af forbin
delsen ikke sker direkte, åbnes tilstanden "Blu
etooth Device" igen (se ovenfor).

Sammenkobling med en Android-enhed

INFORMATION
De efterfølgende arbejdstrin og viste menu-brugerflader kan variere, da der er så mange forskellige Android-
softwareversioner på markedet. Benyt den pågældende Android-hjælp.

For parring med en Android-enhed (f.eks. mobiltelefon, tablet) skal følgende arbejdstrin gennemføres:
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> Forudsætning: Posten for enheden blev aktiveret
(se side 42).

1) Tænd kørestolsstyringen. 
2) Åbn menuen Indstillinger på Android-enheden.
3) Under positionen Trådløs & netværk åbnes menu

punktet Bluetooth, og Bluetooth-funktionen aktive
res.
Som alternativ åbnes menupunktet Bluetooth di
rekte, og Bluetooth-funktionen aktiveres.

4) Vælg tilstanden "Bluetooth Device":
→ Kontrolpult TEN°: Tryk på knappen [Profi

le/Mode], evt. flere gange.
→ TEN° LCD-modul: Tryk på knappen [Mode],

evt. flere gange.
→ Der vises en liste med de tilgængelige forbin

delsesmuligheder til enheder.
5) For at starte parringsprocessen vælges et passen

de navn til enheden, f.eks. Toms tablet, (rul i li
sten: bevæg frem/tilbage, vælg post: bevæg til høj
re).
→ Tablet-symbolet vises (se ill. til venstre).

6) Styr indtastningsenheden ca. 10 sekunder i fremad
gående retning, indtil der udsendes en signallyd.

7) Styr indtastningsenheden ca. 10 sekunder i bagud
gående retning, indtil der udsendes en signallyd.
→ Bluetooth-symbolet øverst i LCD-displayet (ved

siden af uret) skal vises blinkende. Styringen
TEN° er klar til at oprette forbindelse.

8) Vent, indtil det i trin 5 valgte navn for enheden vises
på Android-enheden.
ADVARSEL! Hvis der findes andre Bluetooth-
enheder i nærheden, så vises disse eventuelt
også.

9) Klik på Android-enheden på det viste navn for at op
rette forbindelsen.
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10) Efter at enheden blev parret vises Bluetooth-symbo
let på LCD-displayet i en blå farve. Nu kan betjenin
gen af Android-enheden ske ved hjælp af de tilgæn
gelige indtastningsenheder (f.eks. joystick, naviga
tionstaster på TEN° LCD-modulet, specialstyrin
gens indtastningsenheder).

Sammenkobling med en iDevice

INFORMATION
Læs betjenings- og indstillingsvejledningen til din iOS-enhed. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere æn
dringer i enhedens konfiguration.

Til parring med en iOS-enhed (f.eks. iPhone, iPad) skal følgende trin gennemføres: 
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> Forudsætning: Posten for enheden blev aktiveret
(se side 42).

1) Tænd kørestolsstyringen. 
2) På iOS-enheden klikkes på Indstillinger > Bluet

ooth. Bliv i skærmbilledet, indtil parringsprocessen
med styringen TEN° er afsluttet.

3) Vælg tilstanden "Bluetooth Device":
→ Kontrolpult TEN°: Tryk på knappen [Profi

le/Mode], evt. flere gange.
→ TEN° LCD-modul: Tryk på knappen [Mode],

evt. flere gange.
→ Der vises en liste med de tilgængelige forbin

delsesmuligheder til enheder.
4) For at starte parringen vælges et passende navn til

enheden, f.eks. Toms iPhone, (rul i liste: Joystick
frem/tilbage, vælg post: Joystick til højre).
→ iPhone-symbolet vises (se ill. til venstre).

5) Styr indtastningsenheden ca. 10 sekunder i fremad
gående retning, indtil der udsendes en signallyd.

6) Styr indtastningsenheden ca. 10 sekunder i bagud
gående retning, indtil der udsendes en signallyd.
→ Bluetooth-symbolet øverst i LCD-displayet (ved

siden af uret) skal vises blinkende. Styringen
TEN° er klar til at oprette forbindelse.

7) Vent, indtil det i trin 4 valgte navn på enheden vises
på iOS-enheden.
INFORMATION: Hvis der findes andre Bluetoo
th-enheder i nærheden, så vises disse eventuelt
også.

8) Klik på det på iOS-enheden viste navn på enheden
for at gennemføre parringen (se ill. til venstre).

9) Efter at enheden blev parret vises Bluetooth-symbo
let på LCD-displayet i en blå farve. Nu kan betjenin
gen af iOS-enheden ske ved hjælp af de tilgængeli
ge indtastningsenheder (f.eks. joystick, navigations
taster på TEN° LCD-modulet, specialstyringens ind
tastningsenheder).
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6.6.2.5.3 Valg af forbundne enheder
LCD-display i tilstanden "Bluetooth Device"

Visning Information
Så snart opbygningen af Bluetooth-forbindelsen til terminaludstyret er afsluttet, op
retholdes parringen. 

Terminaludstyret kan vælges ved at rulle (frem/tilbage).
Valget bekræftes ved at bevæge til højre/venstre.

Efter få sekunder vises i LCD-displayet et statisk Bluetooth-symbol i blå farve.
Terminaludstyret kan nu betjenes ved hjælp af de tilgængelige indtastningsenheder
(f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-modulet, specialstyringens indtast
ningsenheder).

Enhedernes id, hvormed der blev gennemført en Bluetooth-parring, bliver opretholdt i styringen. Det betyder, at det
også er muligt at udføre en automatisk genetablering af forbindelsen:
• når kørestolsstyringen tændes igen efter at have været slukket,
• når den eksterne enhed blev slukket og tændt igen,
• når kørestolen for en kort periode har været uden for den eksterne enheds Bluetooth-synlighed og derefter ven

der tilbage til det synlige område.

6.6.2.5.4 Deaktivering af terminaludstyr
1) Kontrolpult TEN°: Åbn menuen "Settings" (Indstillinger) ved at trykke længere på knappen [Advarselsblink

Til/Fra] og vælg posten [Bluetooth].
TEN° LCD-modul: Åbn menuen "Settings" (Indstillinger) ved at trykke på knappen [Indstillinger] og vælg po
sten [Bluetooth].

2) I listen over tilgængeligt terminaludstyr vælges den enhed, der skal deaktiveres, ved at rulle.
3) Bekræft valget ved at bevæge dig til højre i menuen.

→ Enhedsposten vises nu med tilføjelsen <Off>. 
→ Enheden kan aktiveres på samme måde. Det er ikke nødvendigt med en ny parring.

6.6.2.5.5 Betjening af musefunktioner på pc'en
Når forbindelsen til pc'en er oprettet, kan musemarkøren styres med kørestolsstyringen.

Musens bevægelser
Musemarkøren forholder sig analogt til bevægelsen af den pågældende indtastningsenhed (f.eks. joystick, navita
tionstaster på TEN° LCD-modulet, indtastningsenheder til specialstyringen):
• Musebevægelse til venstre/højre: Musemarkøren bevæges i normal hastighed til venstre/højre.
• Musens bevægelser opad/nedad: Musemarkør med indtastningsenhed bevæges i normal hastighed

fremad/bagud.

Musehandlinger
Musehandlinger (såsom klik, rul) kan, afhængig af udstyr, udføres på to måder.
a) Musehandlinger via hurtig, kort styring af indtastningsenheden:
• Funktion for den venstre museknap (foretag valg): indtastningsenhed styres hurtigt og kort til venstre.
• Funktion for den højre museknap: indtastningsenhed styres hurtigt og kort til højre.
• Rul opad: indtastningsenhed bevæges hurtigt og kort fremad.
• Rul nedad: indtastningsenhed bevæges hurtigt og kort bagud.
• Dobbeltklik på venstre museknap: indtastningsenhed styres to gange kort efter hinanden hurtigt til venstre.
• Dobbeltklik på højre museknap: indtastningsenhed styres to gange kort efter hinanden hurtigt til højre.
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Det faguddannede personale kan også ændre tildelingerne vha. individuel programmering, således at f.eks. en en
kelt indtastningsbevægelse kan fortolkes som dobbeltklik, osv.
b) Musehandlinger via eksterne knapper:
• En knap svarer til den venstre museknap, den anden knap svarer til den højre museknap.
• Betjeningen af træk & slip foregår som med en klassisk mus: Hold knappen nedtrykket og træk med joysticket.

6.6.2.5.6 Betjening af funktionerne på iOS-enheden
iOS-enhedens funktioner kan styres ved hjælp af korte/middel/lange bevægelser af det pågældende indtastnings
enhed (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-modulet, specialstyringens indtastningsenheder). Tildelin
gen kan programmeres af det faguddannede personale.

6.6.2.5.7 Betjening af funktioner på Android-enheden
Så snart parringen er afsluttet, vises en markør på Android-enhedens display. 
Ligesom ved en pc bevirker bevægelsen af den tilgængelige indtastningsenhed en tilsvarende bevægelse af
cursoren på Android-enhedens display.
Enhedsfunktioner, såsom modtagelse af opkald, valg af kontakter, åbning af internettet eller forsendelse af beske
der udføres ved at bevæge markøren hen på den pågældende funktion og styre hurtigt og kort med indtastningsen
heden til venstre.

6.6.2.6 Omgivelseskontrol via infrarød (IR)

44 I tilstanden "IR menu" er det muligt at styre enheder,
som har en infrarød fjernbetjening (TV, audio, video,
beamer etc.).
Til styringen af enhedernes funktioner/musefunktioner
anvendes signalerne fra de tilgængelige indtastningsen
heder (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-
modulet, specialstyringens indtastningsenheder).
Enhedernes funktioner skal gemmes i styringen med en
indlæringstilstand, eller det faguddannede personale
kan programmere funktionerne via programmets græn
seflade.

6.6.2.6.1 Betjening af IR-enheder

Åbn/afslut tilstand "IR Menu"
Tilstanden til omgivelseskontrol af enheder med infrarød fjernbetjening åbnes/afsluttes som følger:
• Kontrolpult TEN°: Ved at trykke flere gange på knappen [Profile/Mode] åbnes en efter en profilerne og drift

stilstandene (Knappernes og displayets funktioner; afhængigt af programmeringen).
• TEN° LCD-modul: Ved at trykke på knappen [Mode] åbnes en efter en profilerne og driftstilstandene (Knap

pernes og displayets funktioner; afhængigt af programmeringen).
• Når tilstanden "IR Menu" er nået, kan de programmerede enheder styres i de hjemlige omgivelser.
• Navigationen i tilstanden "IR Menu" sker ved hjælp af de tilgængelige indtastningsenheder (f.eks. joystick,

navigationtaster på TEN° LCD-modulet, specialstyringens indtastningsenheder).
• Kontrolpult TEN°: Med et nyt tryk på knappen [Profile/Mode] kan der skiftes til andre driftstilstande og igen til

køreprofilerne (afhængigt af programmeringen).
• TEN° LCD-modul: Med et nyt tryk på knappen [Mode] kan der skiftes til andre driftstilstande (afhængigt af pro

grammeringen).

Betjening af enheder
For at navigere i "IR Menu" gøres følgende:
• Bladring gennem listen over styrbare enheder (opad/nedad) sker ved hjælp af tilgængelige indtastningsenhe

der (f.eks.  joystick, specialstyringens indtastningsenheder).
• Valg af en undermenu til den pågældende enhedspost sker ved en bevægelse til højre eller venstre.
• Endnu en bevægelse mod højre eller venstre udløser den markerede styrekommando.
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LCD-display i tilstanden "IR Menu"

Visning Information
Hvis tilstanden "IR Menu" vælges, vises en liste over de enheder, som kan betjenes
via omgivelseskontrollen.

For hver enkel enhed gemmes en liste med de tildelte styrekommandoer (IR-koder).
Et eksempel er fjernsynet (TV), hvor der er følgende kommandoer til rådighed: [On],
[Off], [Volume up], [Volume down], [Mute], [HDMI]. 

Hvis den valgte kommando udsendes ved hjælp af den tilgængelige indtastningsen
hed, er posten i listen markeret med rødt.

6.6.2.6.2 Indlæring og tildeling af IR-koder

Indlæring af enheder
Tilstanden "IR Menu" er kun tilgængelig, når der er gemt kommandoer til enhedsstyringen (IR-koder) i kørestols
styringen. Der er to muligheder for at gemme IR-koder:
• Indlæring af IR-koder vha. passende fjernbetjening (se nedenfor).
• Programmering med pc-baseret IR-konfigurator (må kun udføres af faguddannet personale).

Forudsætninger for indlæring
For at få en så god indlæringsproces som muligt, bør følgende anbefalinger følges:
• Isæt nye batterier i fjernbetjeningen for at sikre en god kvalitet af IR-signalet.
• Undgå en direkte bestråling af IR-sensoren med dagslys eller lamper, når signalerne overføres.
• Ved indlæringen skal fjernbetjeningen anbringes direkte foran kontrolpulten eller TEN   LCD-modulet. Når der

trykkes på en knap på fjernbetjeningen, skal det sikres, at fjernbetjeningen er i en rolig position (ved indlærin
gen må den ikke bevæges). Den ideelle afstand mellem fjernbetjening og TEN° kontrolpulten eller TEN° LCD-
modulet ligger i området 40 -100 mm (1,57" til 3,94").

LCD-display i menuen "Settings" (Indstillinger)

Visning Information
TEN° kontrolpult: Menuen "Settings" (Indstillinger) åbnes ved at trykke på knappen
[Advarselsblink Til/fra] i længere tid. 
TEN° LCD-modul: Menuen "Settings" (Indstillinger) åbnes ved at trykke på knappen
[Indstillinger] i længere tid.
Vælg menupunktet [IR Setup] ved hjælp af de respektive indtastningsenheder
(f.eks.  joystick, navigationstaster op/ned og højre/venstre på TEN° LCD-modulet,
indtastningsenheder til specialstyringen).
• Rul i listen: flyt frem og tilbage
• Vælg post: flyt til højre
Vælg en enhed, f.eks. [TV]. De kommandoer, der er oprettet for enheden, vises.
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Visning Information
Vælg den kommando, der skal indlæres, f.eks. [Volume down] (Sænk lydstyrke).

Vælg [Learn code].

Ret fjernsynets fjernbetjening mod kontrolpulten eller TEN° LCD-modulet og tryk to
gange efter hinanden på den ønskede knap (f.eks. [Volume down] (Sænk lydstyrke).
Processen i indlæringstilstanden vises på kontrolpulten eller på TEN° LCD-modulet.

INFORMATION: Hold fjernbetjeningen i en afstand på 40 til 100 mm (1,57" til
3,94") fra modtageren af de infrarøde signaler.
Modtageren befinder sig på forsiden af TEN° kontrolpulten eller TEN° LCD-
modulet over LCD-displayet (se pil).
Bemærk: Illustrationen viser modtageren for de infrarøde signaler på kontrolpulten
TEN°.

Et flueben angiver, at indlæringen lykkedes.

Hvis indlæringen mislykkedes, vises et X. Gentag i dette tilfælde indlæringen.

6.6.2.6.3 Aktivering og deaktivering af IR-koder
De indlærte IR-koder kan aktiveres eller deaktiveres: 
• Såfremt en IR-kode er deaktiveret, vises den ikke længere i brugermenuen. Den tilsvarende kommando

(f.eks. [Volume down] (Sænk lydstyrke) kan ikke længere overføres og udføres.
• Såfremt en IR-kode er aktiveret, vises den i brugermenuen. Den pågældende kommando (f.eks. [Volume

down] (Sænk lydstyrke) kan overføres og udføres.

LCD-display i menuen "Settings" (Indstillinger)

Visning Information
TEN° kontrolpult: Menuen "Settings" (Indstillinger) åbnes ved at trykke på knappen
[Advarselsblink Til/fra] i længere tid. 
TEN° LCD-modul: Menuen "Settings" (Indstillinger) åbnes ved at trykke på knappen
[Indstillinger] i længere tid. 
Vælg menupunktet [IR Setup] ved hjælp af de respektive indtastningsenheder
(f.eks.  joystick, navigationstaster op/ned og højre/venstre på TEN° LCD-modulet,
indtastningsenheder til specialstyringen).
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Visning Information
Deaktivering af IR-kode
TEN° kontrolpult: Det er muligt at deaktivere en IR-kode ved at dreje multifunktions
ringen til venstre. 
TEN° LCD-modul: En IR-kode kan deaktiveres ved en bevægelse i menuen til ven
stre ved hjælp af den pågældende indtastningsenhed (f.eks.  joystick, navitationsta
ster +/- på TEN° LCD-modulet, indtastningsenheder til specialstyringen).
En deaktiveret IR-kode vises med et "X" ved siden af posten på listen.
Aktivering af IR-kode
Det er muligt at aktivere en IR-kode ved at dreje den pågældende bevægelse mod
højre. En aktiveret IR-kode vises med et flueben ved siden af posten i listen.

6.7 Kørefunktioner
6.7.1 Sikkerhedsanvisninger

Farer ved kørsel

FORSIGTIG
Kørsel uden erfaring
Kollision, væltning, styrt pga. fejl i håndtering af produktet 
► Øv først håndteringen af produktet på et plant, overskueligt terræn.

FORSIGTIG
Utilstrækkelig stabilisering af den siddende person
Brugeren kan falde ud af elkørestolen, når sikringen mangler
► Benyt altid det eksisterende selesystem ved kørsel på offentlige veje og gader.
► Oplysninger til efterfølgende køb og til fastgørelse kan fås hos det faguddannede personale, som har afleveret

produktet.

FORSIGTIG
Ukontrolleret kørsel, uventede lyde eller usædvanlig lugt
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. defekter
► Hold omgående op med at bruge produktet, når der konstateres fejl, defekter eller andre farer, der kan med

føre personskader. Herunder hører ukontrollerede bevægelser samt uventede eller hidtil ukendte lyde, der af
viger betydeligt fra produktets normale tilstand ved udleveringen.

► Kontakt din autoriserede forhandler.

FORSIGTIG
Kørsel i mørke
Uheld med andre trafikanter på grund af manglende belysning
► Bær lyst tøj eller tøj med reflekser.
► Benyt belysningen på kørestolen. 
► Såfremt relevant: Sørg for, at reflekserne bagpå er godt synlige.

Farer ved brug af kollektiv trafik, elevatorer, løfteplatforme 

FORSIGTIG
Brug af elevatorer, løfteplatforme
Væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. forkert parkering
► Sluk altid for elkørestolens styring ved transport i elevatorer eller på løfteplatforme.
► Kontroller, at bremsen er låst.

50

Anvendelse

490E75=0_C



FORSIGTIG
Sikker positionering i offentlige transportmidler
Klemning/masning, stød, kollision med personer eller genstande, beskadigelser af produktet pga. forkert adfærd
► Brug kun offentlige transportmidler, der er godkendt til transport af elkørestole. 
► Følg altid de aktuelt gældende transportselskabets retningslinjer og de lovforskrifter, der gælder i dit land.
► Find altid et sikkert sted i offentlige transportmidler. Benyt dertil de eksisterende kørestolsområder, handicap

pladser og holdesystemer. Sluk for elkørestolen, før start. 
► Transporten af en person i kørestol i et offentligt transportmiddel udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for alle

implicerede. Vi anbefaler derfor at bruge de eksisterende siddemuligheder under transporten. 
► Under kørsel i et offentligt transportmiddel må du ikke sidde i kørestolen uden en godkendt sikkerhedssele.

INFORMATION
Kun ved styringer med elektronisk sporstabilisering (gyro): Den elektroniske sporstabilisering forstyrres af
bevægelser fra trafikken (bus, tog, færge), og fungerer derfor ikke. Såfremt du tilbagelægger en kort strækning i
et offentligt trafikmiddel, bedes du først aktivere den særlige profil "No assist" / "Ingen assistance". Derved
frakobles den elektroniske sporstabilisering.

Farer på grund af fejlbehæftede dæk

FORSIGTIG
Fejlbehæftede dæk
Ulykke/styrt på grund af dårligt grip, reduceret bremsevirkning eller manglende manøvredygtighed
► Sørg for tilstrækkeligt lufttryk. Det rigtige lufttryk er angivet på dækket.
► Sørg for, at drivhjulene har samme lufttryk.
► Sørg for, at dækkene har tilstrækkelig profildybde. Dækkene skal udskiftes ved en profildybde på mindre end

1 mm.

Yderligere oplysninger

INFORMATION
Under brug af elkørestolen kan der f.eks. ske udladninger på grund af friktion (høje spændinger med lav strøm;
strømudladning via brugeren), der dog ikke forårsager nogen form for sundhedsfarer.
Hvis elkørestolen er udstyret med punkterfri dæk, kan der ligeledes forekomme elektrostatisk udladning. Dette
kan afhjælpes ved at skifte til luftdæk.

6.7.2 Oplysninger om kørsel

Generelt:
• Batteriernes ladetilstand skal kontrolleres før hver brug for at forhindre, at kørestolen bliver stående som følge

af afladede batterier.
• Begyndere bør altid køre med lavt køretrin.
• Kør langsomt gennem sving.
• På ujævnt terræn kan der opstå ukontrolleret køreadfærd. Derfor skal hastigheden altid tilpasses til terrænets

beskaffenhed.
• Bakkørsel bør kun anvendes til rangering eller til kort kørsel på fladt terræn.

Hindringer (trin, kantsten, sporanlæg):
• Hindringer skal altid forceres lodret forfra (aldrig i en skrå vinkel med kun et forhjul). 
• Ved forcering af hindringer skal hastigheden altid reduceres (indstil f.eks. køretrin 1 eller 2).
• Bemærk oplysninger til forceringer af kritiske hindringer (se kapitel "Tekniske data"). Højdeforskelle, der er

større end her angivet, må ikke forceres. 
• Spring ned fra høje kanter skal undgås.
• Læn dig ikke ud af kørestolen ved forcering af hindringer.
• Baneanlæg og baneskinner må kun forceres inden for de dertil beregnede områder.
• Jernbaneovergange må ikke forceres for tæt ved kanten. Ellers kan hjulene ved et uheld forlade jernbaneover

gangen.
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Stigninger og hældninger:
• Bemærk anvisningerne til de tilladte stigninger/hældninger (se kapitel "Tekniske data"). Der må ikke køres på

stigninger og hældninger med en højere procentsats. Ellers kan kørestolen vippe og ikke bremses på sikker
vis.

• Styringen og motorerne skal beskyttes mod overbelastning. Derfor afhænger den konstante stigeevne af den
samlede vægt (kørestolens vægt + brugerens vægt + nyttelast) samt af underlagets beskaffenhed, uden
dørstemperatur, batterispænding og brugerens køreadfærd. Den konstante stigeevne kan for den enkelte bru
ger være betydeligt lavere end den anførte stigeevne. 

• For at garantere sikker kørsel ned ad bakke, skal kørehastigheden reduceres i henhold til hældningen
(f.eks. indstilles køretrin 1).

• Kør aldrig baglæns ned ad bakke. Kun kortvarig rangering på ramper er tilladt (f.eks. når man forlader et køre
tøj til transport af mobilitetshandicappede personer).

Terræn:
• På farlige steder skal hastigheden reduceres (f.eks. indstilles køretrin 1). 
• Typiske farlige steder er:

– smalle veje ved vandløb, søer/skråninger/afgrunde (f.eks. ved kajmure, diger m.m.),
– små rum eller områder,
– strækninger med kraftigt fald (f.eks. i bjerge, hen til vejene),
– ubefæstet terræn (på byggepladser, trafikkryds, jernbaneoverkørsler),
– kørestrækninger med sne eller is.

Anvendelse af styring:
• Styresystemet skal altid være fast monteret og joystickpositionen være korrekt.
• Den hånd eller legemsdel, der bruges til betjening af joysticket, bør støttes, f.eks. ved sidedelens armstøtte.
• Joysticket må ikke anvendes som eneste støtte for hånden eller legemsdele, fordi kørestolens bevægelser og

ujævne overflader kan have til følge, at man mister kontrollen.
• Kører elkørestolen ved opladet batteri ikke med fuld hastighed, bør det kontrolleres, om det korrekte køretrin er

valgt. Hvis ændret køretrin ikke løser problemet, skal det faguddannede personale kontaktes. 
• Det intelligente hastighedskontrolsystem reducerer følgerne ved kørsel på skråninger og forskellige terrænty

per. 

Yderligere anvisninger til brug
• Stabiliteten kan påvirkes negativt, hvis tunge genstande hænges på, som for eksempel rygsække. Ottobock an

befaler at benytte en bagagebærer. Hvis der ikke er påmonteret en sådan, skal rygsækken altid fastgøres med
skulderremmene på rygrammen. Nyttelasten må ikke overskride 5 kg (11 lbs).

• Den anbefalede samlede bredde for elkørestole i kategori B i driftsklar tilstand er 700 mm (27,5"). Denne fore
skrevne bredde skal sikre uhindret brug af f.eks. evakueringsveje. Vær venligst opmærksom på, at kørestolens
størrelse, når det drejer sig om udførelser med meget brede sæder, eventuelt overskrider den anbefalede bred
de (for yderligere informationer, se kapitel "Tekniske data": se side 123).

• Kørestole-serierne opfylder principielt de tekniske minimumskrav for kørestole, der transporteres i tog. Der gø
res imidlertid opmærksom på, at ikke alle elkørestole opfylder minimumskravene pga. de mange forskellige ud
førelser og indstillinger (for yderligere oplysninger, se kapitel "Bilag" > "Grænseværdier for kørestole, der
transporteres i tog": se side 132).

6.7.3 Tænd og sluk

ADVARSEL
Manglende bremsefunktion
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. manglende kontrol
► Kontrollér før hver kørsel, at bremsearmen står i køreposition (se side 57).
► Kontroller ved at kigge på styringsdisplayet, at bremserne er driftsklare/funktionsdygtige (se side 117).

ADVARSEL
Fejlbehæftede sikkerhedsfunktioner
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. manglende kontrol
► Kontroller før hver brug, at produktet og sikkerhedsfunktionerne er i en sikker og upåklagelig tilstand.
► Anvend kun produktet, når alle sikkerhedsfunktioner er funktionsdygtige, f.eks. de automatiske bremser.
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ADVARSEL
Uventet nødstop
Brugeren kan styrte eller falde ud, hvis der pludselig indledes en nødbremsning.
► Ved kommunikationsproblemer i styringens bussystem eller ved defekt energitilførsel aktiverer systemet et

nødstop.
► Vær opmærksom på, at et sådant nødstop i trafikken kan udløse farlige situationer. Sørg for, at styringen ser

viceres jævnligt (se side 114).
► Efter hvert nødstop skal elkørestolens styring tændes igen.
► Kontakt omgående det fagligt uddannede personale, hvis kørestolen stadig ikke er køreklar efter tænding.

INFORMATION
Ved fare kan produktet til enhver tid afbrydes via tænd- og sluk-tasten. Når tasten trykkes, bremses produktet
straks, og de elektriske funktioner standses. Hvis der opstår fejlfunktioner, f.eks. defekt energitilførsel til styrin
gen, registreres disse af softwaren, og der udløses en nødbremsning eller produktets hastighed reduceres. Sam
tidigt høres et advarselssignal.

• Når der trykkes på knappen [Til/Fra] (se side 29), tændes eller slukkes elkørestolens styring. Hvis styringen ik
ke betjenes i et stykke tid, slukkes elkørestolen automatisk. 

• Såfremt elkørestolen under kørsel slukkes med knappen [Til/Fra], bremser elkørestolen omgående og står stil
le.

• Hver gang, der tændes for elkørestolen, er styringen i det sidst valgte køretrin.
• Når der trykkes på knappen [Til/Fra] (se side 29), tændes eller slukkes elkørestolens styring. Hvis styringen ik

ke betjenes i et stykke tid, slukkes elkørestolen automatisk. 
• Såfremt elkørestolen under kørsel slukkes med knappen [Til/Fra], bremser elkørestolen omgående og står stil

le.
• Hver gang kørestolen tændes, er styringen som standard i sidst benyttet køreprofil (f.eks. "Drive" / "Kør") eller i

sidst benyttet tilstand (f.eks. "Seating" / "Sæde").
• Den autoriserede forhandler har via parameterindstillingerne mulighed for, alt efter brugerens ønske, at fast

lægge køreprofilen eller tilstanden, som kørestolen skal være indstillet i efter akivering (f.eks. i profilen "Drive" /
"Kør").

6.7.4 Valg af køretrin
• Elkørestolen har et programmeret antal køretrin (leveringstilstand = 5 køretrin).
• Med tryk på knappen [Langsom hastighed] reduceres køretrinnet.
• Med tryk på knappen [Hurtig hastighed] øges køretrinnet.
• Når det højeste eller laveste køretrin er nået, ændres det akustiske signals tonehøjde.
• LED-indikatoren [valgt køretrin] viser det pågældende valgte køretrin. 

Visning Information
Valgt køretrin = 3

Fremgangsmåde ved kontrolpulten TEN°
• Elkørestolen har et programmerbart antal køretrin (leveringstilstand = 5 køretrin).
• Ved at dreje multifunktionshjulet til højre [Hurtig hastighed] øges køretrinnet.
• Ved at dreje multifunktionshjulet til venstre [Langsom hastighed] reduceres køretrinnet.
• Når det højeste eller laveste køretrin er nået, ændres det akustiske signals tonehøjde.
• På LCD-displayet vises i køreprofilen "Drive" / "Kør" det valgte køretrin: 

Visning Information
Valgt køretrin = 2

Fremgangsmåde ved TEN° LCD-modulet
• Elkørestolen har et programmerbart antal køretrin (leveringstilstand = 5 køretrin).
• Efter valg af brugermenuen, undermenu "Speed Adjust" ("Indstil hastighed") kan det ønskede køretrin indstil

les (<1>; <2>, <3> ...) .
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• Når det højeste eller laveste køretrin er nået, ændres det akustiske signals tonehøjde.
• På LCD-displayet vises i skærmbilledet "Drive" / "Kør" det valgte køretrin: 

Visning Information
Valgt køretrin = 2

6.7.5 Kørsel

ADVARSEL
Kørsel på uegnede flader
Styrt, væltning grundet brugerfejl
► Kør ikke på meget glatte flader (f.eks. tilisede overflader) eller meget grovkornede overflader (f.eks. grus eller

løse sten) med elkørestolen.

ADVARSEL
Kørsel på stigninger, forcering af hindringer
Styrt, væltning grundet brugerfejl
► Forcér kun forhindringer, stigninger og strækninger med fald, som maksimalt kan tillades. Yderligere oplys

ninger fremgår af kapitlet "Tekniske data" (se side 123).
► Forcér ingen hindringer ved kørsel på stigninger og strækninger med hældninger.
► Undgå ind- og udstigning på stigninger og hældninger.
► Kør ikke på trapper.

ADVARSEL
Øget bremselængde
Styrt, væltning, kollision grundet brugerfejl
► Bemærk, at bremsestrækningen på skråninger nedad er væsentlig længere end på plane flader.
► Reducer desuden hastigheden ved kørsel ned ad bakke (f.eks. indstilles køretrin 1).

INFORMATION
Produktets styring skifter til en sikker tilstand i tilfælde af forhøjede temperaturer og længere kørsel op ad bakke,
og produktets effekt begrænses.
Brugeren har til enhver tid mulighed for at køre produktet ud af en farlig situation. Efter et kort stykke tid kan pro
duktet anvendes med fuld effekt igen.

Elkørestolen styres ved hjælp af joysticket:
• Jo længere joysticket styres væk fra midterstillingen, desto hurtigere bevæger elkørestolen sig i den pågælden

de retning. 
• Den pågældende tophastighed, når køresignalgiverne er helt i bund, afhænger af det valgte køretrin.
• Når joysticket slippes, aktiveres bremsefunktionen automatisk, og elkørestolen stopper. 
I stilstand er de mekaniske bremser aktive, og elkørestolen kan ikke rulle.

6.7.6 Rækkevidde
Yderligere oplysninger om produktets rækkevidde findes i kapitlet "Tekniske data" (se side 123).
Følgende faktorer har indflydelse på produktets rækkevidde:
• Batteriernes kapacitet
• Batteriets alder
• Omgivelsestemperatur
• Kørebelastning (f.eks. terrænets form, overfladens beskaffenhed)
• Opladningsmåde
• Type og antal af elektrisk udstyr
• Kørestolens samlede vægt med valgt udstyr
• Benyttelse af elektrisk udstyr
• Brugerens kropsvægt
• Dæk (lufttryk, dækkenes profildybde)
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6.7.7 Tipsikring

45 Tipsikringen gør kørslen mere sikker (se ill. 45). Den
forhindrer, at en kørestol med baghjulsdrift vipper bag
ud. 
Tipsikringen er monteret således, at frihøjden er mindst
50 mm. 

46 De fjedrede ruller på tipsikringen, der kan drejes til si
den, stabiliserer elkørestolen med forhjulstræk, når der
bremses på hældninger.
Når der f.eks. køres hen imod en kantsten, drejer disse
bagud.
Tipsikringen er monteret således, at frihøjden er mindst
50 mm. 

6.7.8 Startspærre
6.7.8.1 Styring VR2

INFORMATION
Denne funktion er i øjeblikket ikke aktiveret. 
Spørgsmål til aktivering besvarer det faglige uddannede personale eller producentens service-afdeling, som har
tilpasset dette produkt (adresser findes på omslagets inderside eller på bagsiden). 

Elkørestolens styring har en elektronisk startspærre, som ikke er aktiveret i standardudførelsen.
Såfremt funktionen blev bestilt og gjort virksom, aktiveres eller deaktiveres startspærren via kontrolpulten som føl
ger:

Aktivering af startspærre
1) Hold knappen [tænd/sluk] længere nedtrykt, når styringen er tændt.
2) Slip tænd/sluk-knappen efter signaltonen (ca. 1 sek.).
3) Tryk joysticket helt fremad, indtil der udsendes en signaltone.
4) Tryk joysticket helt bagud, indtil der udsendes en signaltone.
→ En lang signaltone bekræfter den spærrede kørefunktion.
→ Styringen slukkes. 
→ Et løbelys i LED-indikatoren [valgt køretrin] viser aktiveringen af startspærren:

Visning Information
Løbelys i LED-indikatoren "Køretrin" Startspærre

Deaktivering af startspærre
Når man har tændt for elkørestolen, er LED-indikatoren [ladetilstand] mørk og LED-indikatoren [valgt køretrin] er i
løbelys-modus.
1) Tryk joysticket helt fremad, indtil der udsendes en signaltone.
2) Tryk joysticket helt bagud, indtil der udsendes en signaltone.
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3) Slip joysticket.
→ En lang signaltone bekræfter den frie kørefunktion.
→ LED-indikatoren [ladetilstand] lyser.
→ Startspærren er deaktiveret, og kørslen er igen mulig.

Problemafhjælpning
Sker bevægelsen til deaktivering ikke korrekt, forbliver spærren aktiv.
1) Sluk styringen for at deaktivere startspærren igen.
2) Tænd elkørestolen.
3) Deaktiver startspærren igen.

6.7.8.2 Styring R-Net

INFORMATION
Denne funktion er i øjeblikket ikke aktiveret. 
Spørgsmål til aktivering besvarer det faglige uddannede personale eller producentens service-afdeling, som har
tilpasset dette produkt (adresser findes på omslagets inderside eller på bagsiden). 

Elkørestolens styring har en elektronisk startspærre. Denne aktiveres og deaktiveres via kontrolpulten.

Aktivering af startspærre
1) Hold knappen [Til/Fra] længere nedtrykket, når styringen er tændt.
2) Slip knappen [Til/Fra] efter en signaltone (ca. 1 sek.).
3) Tryk joysticket helt frem, indtil der høres en signaltone.
4) Tryk joysticket helt tilbage, indtil der høres en signaltone.
→ En lang signaltone bekræfter den spærrede kørefunktion.
→ Styringen slukkes. 
→ Aktivering af startspærren vises med nøglesymbolet på LCD-displayet:

Visning Information
Startspærre

Deaktivering af startspærre
1) Tryk på knappen [Til/Fra] på kontrolpulten.

→ Styringen er tændt. LCD-displayet viser aktiveringen af startspærren.
2) Tryk joysticket helt frem, indtil der høres en signaltone.
3) Tryk joysticket helt tilbage, indtil der høres en signaltone.
4) Slip joysticket.
→ En lang signaltone bekræfter den frie kørefunktion.
→ På LCD-displayet vises køretrinnet og batteriindikatoren.
→ Startspærren er deaktiveret, og kørslen er igen mulig.

Aktivering af startspærre vha. TEN° LCD-modulet
Startspærren aktiveres ved hjælp af knappen [Til/Fra] på TEN° LCD-modulet.
Den videre procedure udføres som beskrevet under "Aktivering af startspærre".
Hvis der ikke forefindes et joystick udføres den fremadgående og tilbagegående bevægelse ved hjælp af den tilslut
tede indtastningsenhed.

Deaktivering af startspærren vha. TEN° LCD-modulet
Efter aktivering af elkørestolen vises et informationsvindue på TEN  LCD-modulet.
Startspærren deaktiveres ved hjælp af knappen [Til/Fra] på TEN° LCD-modulet.
Den videre procedure udføres som beskrevet under "Deaktivering af startspærre".
Hvis der ikke forefindes et joystick udføres den fremadgående og tilbagegående bevægelse ved hjælp af den tilslut
tede indtastningsenhed.

56

Anvendelse

490E75=0_C



Problemafhjælpning
Sker bevægelsen til deaktivering ikke korrekt, forbliver spærren aktiv.
1) Sluk styringen for at deaktivere startspærren igen.
2) Tænd elkørestolen.
3) Deaktiver startspærren igen.

6.7.9 Tilpasning af køreegenskaber

ADVARSEL
Forkerte konfigurationsindstillinger
Styrt, væltning, kollision på grund af programmeringsfejl
► Programmeringen må kun udføres af faguddannet personale, som producenten har oplært. Producenten eller

producenten af styringen påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes, at programmeringen ikke er tilpas
set fagligt korrekt/passende til brugerens evner.

Tilpasning og indstilling af hastigheds-, accelerations- og forsinkelsesværdier til brugerens personlige ønsker må
kun udføres af faguddannet personale, som er blevet oplært af producenten.

6.8 Løsning/låsning af bremse

ADVARSEL
Ukontrolleret bortrulning
Kollision med personer eller genstande i omgivelserne ved udløst bremse
► Tag højde for den manglende bremsefunktion, når bremsen er løsnet. Bremsen må kun løsnes under tilstede

værelse af en ledsager.
► Hvis brugeren ikke selv kan nå bremseudløseren, kan bremsen løsnes af ledsageren.
► Tag højde for, at ved kørsel af elkørestolen på en strækning med hældning skal ledsageren, som skubber kø

restolen, præstere den tilsvarende bremsekraft.
► Kontroller, at bremsen er låst, når elkørestolen parkeres.

ADVARSEL
Ukorrekt udført vedligeholdelses-, reparations- eller indstillingsarbejde på bremsen
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. forbudt betjening
► Reparationer og indstillinger på bremsen må udelukkende udføres af faguddannet personale, som er blevet

oplært af producenten. En forkert indstilling kan forårsage bremsesvigt.

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Fastklemning, kvæstelse grundet forkert håndtering
► Tag fat om bremsehåndtagene så langt ude som muligt for ikke at få fingrene i klemme mellem stænkbeskyt

telsen og bremsehåndtagene.

INFORMATION
Når styringen er tændt, viser den et fejlsignal på kontrolpulten, hvis bremsen er løsnet og joysticket betjenes. Hvis
det ikke er tilfældet, foreligger en fejlfunktion, som omgående skal afhjælpes af en autoriseret forhandler.

Hvis styringen svigter eller batteriets ladetilstand er for lav, kan elkørestolen skubbes. 
Bremsen løsnes med den mekaniske oplåsningsmekanisme. Bremsens oplåsningsmekanisme sidder til højre og til
venstre for motorerne.
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47 Oplåsning/deaktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen.
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

nedad (se ill. 47, pos. 1).
→ Drivmotorerne er frigjorte, elkørestolen har ingen

bremsefunktion.
→ Når styringen er tændt: Styringen registrerer den

løsnede bremse, og deaktiverer kørefunktionen. 
→ På kontrolpulten ses en advarsel.
Låsning/aktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen. 
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

opad (se ill. 47, pos. 2).
3) Tænd styringen.
→ Kørefunktionen er aktiveret.

48 Oplåsning/deaktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen.
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

nedad (se ill. 48, pos. 1).
→ Drivmotorerne er frigjorte, elkørestolen har ingen

bremsefunktion.
→ Når styringen er tændt: Styringen registrerer den

løsnede bremse, og deaktiverer kørefunktionen. 
→ På kontrolpulten ses en advarsel.
Låsning/aktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen. 
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

opad (se ill. 48, pos. 2).
3) Tænd styringen.
→ Kørefunktionen er aktiveret.

49 Oplåsning/deaktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen.
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

nedad (se ill. 49, pos. 1).
→ Drivmotorerne er frigjorte, elkørestolen har ingen

bremsefunktion.
→ Når styringen er tændt: Styringen registrerer den

løsnede bremse, og deaktiverer kørefunktionen. 
→ På kontrolpulten ses en advarsel.
Låsning/aktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen. 
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

opad (se ill. 49, pos. 2).
3) Tænd styringen.
→ Kørefunktionen er aktiveret.
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50 Oplåsning/deaktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen.
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

nedad (se ill. 50, pos. 1).
→ Drivmotorerne er frigjorte, elkørestolen har ingen

bremsefunktion.
→ Når styringen er tændt: Styringen registrerer den

løsnede bremse, og deaktiverer kørefunktionen. 
→ På kontrolpulten ses en advarsel.
Låsning/aktivering af bremsen
1) Efter behov: Sluk styringen. 
2) Tryk grebet på bremsens oplåsningsmekanisme

opad (se ill. 50, pos. 2).
3) Tænd styringen.
→ Kørefunktionen er aktiveret.

Deaktiveret bremse: Advarsel på kontrolpulten

Visning Information

Blinklys

Bremse oplåst

Bremse deaktiveret: Advarsel på TEN° kontrolpulten eller på TEN° LCD-modulet

Visning Information
Bremse oplåst

6.9 Batterier/opladning
6.9.1 Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG
Manglende kontrol af ladetilstanden inden brug
Tilskadekomst som følge af pludselig standsning, problemer som følge af ikke-planmæssig standsning
► Kontroller batteriernes ladetilstand før hver brug.
► Sørg for, at batteriernes ladetilstand altid er tilstrækkelig til den planlagte vejstrækning.
► Kør aldrig med næsten tomme batterier.
► Lad altid næsten tomme batterier op med det samme.

BEMÆRK
Uautoriseret batteriskift
Beskadigelse af batteriet på grund af forbudte ændringer på produktet
► Et batteriskift må kun udføres af faguddannet personale, som producenten har oplært.
► Ladeapparatets opladningsegenskaber, der er blevet indstillet på fabrikken, gælder for de medleverede batte

rier og må ikke ændres på egen hånd. 
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6.9.2 Generelt

INFORMATION
► Vær opmærksom på, at Ottobock i henhold til bestillingen har udleveret denne elkørestol uden batterier.
► Vær opmærksom på, at der er indbygget batterier i elkørestolen, som ikke hører med til modulsystemet fra

Ottobock. Ottobock påtager sig intet ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra
andre producenter, der ikke hører ind under Ottobocks modulsystem.

► Læs og følg før brug af dette tilbehør brugsvejledningerne/producentanvisningerne fra andre producenter.
Disse er vedlagt denne brugsanvisning.

► Ved spørgsmål eller problemer med dette tilbehør bedes du kontakte det faguddannede personale, som har
tilpasset dette produkt.

Elkørestolen er udstyret med vedligeholdelsesfri batterier. Vedrørende batteriernes kapacitet henvises til kapitlet
"Tekniske data". 
Batterierne befinder sig under sædet på elkørestolen under batteridækslet. 
Længere tids kørsel i batteriindikatorens nedre område forårsager beskadigelse af batteriet. Elkørestolens styring
skifter til det strømbesparende krybegear ved kørsel i afladet tilstand.

6.9.3 Oplysninger om opladning af batteri
Batterierne får først efter ca. 20 ladecyklusser den fulde kapacitet. Kun hvis batterierne har fået deres fulde ladeka
pacitet, kan elkørestolens angivne rækkevidde opnås. 
Ved temperaturer < 0 °C reduceres batteriets kapacitet med op til 35 % i forhold til en udetemperatur på 20 °C.
Herved reduceres elkørestolens rækkevidde tilsvarende. Ydermere kan ladetilstanden, der vises på kontrolpulten,
afvige betydeligt fra den faktiske batterikapacitet.
For en optimal opladningsrytme skal nedenstående anvisninger følges:
• Batterierne kan til enhver tid oplades uafhængigt af ladetilstanden.
• Ved et tomt batteri (kun 1 blinkende segment tilbage) varer en fuldstændig opladning ca. 10 til 12 timer. Der

efter kan elkørestolen uden problemer forblive tilsluttet, da ladeapparatet har en programmeret genopladnings
fase, som opretholder den opnåede kapacitet.

• Ved daglig brug af elkørestolen bør batteriet oplades hver nat.
• Batterierne må aldrig aflades fuldstændigt (dybdeafladning). 
• Ved længere stilstand aflades batteriet med tiden. Hvis elkørestolen ikke bevæges i en længere periode, skal

der til opretholdelse af kapaciteten foretages en opladning 1 gang om ugen.
• Ved stilstand på mere end 3 dage bør sikringen deaktiveres, når batterierne er blevet opladet.
• Elkørestolens styring skal slukkes under opladningen, for at ladestrømmen kan ledes fuldstændigt ind i batteri

et.

6.9.4 Ladeapparat

INFORMATION
► Bemærk, at Ottobock i henhold til bestillingen har udleveret denne elkørestol uden ladeapparat.
► Vær opmærksom på, at du har modtaget et ladeapparat, som ikke hører til modulsystemet fra Ottobock.

Ottobock påtager sig intet ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre
producenter, der ikke hører ind under Ottobocks modulsystem.

► Læs og følg før brug af dette ladeapparat brugsvejledningerne/producentanvisningerne fra andre producen
ter. Disse er vedlagt denne brugsanvisning.

► Ved spørgsmål eller problemer med dette tilbehør bedes du kontakte det faguddannede personale, som har
tilpasset dette produkt.
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BEMÆRK
Forkert håndtering af ladeapparatet
Beskadigelse af ladeapparatet, beskadigelse af batteriet grundet brugerfejl
► Anvend udelukkende ladeapparater, der er blevet afprøvet og godkendt til de anvendte batterier. 
► Kontroller, at oplysningerne på ladeapparatets typeskilt stemmer overens med spændingen af det pågælden

de lands elnet.
► Anvend kun ladeapparatet inden for de angivne temperatur- og fugtighedsgrænser.
► Ladeapparatet skal stilles på et plant underlag.
► Beskyt ladeapparatet mod direkte sollys, hvis det placeres i nærheden af vinduer.
► Undgå overophedning af ladeapparatet. Ventilationsåbningerne i beklædningen må ikke tildækkes.
► Sluk styringen under opladning for at lade ladestrømmen komplet ind i batteriet.
► Undgå støv, snavs og fugtighed.
► Ladeapparatet må kun rengøres med en tør klud.

Ladeapparatet er beregnet til vedligeholdelsesfrie batterier og batterier med begrænset vedligeholdelse. 
Yderligere detaljer om betjening og LED-indikatorerne af ladeapparatet fremgår af den medfølgende brugsanvis
ning til ladeapparatet.

6.9.5 Opladning af batteriet

ADVARSEL
Forkert håndtering af ladeapparatet
Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele.
► Berør ingen spændingsførende dele. Ladeapparatet og de tilhørende kabler er spændingsførende efter tæn

ding.
► Fjern ingen isoleringer eller beskyttelsesafdækninger.

ADVARSEL
Udslip af eksplosive gasser under opladning af batteriet
Brandskader på grund af eksplosion efter brugerfejl
► Sørg for tilstrækkelig ventilation i lukkede rum.
► Ryg ikke og tænd ingen ild.
► Undgå under alle omstændigheder gnistdannelse. Sluk ladeapparatet og træk netstikket ud, før batteriet

frakobles.
► Ventilationsåbningerne i beklædningen må ikke tildækkes.
► Anvend udelukkende ladeapparater, der er blevet afprøvet og godkendt af producenten til de anvendte batte

rier (se informationen på ladeapparat). Ved tilsidesættelse kan det medføre eksplosion af batteriet og evt.
sundhedsfare.

BEMÆRK
Forkert opladning
Beskadigelse af batteriet grundet brugerfejl
► Overhold producentens anvisninger, for så vidt angår batterierne. Følg batteriproducentens sikkerhedsanvis

ninger.
► Undgå dybdeafladning af batteriet. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes dybdeaflad

ning.
► Oplad batteriet omgående, hvis der vises en dybdeafladning på kontrolpulten (se kapitel "Knappernes og dis

playets funktioner").

INFORMATION
Oplad elkørestolens batterier op en gang om ugen (over et tidsrum på 15 til 20 timer) således, at batteriernes le
vetid opretholdes.

INFORMATION
Yderligere oplysninger om opladning af batteriet ved en monteret styring til bordbakken med en ladebøsning, som
er fastgjort under terapibordet: se side 83.
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51 Opladning via kontrolpulten
1) Sluk for elkørestolens styring.
2) Stik ladeapparatets ladestik i ladebøsningen på el

kørestolens kontrolpult.
INFORMATION: Bemærk, at der via kontrolpul
tens ladestik kun må oplades med en strøms
tyrke på maksimalt 10 A.

3) Tilslut ladeapparatet til stikkontakten.
→ Opladningen starter automatisk, og ladetilstan

den vises via LED-visningsfunktionen på kon
trolpulten samt på ladeapparatet.

4) Sluk ladeapparatet, når opladningen er afsluttet, og
træk stikket ud.

5) Træk ladestikket på kontrolpulten ud.
6) Tænd for elkørestolens styring. Elkørestolen kan nu

køre.

52 Opladning via kontrolpulten
1) Sluk for elkørestolens styring.
2) Stik ladeapparatets ladestik i ladebøsningen på el

kørestolens kontrolpult.
INFORMATION: Bemærk, at der via kontrolpul
tens ladestik kun må oplades med en strøms
tyrke på maksimalt 10 A.

3) Tilslut ladeapparatet til stikkontakten.
→ Opladningen starter automatisk, og ladetilstan

den vises på LCD-displayet på kontrolpulten
samt på ladeapparatet.

4) Sluk ladeapparatet, når opladningen er afsluttet, og
træk stikket ud.

5) Træk ladeapparatets ladestik ud af kontrolpulten.
6) Tænd for elkørestolens styring. Elkørestolen kan nu

køre.

53 Opladning via ekstern ladebøsning
1) Sluk for elkørestolens styring.
2) Åbn ladebøsningen (se ill. 53).
3) Stik ladeapparatets ladestik ind i ladebøsningen på

elkørestolen.
INFORMATION: Bemærk, at der via det ekster
ne ladestik kun må oplades med en strømstyr
ke op til 12 A.

4) Tilslut ladeapparatet til stikkontakten.
→ Opladningen starter automatisk, og ladetilstan

den vises på LCD-displayet på kontrolpulten
samt på ladeapparatet.

5) Sluk ladeapparatet, når opladningen er afsluttet, og
træk stikket ud.

6) Træk ladeapparatets ladestik ud af ladebøsningen.
7) Luk ladebøsningen (se ill. 53).
8) Tænd for elkørestolens styring. Elkørestolen kan nu

køre.
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6.10 Sæde
6.10.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Antændelse af siddepude og rygpolstring
Forbrændinger på grund af brugerfejl
► Stropsædet og stropryggen, siddepuden, polstringen og betrækket opfylder kravene i henhold til standarder

ne, hvad angår lav brandbarhed. På trods heraf er der dog risiko for, at de kan antændes ved forkert eller
uagtsom omgang med ild.

► Hold enhver form for antændelseskilder væk, især brændende cigaretter.

FORSIGTIG
Hudskader
Hudrødme pga. permanent brug
► Anvend ikke sædet, før det er blevet tilpasset af en kvalificeret person.
► Kontroller huden jævnligt med hensyn til røde steder. Hudrødme er en klinisk indikation på vævsskader.
► Forekommer der hudrødme eller andre problemer ved brug af sædet, må sædet ikke længere anvendes. Brug

først sædet igen, når du har kontaktet den ansvarlige læge eller terapeut.

FORSIGTIG
Tilsidesættelse af plejeanvisninger
Tryksår på grund af brugerfejl
► Vær opmærksom på, at sædesystemer aldrig kan eliminere eller forhindre tryk eller tryksår fuldstændigt.
► Ved brug af sædet skal man altid være omhyggelig med hudplejen og regelmæssig trykaflastning.

BEMÆRK
Ukorrekt anvendelse
Beskadigelse af sædets overflade grundet brugerfejl
► Sædet må ikke komme i kontakt med skarpe genstande. Heller ikke dyr med skarpe klør – såsom huskatte.
► Anvend altid sædet sammen med et væskeafvisende betræk, hvis det kan forventes, at sædet får kontakt med

væske – f.eks. spildte drikkevarer eller inkontinens. 
► Anvend udelukkende inkontinensbetrækket fra Ottobock til dette produkt. Kontakt fagfolk for at få et reserve

betræk fra Ottobock.

6.10.2 Sædetype
Produktet er udstyret med et standardsæde.

54 Produktet er udstyret med et VAS-sæde (variable adjust
seat).
Denne sædetype gør det muligt for teknikeren at indstil
le sædedybde, sæde- og rygbredde og tyngdepunktet
individuelt.

6.10.3 Contour-puden
Med Contour-puden får brugeren en god sidestabilitet.
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55 Contour-puderne leveres i udgaverne med flad kontur
og med dyb kontur. Desuden kan puderne være udsty
ret med stof- eller kunstlæder-betræk. 
Desuden findes et inkontinensbetræk.

På billedet: Sæde med Contour-pude med stofbetræk,
dybt kontureret.

6.10.3.1 Aftagning og påsætning af betræk

Stofbetræk/kunstlæderbetræk
Stof- og kunstlæderbetrækket skal fjernes fra siddepuden inden inkontinensbetrækket tages på.
Stofbetrækket kan desuden fjernes fra siddepuden og rygpuden for grundig rensning.

56 Aftagning/påsætning af betræk 
1) Tag sidde- eller rygpuden af burrebåndet.
2) Åbn lynlåsen i betrækket og tag skumgummipuden

ud.
3) Nu kan betrækket fjernes.
4) For at sætte betrækket på skal skumgummipuden

igen sættes korrekt ind i betrækket.
5) Luk lynlåsen igen og fastgør sidde- og rygpuden på

burrebåndet igen.

Inkontinensbetræk

INFORMATION
Som regel anvendes inkontinensbetrækket kun sammen med stofbetrækket, da kunstlæderbetrækket er relativ
tæt. Alligevel bør kunstlæderbetrækket fra tid til anden fjernes, og det skal kontrolleres, om der er trængt væske
ind i skumgummipuden gennem syningerne. I så fald bør skumgummipuden renses.

Inkontinensbetrækket placeres under sædebetrækket. Det beskytter skumgummipuden mod at blive våd.

57 Påsætning af betræk
1) Fjern betrækket.
2) Skub skumgummipuden ind i inkontinensbetrækket

(øverst til venstre).
3) Før den åbne ende af inkontinensbetrækket opad,

og fralæg den på skumgummipuden (øverst til høj
re).

4) Før den overhængende ende på inkontinensbetræk
ket nedad, og luk den på skumgummipudens un
derside (nede).

5) Sæt betrækket på.
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6.10.3.2 Rengøring af betrækkene

Rensning af stofbetrækket

INFORMATION
► Udskift betrækket, når det er ved at være slidt.
► For at desinficere betrækket, tilsættes almindeligt hygiejnisk skyllemiddel ved vask.
► Ved stærk inkontinens anvendes et supplerende inkontinensbetræk. Følg rengørings- og vedligeholdelsesan

visningerne for det enkelte inkontinensbetræk.

1) Luk lynlåsen igen, før betrækket vaskes.
2) Betrækket vaskes ved 60° C [140 °F] med et mildt og miljøvenligt vaskemiddel.

Anbefaling: Vask betrækket ved 40° C [104 °F] på skåneprogram for at forebygge unødig slitage.
3) Lufttørres. Må ikke tørretumbles.

Rensning af kunstlæderbetrækket
Kunstlæderbetrækket skal ikke fjernes for rensning.
1) Tør kunstlæderbetrækket i hånden af med en fugtig klud og et mildt, miljøvenligt rensemiddel. Må ikke vaskes i

vaskemaskinen.
2) Lufttørres. Må ikke tørretumbles.
3) Ved behov: Til desinfektion tørres puden fugtigt af med et desinfektionsmiddel på vandbasis.

Rensning af skumgummipuder
1) Vask alle skumgummidele i hånden i 40 °C [104 °F] varmt vand med et almindeligt finvaskemiddel. Brug ikke

skyllemiddel. Skyl grundigt.
2) Lufttørres. Undgå direkte varmepåvirkning (f.eks. sollys, varme fra ovne eller radiatorer).

6.10.4 Rygbetræk

INFORMATION
► Bemærk, at denne elkørestol i henhold til bestillingen er blevet udleveret uden stropryg.
► Bemærk, at du har fået et rygsystem eller en stropryg, som ikke hører til modulsystemet fra Ottobock.

Ottobock påtager sig intet ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre
producenter, der ikke hører ind under Ottobocks modulsystem.

► Læs og følg før brug af ryglænet/stropryggen brugsvejledningerne/producentanvisningerne fra andre produ
center. Disse er vedlagt denne brugsanvisning.

► Ved spørgsmål eller problemer med dette tilbehør bedes du kontakte det faguddannede personale, som har
tilpasset dette produkt.

Ryglænet er udstyret med en stropryg. 
Det faguddannede personale kan ændre stropryggen i segmenter og således tilpasses brugerens behov

6.10.5 ADI ryglæn (Baxx Line)
Elkørestolen er udstyret med et ADI-ryglæn (Baxx Line).

58 Rygsystemet med en anatomisk formet fast rygplade af
aluminium muliggør en optimal siddeposition. 
Store udsparinger i rygskallerne sørger for lav vægt og
nem håndtering. 
Nøjagtige oplysninger om brug, rengøring og vedlige
holdelse fremgår af den vedlagte brugsanvisning.
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6.10.6 Siddepude

INFORMATION
► Vær opmærksom på, at Ottobock i henhold til bestillingen har udleveret denne elkørestol uden siddepude.
► Bemærk, at du har fået en siddepude eller et sædesystem, som ikke hører til modulsystemet fra Ottobock.

Ottobock påtager sig intet ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre
producenter, der ikke hører ind under Ottobocks modulsystem.

► Læs og følg før brug af siddepuden eller sædesystem brugsvejledningerne/producentanvisningerne fra andre
producenter. Disse er vedlagt denne brugsanvisning.

► Ved spørgsmål eller problemer med dette tilbehør bedes du kontakte det faguddannede personale, som har
tilpasset dette produkt.

Denne elkørestol blev bestilt og leveret med en siddepude. 
Siddepuden i kørestolen fungerer som trykaflastning, når brugeren sidder. Afhængig af udførelse indeholder sid
depuden en rygfjedrende skumstofbase og evt. supplerende gel- eller luftfyldte indlæg. Skumstofbasen er i visse
tilfælde anatomisk formet.
Betræk og åndbare materialer reducerer skæve kræfter og optimerer siddekomforten for brugeren.
Siddepuden kan tages af, så den kan rengøres. Efter rengøring fikseres siddepuden på sædet med burrebånd, så
den ikke glider væk. 
Nøjagtige oplysninger om brug, rengøring og vedligeholdelse fremgår af vedlagte brugsanvisning til siddepuden.

6.10.7 Recaro®-sæde
Recaro®-sædet byder på en omfattende siddekomfort, som kan tilpasses individuelt.

6.10.7.1 Indstillinger

59 Indstilling af rygvinkel
1) Drej drejeknappen på ryglænets højre eller venstre

side (se ill. 59, pos. 2).
2) Indstil ryglænets hældning i den ønskede position.

FORSIGTIG! Tag højde for, at ryglænet i stil
stand kun må hældes tilbage i en vinkel på 30°
og under kørsel kun i en vinkel på 20° . 

Indstilling af sideføringen i lændeområdet

INFORMATION
Oplysningerne gælder kun for model Recaro® LT.

1) Drej håndhjulet på siden af ryglænet fremad.
→ Begge sideføringer kommer ensartet tættere sammen.

2) Drej håndhjulet på siden af ryglænet bagud.
→ Begge sideføringer fjerner sig fra hinanden.

Forskydning af puderne
Sædefladerne X og W har en udtrækkelig pudeenhed i sædefladens forreste del. Neden for sædefladen er indstil
lingsbøjlen for pudeenheden.
1) Træk indstillingsbøjlen for pudeenheden opad og hold den.
2) Skub pudeenheden til den ønskede position.
3) Slip indstillingsbøjlen og lad den gå i indgreb. Indstillingsbøjlen er i en sikker stilling, når den gået hørbart i

indgreb og er sprunget tilbage til sin udgangsposition.

Indstilling af hovedstøtten
Hovedstøttens højde og hældning kan indstilles.
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6.10.7.2 Anvendelse

60 Nedklapning af ryglænet (reducering af pakkemål)
1) Træk udløserhåndtaget opad (se ill. 60, pos. 1).
2) Klap ryglænet fremad eller bagud.
3) Slip udløserhåndtaget.

61 Aftagning af hovedstøtte
For at fjerne hovedstøtten, skal der være en yderligere
person til stede.
1) 1. person: Find trykpunkterne under betrækket på

Recaro®-sædet og tryk dem samtidigt.
2) 2. person: Træk hovedstøtten opad og ud.

6.10.8 Monteringssæt til hoved- og nakkestøtter

62 Monteringssættet fungerer som holder til hoved- og
nakkestøtter. Det blev monteret ved hjælp af en adapter
på rygrammen. 
Nøjagtige oplysninger om brug, vedligeholdelse og re
paration fremgår af vedlagte brugsanvisning.

6.10.9 Hovedstøtte
Hovedstøtten eller hoved-/nakkestøtten stabiliserer og støtter brugerens hoved. Den blev monteret af det faguddan
nede personale på monteringssættet til hoved-/nakkestøtter.
Nøjagtige oplysninger om brug, vedligeholdelse og reparation fremgår af vedlagte brugsanvisning.
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6.11 Elektriske sædefunktioner
6.11.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Kørsel med elektriske sædefunktioner
Styrt, væltning som følge af kørsel med ikke godkendte sædeindstillinger
► Når der køres i trafikken og på stigninger og på hældninger, skal det altid foregå med sænket sædehøjde

indstilling, sænket sædetilt, og lodret ryg. Tag altid selesystemet på.
► Når der køres ned af stigninger eller hindringer (f.eks. fortovskanter) i fremadgående retning, er det hensigts

mæssigt at tippe sædetiltet lidt bagud og at køre med reduceret hastighed.
► Med løftet sædeposition eller aktiveret sædetilt/rygvinkelindstilling må der kun køres korte strækninger inde i

boligen. Her må altid kun bruges køretrin 1. Vær opmærksom på, at synsfeltet er begrænset ved kørsel i løftet
sædeposition. Tag altid selesystemet på.

► Benyt sædehøjdeindstillingen og sædetiltet kun på vandrette og faste overflader.
► Sørg for, at styringen altid er i modus "Elektriske sædefunktioner" før brug af de elektriske sædefunktioner for

at undgå ukontrollerede kørselsbevægelser.
► Sørg for, at den korrekte styreretning bibeholdes for at undgå risikosituationer (se side 74).

ADVARSEL
Overbelastning
Styrt, væltning grundet ikke-overholdelse af tekniske data
► Bemærk at elkørestolens maksimalt tilladte last ved brug af elektriske sædeindstillinger kan være mindre (se

kapitlet "Tekniske data").

ADVARSEL
Fritliggende kanter med klemningsfare
Klemning eller læsioner af kropsdele (f.eks. fingre) på grund af manglende forsigtighed i fareområderne eller pga.
skader på produktet
► Vær opmærksom på, at området mellem sæderammen og elkørestolens ramme har konstruktionsbetingede

kanter, hvor man kan klemme eller skære sig, når sædefunktionerne anvendes.
► Sørg for, at der ikke er kropsdele, f.eks. hænder og fødder, i fareområdet, når sædefunktionerne anvendes.
► Sørg for, at der ikke er forstyrrende genstande – f.eks. tøj – eller hindringer i fareområdet, når sædefunktio

nerne anvendes. 

ADVARSEL
Overbelastning af aktuatorer
Styrt, væltning, klemning, knusning af kropsdele pga. forkert håndtering 
► Undgå overbelastning af aktuatorerne. Overbelastning kan medføre brud på dele og dermed ukontrolleret

sænkning af sædet eller tilbageklapning af ryglænet.

ADVARSEL
Manglende vedligeholdelse
Alvorlige personskader på brugeren, beskadigelser på produktet forårsaget vedligeholdelsesfejl 
► Kontroller mindst 1 x måneden indstillingsfunktioner for synlige beskadigelser, og om skrueforbindelserne er

forsvarligt fastspændt.

BEMÆRK
Ukorrekt brug af de elektriske sædefunktioner
Beskadigelse af produktet grundet brugerfejl
► Vær ved brug af de elektriske sædefunktioner opmærksom på, at sædefunktionernes aktuatorer ikke er bereg

net til kontinuerlig drift, men kun til en kortvarig begrænset belastning (10 % anstrengelse, 90 % pause).
► Overhold følgende referenceværdi: Hold ved max. nyttelast efter en aktiveringstid på 10 sekunder en pause på

ca. 90 sekunder. Betragt de elektriske sædefunktioner i denne forbindelse som uafhængige af kørefunktionen.
► Anvend kun de elektriske sædefunktioner, når der ikke foreligger fejl eller driftsforstyrrelser.
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6.11.2 Elektrisk sædehøjdeindstilling

ADVARSEL
Forkert håndtering af sædehøjdeindstillingen
Styrt, væltning som følge af kørsel med ikke godkendte sædeindstillinger
► Benyt kun sædehøjdeindstillingen med lodret indstillet rygvinkel.
► I trafikken må der kun køres med sænket sædehøjdeindstilling.
► Når der køres med aktiveret sædehøjdeindstilling, skal du også indendørs være fastspændt med et selesy

stem og læn dig ikke for langt ud over sædet.
► Sørg for, at krybegearet aktiveres, når sædehøjdeindstillingen benyttes. Hvis det ikke er tilfældet, kontakt om

gående en autoriseret forhandler. Elkørestolen må kun anvendes med sænket sædehøjdeindstilling, indtil fejl
en er blevet afhjulpet.

BEMÆRK
Skader ved transport
Beskadigelse af produktet grundet brugerfejl
► Ved opbevaring eller transport skal anordningen til sædehøjdeindstilling altid sænkes til nederste position.

INFORMATION
► Følg også de overordnede sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Elektriske sædefunktioner" > "Sikkerhedsanvis

ninger" (se side 68).
► Overhold anvisningerne til betjeningen i kapitlerne "Elektriske sædefunktioner" (se side 73) og "Joystickets

funktioner". (se side 74). 

63 Med den elektriske indstilling af sædehøjden hæves
sædet 350 mm (13,8").
Sædet kan løftes trinløst op til den ovenfor angivne høj
de. 
Kørefunktionen kan også udføres inde i boligen, når
sædet er hævet. Så snart sædet hæves, reduceres ha
stigheden. 
Dette vises på kontrolpulten som følger:

64 Med den elektriske indstilling af sædehøjden hæves
sædet 350 mm (13,8").
Sædet kan løftes trinløst op til den ovenfor angivne høj
de. 
Kørefunktionen kan også udføres inde i boligen, når
sædet er hævet. Så snart sædet hæves, reduceres ha
stigheden. 
Dette vises på kontrolpulten som følger:

Styring VR 2

Visning Information
Begrænset hastighed (krybegear)
INFORMATION: LED-indikator [Valgt køretrin] blinker.
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Styring R-Net – TEN° kontrolpult; TEN° LCD-modul

Visning Information
Begrænset hastighed (krybegear)
Symbol skildpadde lyser gult: Automatisk hastighedsreducering (f.eks. på grund
af en udført sædefunktion)

6.11.3 Elektrisk sædetilt

ADVARSEL
Forkert håndtering af sædetilt
Styrt, væltning som følge af kørsel med ikke godkendte sædeindstillinger
► Sædetiltet må kun anvendes med lodret indstillet rygvinkel.
► Kør udelukkende med sænket sædetilt i trafikken.
► Spænd selesystemet, når du kører indendørs med aktiveret sædetilt og læn dig ikke for langt ud over sædefla

den.

BEMÆRK
Ukorrekt anvendelse af sædetiltet
Beskadigelse af rygdelen på grund af kollision med bagagebæreren
► Bemærk, at rygdelen kan kollidere med bagagebæreren, når sædet hældes helt. Fjern i dette tilfælde bagage

bæreren før brug af sædetiltet.
► Bemærk, at rygdelen kan støde imod genstande på genstande på bagagebæreren, selvom sædet kun hældes

en anelse. Fjern i disse tilfælde genstandene fra bagagebæreren. Hvis dette ikke er muligt, må sædet ikke ju
steres for langt bagud.

INFORMATION
► Følg også de overordnede sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Elektriske sædefunktioner" > "Sikkerhedsanvis

ninger" (se side 68).
► Overhold anvisningerne til betjeningen i kapitlerne "Elektriske sædefunktioner" (se side 73) og "Joystickets

funktioner". (se side 74). 

65 Den elektriske sædetilt muliggør en hældning af sædet,
f.eks. til trykaflastning, på op til 45° (med forskydning af
tyngdepunktet).
Sædet kan hældes trinløst bagud til den ovenfor angiv
ne hældning.

70

Anvendelse

490E75=0_C



66 Den elektriske sædetilt muliggør en hældning af sædet,
f.eks. til trykaflastning, på op til 45° (med forskydning af
tyngdepunktet).
Sædet kan hældes trinløst bagud til den ovenfor angiv
ne hældning.

6.11.4 Kombination Sædehøjdeindstilling/sædetilt
Denne funktion gør det muligt at hælde og trinløst at løfte sædet på samme tid.
Yderligere informationer om funktionerne og om relevante sikkerhedsanvisninger, se forrige kapitel.

6.11.5 Elektrisk rygvinkelindstilling

ADVARSEL
Forkert håndtering af rygvinkelindstilling
Styrt, væltning som følge af kørsel med ikke-godkendte sædeindstillinger
► Kør udelukkende med lodret ryg i trafikken.
► Spænd selesystemet, når du kører indendørs med aktiveret rygvinkelindstilling og læn dig ikke for langt ud

over sædefladen.

BEMÆRK
Ukorrekt anvendelse af rygvinkelindstillingen 
Beskadigelse af rygdelen på grund af kollision med bagagebæreren
► Bemærk, at rygdelen kan kollidere med bagagebæreren, når ryglænet hældes helt. Fjern i dette tilfælde baga

gebæreren før brug af rygvinkelindstillingen.
► Bemærk, at rygdelen kan støde imod genstande på genstande på bagagebæreren, selvom ryglænet kun juste

res en anelse. Fjern i disse tilfælde genstandene fra bagagebæreren. Hvis dette ikke er muligt, må ryglænet
ikke justeres for langt bagud.

INFORMATION
► Følg også de overordnede sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Elektriske sædefunktioner" > "Sikkerhedsanvis

ninger" (se side 68).
► Overhold anvisningerne til betjeningen i kapitlerne "Elektriske sædefunktioner" (se side 73) og "Joystickets

funktioner". (se side 74). 

67 Den elektriske rygvinkelindstilling muliggør en trinløs
hældning af ryglænet med op til 30°. 
Ryglænet kan hældes trinløst bagud til den angivne
hældning. 
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68 Den elektriske rygvinkelindstilling muliggør en trinløs
hældning af ryglænet med op til 30°. 
Ryglænet kan hældes trinløst bagud til den angivne
hældning. 

6.11.6 Elektriske benstøtter

ADVARSEL
Forkert håndtering af de elektriske benstøtter
Styrt, væltning som følge af kørsel med ikke godkendte sædeindstillinger
► Kør udelukkende med nedsænkede benstøtter i trafikken.

INFORMATION
► Følg også de overordnede sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Elektriske sædefunktioner" > "Sikkerhedsanvis

ninger" (se side 68).
► Overhold anvisningerne til betjeningen i kapitlerne "Elektriske sædefunktioner" (se side 73) og "Joystickets

funktioner". (se side 74). 

69 Benstøtterne har til formål at undgå en permanent tryk
belastning eller at garantere en stødfri lejring.
Benstøtterne kan alt efter konfiguration styres elektrisk
enten enkeltvist eller begge samtidigt. 

70 For at gøre ind- og udstigningsområdet større kan fod
pladerne klappes op. 
Desuden kan de elektrisk indstillelige benstøtter tages
ud af holderne (pos. 1). 
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71 Benstøtterne har til formål at undgå en permanent tryk
belastning eller at garantere en stødfri lejring.
Benstøtterne kan alt efter konfiguration styres elektrisk
enten enkeltvist eller begge samtidigt. 

72 For at gøre ind- og udstigningsområdet større kan fod
pladerne klappes op. 
Desuden kan de elektrisk indstillelige benstøtter tages
ud af holderne (pos. 1). 

6.11.7 Styring af de elektriske sædefunktioner

INFORMATION
Hvis elkørestolen er udstyret med et TEN  LCD-modul bedes du også læse det tilhørende kapitel: se side 34. 

INFORMATION
Hvis din elkørestol er udstyret med et modul med knapper kan du vælge og styre de elektriske sædefunktioner di
rekte (se side 81).

6.11.7.1 Styring VR2
• Elektriske sædefunktioner aktiveres og styres via kontrolpulten (se side 30 ff.).
• Når sædefunktionen er aktiveret, er kørefunktionen ikke til rådighed, og LED-indikatoren for køretrin [Valgt kø

retrin] slukkes.
• Ved at aktivere knappen [Valg af elektriske ekstrafunktioner] aktiveres en sædefunktion. Efter hinanden aktive

res "Sædefunktion 1" > "Sædefunktion 2" > "Ingen sædefunktion". 
• Under aktiveringen lyser LED-indikatoren for den aktiverede sædefunktion. I dette tidsrum er kørefunktionen ik

ke til rådighed og LED-indikatoren [Valgt køretrin] er slukket.
• Når en sædefunktion er aktiveret, køres den pågældende sædefunktion ud eller ind ved at bevæge joysticket

fremad eller bagud. 
• Det elektriske drev justerer sædefunktionen, så længe joysticket bevæges og standser i slutpositionerne.
• Ved endnu et tryk på knappen [Valg af elektriske ekstrafunktioner] deaktiveres sædefunktionen efter udført

indstilling. Kørefunktionen er igen til rådighed, og LED-indikatoren [Valgt køretrin] lyser igen.
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6.11.7.2 Styring R-Net

Fremgangsmåde ved anvendelse af kontrolpulten TEN°
• Ved at trykke på knappen [Profile/Mode] åbnes tilstanden "Seating" (se side  ff.). På LCD-displayet vises den

valgte tilstand (se følgende kapitel "Joystickets funktioner"). Afhængig af programmering skal der trykkes flere
gange på knappen [Profile/Mode]. 

• I tilstanden "Seating" udføres skiftet mellem sædefunktioner ved at bevæge joysticket til venstre/højre. På LCD-
displayet vises den aktuelt valgte sædefunktion (se følgende kapitel "Joystickets funktioner"). I dette tidsrum er
kørefunktionen ikke til rådighed og køretrinsindikatoren er slukket.

• Når en sædefunktion er aktiveret, kan den pågældende sædefunktion justeres ved at bevæge joysticket fremad
eller bagud. 

• Det elektriske drev justerer sædefunktionen, så længe joysticket bevæges, og standser i slutpositionerne.
• Ved at trykke på knappen [Profile/Mode] forlades tilstanden "Seating" igen. Kørefunktionen eller andre tilstan

de (f.eks. Bluetooth-tilstand) kan nu vælges en efter en.

Fremgangsmåde ved anvendelse af TEN° LCD-modulet
• Ved at trykke på knappen [Mode] åbnes tilstanden "Seating" ("Sæde") (se side  ff.). LCD-displayet viser den

valgte tilstand (se følgende kapitel). Afhængig af programmering skal der trykkes flere gange på knappen [Mo
de]. 

• I tilstanden "Seating" (Sæde) sker skiftet mellem sidefunktionerne ved en bevægelse mod venstre/højre ved
hjælp af indtastningsenheden (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN° LCD-modulet, specialstyringens ind
tastningsenheder). På LCD-displayet vises den aktuelt valgte sædefunktion (se følgende kapitel). I dette tids
rum er kørefunktionen ikke til rådighed og køretrinsindikatoren er slukket.

• Når en sædefunktion er aktiveret, kan den pågældende sædefunktion justeres ved en bevægelse fremad eller
bagud ved hjælp af indtastningsenheden (f.eks. joystick, navigationstaster på TEN  LCD-modulet, specialstyrin
gens indtastningsenheder). 

• Det elektriske drev justerer sædefunktionen, så længe indtastningsenheden bruges og standser i slutpositio
nerne.

• Ved at trykke på knappen [Mode] igen, forlades tilstanden "Seating" igen. Kørefunktionen eller andre tilstande
(f.eks. Bluetooth-tilstand) kan nu vælges en efter en.

6.11.8 Joystickets funktioner
Følgende elektriske sædefunktioner kan styres med joysticket:

Styring VR2

Funktion Styring af joystick (standardindstilling)1)

Sædehøjdeindstilling Bagud: Sædet bevæger sig opad
Fremad: Sædet bevæger sig nedad

Sædetilt Bagud: Sædet bevæger sig langsomt bagud
Fremad: Sædet bevæger sig langsomt fremad til vandret position

Rygvinkelindstilling Bagud: Ryglænet bevæger sig bagud
Fremad: Ryglænet bevæger sig fremad

Benstøtter Bagud: Begge benstøtter bevæger sig opad
Fremad: Begge benstøtter bevæger sig nedad

1) Bevægelsesretningen kan tilpasses af en autoriseret forhandler.
Følgende elektriske sædefunktioner kan styres ved hjælp af indtastningsenheden (f.eks. joystick):

Tilstand "Seating"

Visning Funktion Styreudslag ved hjælp af indtast
ningsenheden1)

Startskærm tilstand "Seating" ("Sæde")
Denne tilstand muliggør betjening af de
elektriske sædefunktioner, som blev udle
veret med elkørestolen.

Til højre: Åbning af en elektrisk sæde
funktion* 
Til venstre: Åbning af en elektrisk sæde
funktion*
* fortløbende, afhængig af bestilling
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Visning Funktion Styreudslag ved hjælp af indtast
ningsenheden1)

Elektrisk sædehøjdeindstilling Bagud: Sædet bevæger sig opad
Fremad: Sædet bevæger sig nedad

Elektrisk sædetilt Bagud: Sædet bevæger sig langsomt
bagud
Fremad: Sædet bevæger sig langsomt
fremad til vandret position

Elektrisk indstilling af rygvinkel Bagud: Ryglænet bevæger sig bagud
Fremad: Ryglænet bevæger sig fremad

Sammenkoblet sædehøjdeindstilling og
sædetilt

Fremad: Sædefunktioner bevæger sig
fremad
Bagud: Sædefunktioner bevæger sig
bagud

Elektrisk benstøtte til venstre Bagud: Venstre benstøtte bevæger sig
opad
Fremad: Venstre benstøtte bevæger sig
nedad

Elektrisk benstøtte til højre Bagud: Højre benstøtte bevæger sig
opad
Fremad: Højre benstøtte bevæger sig
nedad

Elektriske benstøtter samlet Bagud: Begge benstøtter bevæger sig
opad
Fremad: Begge benstøtter bevæger sig
nedad

1) Bevægelsesretningen kan tilpasses af en autoriseret forhandler.

6.12 Mekaniske sædefunktioner
6.12.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Manglende vedligeholdelse
Alvorlige personskader på brugeren, beskadigelser på produktet forårsaget vedligeholdelsesfejl 
► Kontroller mindst 1 x måneden indstillingsfunktioner for synlige beskadigelser, og om skrueforbindelserne er

forsvarligt fastspændt.
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6.12.2 Mekanisk opklapning af benstøtter

INFORMATION
► Følg også de overordnede sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Mekaniske sædefunktioner" > "Sikkerhedsanvis

ninger": se side 75. 

Benstøtterne, der kan klappes op med en gastrykfjeder gør det muligt for brugeren selv at forebygge en permanent
trykbelastning eller indtage en stødfri lejring. 

73 Drejning af benstøtte
1) Aktiver udløserhåndtaget på benstøtten (se pil).
2) Bevæg benstøtten i den ønskede stilling.
3) Slip udløserhåndtaget.
→ Benstøtten er indstillet.

74 Fjernelse af benstøtte
1) Tag fat i benstøtten foroven (se ill. 74, pos. 1).
2) Træk benstøtten lige opad ud af holderen.
Montering af benstøtten
1) Tag fat i benstøtten foroven (se ill. 74, pos. 1).
2) Stik benstøtten lige nedad i holderen.
For at gøre ind- og udstigningsområdet større kan fod
pladerne endvidere klappes op. 

6.13 Hoftesele
Hofteselen er beregnet som ekstra stabilisering og forhindrer brugeren i at glide ud af sædet.

6.13.1 Tilpasning

FORSIGTIG
Forkerte indstillinger
Personskader, forkert kropsholdning, ubehag hos brugeren pga. ændringer af indstillingen
► Selesystemet er en vigtig bestanddel af en individuel siddeenhed/siddeløsning. Bibehold monteringspositio

nen og det faguddannede personales principielle indstillinger.
► Kontakt venligst omgående det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, ved problemer med

denne indstilling (f.eks. utilfredsstillende siddeposition).
► Kontakt omgående det faguddannede personale, hvis du får ubehag eller angst, når produktet er påsat.
► Sørg for at få selesystemets grundindstillinger kontrolleret med jævne mellemrum og tag i givet fald højde for

brugerens vækstfaser og hvis der er ændringer i sygdomsforløbet eller i tilfælde af ændret beklædning.

Små længdetilpasninger på selen, udført af brugeren eller en ledsager (f.eks. ved tøj af forskellig tykkelse) er mu
lig.
Selelængden kan indstilles på begge sider. Plastskyderen opfanger den overskydende selelængde.
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60°
90°

75 Brugerens placering i sædet
• Anbring brugeren i en opret 90°-siddestilling (hvis

det er fysisk muligt).
• Sørg for, at ryggen er lænet op ad rygpuden (hvis

det er fysisk muligt).
• Hofteselen skal være anbragt i en vinkel på ca. 60°

til 90° i forhold til sædefladen og foran hoften.

Mulige fejl ved placering
• Hofteselen ligger på brugeren over hoften ved mavens bløddele.
• Brugeren sidder ikke opret i sædet.
• Hvis hofteselen er for løs, kan det medføre, at brugeren glider i/glider ud af sædet.
• Ved montering/justering føres hofteselen over siddesystemets komponenter (f.eks. over armlænene eller pelot

terne på sædet). Herved mister hofteselen sin fastholdefunktion. 

76 Indstilling af selelængde
1) Positioner brugeren i sædet. Følg her anvisningerne

til placeringen i det forrige afsnit.
2) Luk selen.
3) Fralæg de 2 selespænder i midten over lårene foran

overkroppen.
4) Bring selespændet (se ill. 76, pos. 1) eller låsetun

gen i en vinkelret position.
5) De 2 selespænder forskydes i den ønskede posi

tion.
6) Slip selespænden eller låsetungen.
7) Kontroller indstillingen.

ADVARSEL! Hofteselen skal sidde fast til krop
pen, men ikke så fast, at brugeren kommer til
skade. Det skal være muligt at anbringe to fin
gre mellem selen og låret.

6.13.2 Anvendelse af produktet

ADVARSEL
Forkert anlæggelse
Kvælning eller strangulering, hvis brugeren glider fremad i produktet
► Hofteselen skal anlægges, når brugeren sætter sig i produktet og altid anvendes, når produktet anvendes.
► Sørg for, at selelåsen er i midten foran kroppen.
► Fjern indeklemte genstande eller indeklemt tøj.

FORSIGTIG
Forkert anvendelse
Brugeren kan styrte eller falde ud grundet brugerfejl
► Hofteselen må først åbnes, når brugeren er klar til at forlade produktet.
► Brugeren må ikke være uden opsyn, hvis brugerens kognitive evner kan have til følge, at brugeren kan udløse

en uønsket åbning af selesystemet. 
► Oplysninger til efterfølgende køb og til fastgørelse kan fås hos det faguddannede personale, som har afleveret

produktet. 
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FORSIGTIG
Medicinske risici
Tilskadekomst, tryksår pga. brugerfejl
► Sørg jævnligt for trykaflastning og kontrollér brugerens hud. Såfremt der opstår hudirritationer og/eller rødme,

skal det faguddannede personale kontaktes, der har tilpasset og indstillet produktet. Produktet må ikke anven
des mere, før det fagligt uddannede personale er blevet konsulteret. 

77 Påspænding af hoftesele
> Forudsætning: Følg positioneringsanvisningerne i

forrige kapitel.
1) Stik de 2 låsehalvdele ind i hinanden, indtil selelå

sen går hørbart i indgreb.
ADVARSEL! Hofteselen skal sidde fast til krop
pen, men ikke så fast, at brugeren kommer til
skade. Det skal være muligt at anbringe to fin
gre mellem selen og låret.

2) Foretag en trækprøve.
Åbning af hoftesele
1) Tryk på udløserknappen.
2) Åbn selelåsen og læg selen ved siden af.

Rengøring af selesystemet

INFORMATION
Overhold vaskeanvisninger på produktet og informationerne i det pågældende produkts brugsanvisning. 

• Seler med metalspænder må ikke vaskes i vaskemaskinen, da der kan trænge vand ind og dermed forårsa
ge korrosion med efterfølgende fejlfunktion. 

• Rengør selerne ved at fugte dem med varmt sæbevand (tilsæt desinfektionsmiddel) eller aftør dem omhyggeligt
med en tør, ren, absorberende klud.

Yderligere rengøringsanvisninger
• Selerne skal lufttørres. Det skal sikres, at selerne og polstringerne er fuldstændig tørre, før de monteres.
• Selerne må ikke udsættes for direkte varmepåvirkning (f.eks. sollys, varme fra ovne og radiatorer).
• Selerne må ikke stryges eller bleges.

6.14 Styringstilbehør
6.14.1 Ledsagerstyring
6.14.1.1 Ledsagerstyring VR2
Til transport vha. ledsagere er det muligt at montere en separat kontrolpult på elkørestolen. Den separate kontrol
pult kan indstilles i højden og tages af.

Funktionsoversigt
Med ledsagerstyringen styrer ledsageren kørefunktionen og de elektriske sædefunktioner.
Tilslutningen af modulet sker i kombination med kontrolpulten eller som separat indtastningsenhed.
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1 Joystick
2 Knap [aktivering/deaktivering af ledsagerstyring]
3 LED-indikator [ledsagerstyring aktiv] (grøn LED-

indikator)
4 LED-indikator [hovedstyring aktiv] (rød LED-indi

kator)
5 Knap [Valg af elektrisk ekstrafunktion]
6 LED-indikator [sædefunktion 1]
7 LED-indikator [sædefunktion 2]
8 Knap [Valg af køretrin]

78

9 LED-indikator [valgt køretrin]

Joystick 
Med joysticket styrer ledsageren hastigheden og kørselsretningen. Hvis en sædefunktion er aktiveret, køres funk
tionen ind eller ud med joysticket.

Knap [aktivering/deaktivering af ledsagerstyring]
Med denne knap overtager ledsageren styringsfunktionen fra kontrolpulten eller giver den tilbage til kontrolpulten.
Den pågældende tilstand vises med en LED.

LED-indikator [ledsagerstyring aktiv]
Den grønne LED lyser, når ledsagerstyringen er aktiveret, og elkørestolens kontrolpult er deaktiveret.

LED-indikator [hovedstyring aktiv]
Den røde LED lyser, når ledsagerstyringen er deaktiveret og elkørestolens kontrolpult er aktiv.

Knap [Valg af elektrisk ekstrafunktion]
Ved at trykke på knappen aktiveres efter hinanden "Sædefunktion 1" og "Sædefunktion 2". Den valgte sædefunk
tion vises med LED.
Et yderligere tryk på knappen bevirker, at der vendes tilbage til køremodus (LED-indikator for sædefunktion lyser
ikke).

LED-indikator [Sædefunktion 1/2]
Med denne LED-indikator vises den aktuelt aktive elektriske ekstrafunktion.

Knap [Valg af køretrin]
Ved at trykke på knappen kan køretrinnet forhøjes/reduceres. Når det maksimale køretrin nås, ændres det akusti
ske signal.

LED-indikator [valgt køretrin]
LED'erne viser det aktuelt valgte køretrin (1-5).

6.14.1.2 Ledsagerstyring R-Net
Til transport vha. ledsagere er det muligt at montere en separat kontrolpult på elkørestolen. Den separate kontrol
pult kan indstilles i højden og tages af.

Funktionsoversigt
Med ledsagerstyringen styrer ledsageren kørefunktionen og de elektriske sædefunktioner.
Tilslutningen af modulet sker i kombination med kontrolpulten eller som separat indtastningsenhed.
Tilslutningen af modulet sker i kombination med TEN° LCD-modulet og specialstyringen (såfremt den forefindes).
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1 Joystick
2 Knap [aktivering/deaktivering af ledsagerstyring]
3 LED-indikator [ledsagerstyring aktiv] (grøn LED-

indikator)
4 LED-indikator [hovedstyring aktiv] (rød LED-indi

kator)
5 Knap [Modus]
6 Knap [Valg af køretrin]

MODE
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7 LED-indikator [Valgt køretrin]

Joystick 
Med joysticket reguleres hastigheden og kørselsretningen i køreprofilen"Drive" ("Kør") (se side 54). 
Hvis styringen er i tilstanden aktiveret "Seating" / "Sæde" køres sædepositionen ind og ud ved at bevæge joystick
et fremad eller bagud (se side 73), eller der kan skiftes sædeposition ved at bevæge joysticket til venstre eller til
højre. 
I driftstilstandene (f.eks. "Bluetooth Device") kan der navigeres ved at bevæge joysticket frem eller tilbage eller til
højre eller til venstre.

Knap [Aktivering/deaktivering af ledsagerstyring]
Med denne knap overtager ledsageren styringsfunktionen fra kontrolpulten eller af TEN  LCD-modulet. Med endnu
et tryk på knappen giver ledsageren styringsfunktionen tilbage til kontrolpulten eller specialstyringen. Den pågæl
dende status vises med en LED.
Efter at have tændt for ledsagerstyringen viser LCD-displayet følgende:

Visning Information
Ledsagerstyring aktiv

LED-indikator [Ledsagerstyring aktiv]
Den grønne LED lyser, når ledsagerstyringen er aktiveret, og brugerens styringsmodul er deaktiveret.

LED-indikator [Hovedstyring aktiv]
Den røde LED lyser, når ledsagerstyringen er deaktiveret, og brugerens styringsmodul er aktiveret.

Knap [Mode]
Ved tryk på knappen aktiveres de programmerede profiler og driftstilstande. Navigationen i profilerne og driftstil
standene udføres med joysticket (se ovenfor).

Knap [Valg af køretrin]
Ved at trykke på knappen kan køretrinnet forhøjes/reduceres. Når det maksimale køretrin nås, ændres det akusti
ske signal.

LED-indikator [Valgt køretrin]
LED'erne viser det aktuelt valgte køretrin (1 - 5).
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6.14.2 Joystickplade

80 Joystickpladen forstørrer fladen til hånden og letter så
ledes betjeningen af indtastningsenheden.

6.14.3 Tastemodul
Elkørestolen er udstyret med et tastemodul.
Tastemodulet muliggør direkte valg af de elektriske sædefunktioner under normal kørsel.
Sædefunktionernes rækkefølge på tastemodulet svarer til programmeringen, der er gemt i kontrolpulten.
Når styringen er i profilen "Drive" ("Kørsel") kan tastemodulet benyttes parallelt.

Oversigt over tastemodul
1 Styrbare elektriske funktioner (eksempel)
2 Knap [Modus]
3 LED-indikator [valgt funktion]
4 Tasterne [funktionsvalg opad/nedad]
5 Stik til tilslutning af piko-knapper

81

Styrbare sædefunktioner
Med tastemodulet kan der, alt efter elkørestolens udførelse og tastemodulets konfiguration, styres op til 5 elektriske
sædefunktioner (se ill. 81, pos. 1) under den normale kørsel:

Indikator Information
Elektrisk sædehøjdeindstilling

Elektrisk sædetilt

Elektrisk rygvinkelindstilling

Elektrisk benstøtte til venstre
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Indikator Information
Elektrisk benstøtte til højre

Elektriske benstøtter, samlet

Yderligere specialfunktioner (kombinationer)
S1-S5

Tastefunktioner
• Tasten [Mode] (se ill. 81, pos. 2) anvendes til at skifte mellem de enkelte funktioner (1-2-3-4-5-1-2-…).
• Den blå LED (se ill. 81, pos. 3) signalerer den valgte elektriske funktion.
• Med tasterne [funktionsvalg opad]/[funktionsvalg nedad] (se ill. 81, pos. 4) udføres den pågældende funktion

(funktion op/ned).

INFORMATION
Funktionen af tasterne [funktionsvalg opad/nedad] kan indstilles efter brugerens ønsker (knap[funktionsvalg
opad] = funktion op eller funktion ned – alt efter programmering).

Tilbehør
Ydermere fås som tilbehør 3 piko-knapper, der kan anbringes, hvor man ønsker det og tilsluttes tastemodulet.
Piko-knapperne overtager tast-funktionen [Mode] og tasterne [funktionsvalg opad]/[funktionsvalg nedad] (se pos.
2/4). På tastemodulets bagside viser symboler den tilsvarende funktion.

6.14.4 Memory-funktion

82 Memory-funktionen er en ekstra funktion i tilstanden
"Seating" ("Elektriske sædefunktioner"). Yderligere op
lysninger: se side 73; se side 74.
Følgende varianter tilbydes:
• Memory-funktion rygvinkelindstilling – indstillingsek

sempel: 20°
• Memory-funktion sædetilt – indstillingseksempel:

20°
• Memory-funktion kombination rygvinkelindstil

ling/sædetilt – indstillingseksempel: 15°/15°
Memory-funktionen bevirker, at den pågældende sæde
funktion stopper i en forhåndsindstillet vinkel:
• Når memory-funktionen er aktiveret, kan den pågæl

dende sædefunktion udføres ved at bevæge joysti
cket fremad eller bagud.

• Det elektriske drev justerer sædefunktionen, så læn
ge joysticket bevæges, og standser, når den foru
dindstillede vinkel er nået.

For at bringe sædet i nulstilling, forlad memory-funktio
nen ved at bevæge joysticket mod venstre/højre og skift
til den pågældende "normale" sædefunktion (f.eks. sæ
detilt).
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6.14.5 Styring til bordbakke
6.14.5.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Ikke tilladt anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige personskader på grund af anvendelse af ikke-godkendte produktkombinationer
► Fjern produktet inden anvendelse af kørestolen et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer. 
► Placer produktet sikkert i køretøjet.

FORSIGTIG
Forkert indstilling
Fastklemning, kvæstelse på grund af for trang indstilling
► Klem ikke brugeren fast ved isætning af produktet.

FORSIGTIG
Kollisioner ved kørsel
Fastklemning, kvæstelse på grund af terapibordet
► Vær opmærksom på, at brugeren ved kollisioner kan kvæstes på grund af terapibordet. Undgå kollisioner.

FORSIGTIG
Kørsel med genstande, der ligger på bordpladen
Tilskadekomst pga. løse genstande
► Fjern alle genstande fra terapibordets bordplade inden kørsel.

BEMÆRK
Ukorrekt anvendelse
Beskadigelse af produktet på grund af forkert anvendelse
► Vær opmærksom på, at brugeren ikke kører med terapibordet vippet til side.
► Træk ikke produktet for langt ud af holderøret.
► Placer ikke varme genstande på bordpladen.
► Overbelast ikke bordpladen. Den maksimalt tilladte belastningsvægt kan ses i kapitlet "Tekniske data".

6.14.5.2 Generelt

83 Bordstyringen består af et terapibord (se ill. 83, pos. 1)
med en i midten integreret kontrolpult til kørestolsstyrin
gen (se ill. 83, pos. 2) samt en ladebøsning, som er
fastgjort under terapibordet (se ill. 88). 
Når kontrolpulten klappes ned med hånden, er bordpla
den flad og lukket på siden, der vender opad. Ved ned
klapningen spærrer kørestolsstyringen automatisk køre
funktionen.
Bordstyringen kan klappes ned i siden for at kunne sti
ge ind i stolen og fjernes til transport.

6.14.5.3 Anvendelse af produktet

INFORMATION
► Terapibordets placering skal tilpasses til brugeren. Dette gør det faguddannede personale.
► Efter behov kan brugeren eller en ledsager indstille terapibordets placering. Følg sikkerhedsanvisningerne i

begyndelsen af kapitlet.
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INFORMATION
Opladning af batteriet med ladebøsningen, der er fastgjort på terapibordet: se side 61.

84 Nedklapning af kontrolpult
1) Tag fat i kontrolpultens holder (se ill. 84, pos. 1).
2) Klap kontrolpulten nedad, så terapibordets flade er

lukket (se ill. 84, pos. 2).

85 Brug af terapibord
1) Klap terapibordet ud til siden (se ill. 85).

Efter behov: Træk terapibordet fremad (se næste
afsnit).

2) Sæt brugeren i sædet.
3) Klap terapibordet tilbage.

Efter behov: Skub terapibordet bagud og luk
spændehåndtaget (se næste afsnit).
FORSIGTIG! Brugeren må ikke klemmes inde af
terapibordet. Sørg for, at brugerens arme ligger
på terapibordet, og at det forreste runde udsnit
ikke kommer imod brugerens krop. Efter behov
indstilles bordet igen (se næste afsnit).

4) Før brug skal det kontrolleres, at terapibordet sid
der forsvarligt fast.

86 Dybdejustering af terapibordet
1) Åbn spændehåndtaget på drejemekanismen (se

ill. 86, pos. 1) og træk terapibordet lidt fremad (se
ill. 86, pos. 2).

2) Klap terapibordet ud til siden (se ill. 85).
3) Sæt brugeren i sædet.
4) Klap terapibordet tilbage.
5) Skub terapibordet bagud (se ill. 86, pos. 2) og

indstil dybden. Luk spændehåndtaget ((se ill. 86,
pos. 1).
FORSIGTIG! Brugeren må ikke klemmes inde af
terapibordet. Sørg for, at brugerens arme ligger
på terapibordet, og at det forreste runde udsnit
ikke kommer imod brugerens krop.

6) Luk spændehåndtaget på drejemekanismen.
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87 Fjernelse af terapibordet til transport efter behov
1) Afbrydelse af den elektriske forbindelse:

→ Drej den sorte ring på forbindelsesstikket mod
uret og åbn bajonetlåsen (se ill. 87, pos. 1/2).

→ Træk forbindelsesstikket ud (se ill. 87, pos. 3).
2) Åbn spændehåndtaget på drejemekanismen (se

ill. 86, pos. 1) og træk terapibordet fremad ud (se
ill. 86, pos. 2). 

Genmontering af terapibordet efter behov
1) Sæt terapibordet i klemmemekanismen og skub det

bagud (se ill. 86, pos. 2).
FORSIGTIG! Brugeren må ikke klemmes inde af
terapibordet. Sørg for, at brugerens arme ligger
på terapibordet, og at det forreste runde udsnit
ikke kommer imod brugerens krop.

2) Luk spændehåndtaget på drejemekanismen (se
ill. 86, pos. 1).

3) Genoprettelse af den elektriske forbindelse:
→ Tilslut forbindelsesstikket. Teksten peger opad

(se ill. 87, pos. 4).
→ Drej forbindelsesstikket med uret, indtil bajonet

låsen går i indgreb (se ill. 87, pos. 2).

88 Opladning via ekstern ladebøsning
1) Sluk for elkørestolens styring.
2) Åbn ladebøsningen (se ill. 88, pos. 1).
3) Stik ladeapparatets ladestik ind i ladebøsningen på

elkørestolen.
INFORMATION: Bemærk, at der via ladebøsnin
gen kun må oplades med en strømstyrke op til
maks. 10 A.

4) Tilslut ladeapparatet til stikkontakten.
→ Opladningen starter automatisk, og ladetilstan

den vises på LCD-displayet på kontrolpulten
samt på ladeapparatet.

5) Sluk ladeapparatet, når opladningen er afsluttet, og
træk stikket ud.

6) Træk ladeapparatets ladestik ud af ladebøsningen.
7) Luk ladebøsningen (se ill. 88, pos. 1).
8) Tænd for elkørestolens styring. Elkørestolen kan nu

køre.

6.14.5.4 Rengøring
1) Rengør produktet med varmt vand og opvaskemiddel. 
2) Skyl med rent vand og lad produktet tørre.

Vigtig anvisning vedrørende rengøring
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler og hårde børster osv.

6.14.5.5 Vedligeholdelse
For at kunne garantere for produktets sikkerhed, skal det vedligeholdes i hele dets benyttelsestid.
• Kontroller jævnligt, at skrueforbindelserne sidder korrekt.
• Alle nedslidte eller beskadigede komponenter skal udskiftes omgående.
• Vær herved særligt opmærksom på ridser i bordpladen.

6.14.6 TEN° bordmodul
Elkørestolen er udstyret med et TEN° bordmodul. 
TEN bordmodulet muliggør en elektrisk drejning af den integrerede kontrolpult på en elkørestols terapibord. 
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Nøjagtige oplysninger om brug, rengøring og vedligeholdelse fremgår af den vedlagte brugsanvisning.

6.15 Specialstyring
6.15.1 Sikkerhed
6.15.1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG
Ikke formålsbestemt anvendelse
Personskader som følge af styrt, eller hvis kørestolen vælter. Beskadigelse af monteret udstyr på specialstyringen.
► Anvend specialstyringerne udelukkende i henhold til det tiltænkte formål.

FORSIGTIG
Kørsel uden erfaring med specialstyringen
Personskader som følge af kollision, styrt, eller hvis kørestolen vælter. 
► Øv brugen af specialstyringen under tilsyn af instruerede ledsagere på et plant, overskueligt terræn, før den

benyttes første gang.

FORSIGTIG
Ekstreme temperaturer
Nedkøling eller forbrændinger ved kontakt med komponenter, svigt af komponenter
► Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer (f.eks. solindstråling, sauna, ekstrem kulde).
► Placer ikke produktet i umiddelbar nærhed af varmekilder.

6.15.1.2 Sikkerhedskrav til drift

FORSIGTIG
Ukontrolleret køreadfærd som følge af tekniske forstyrrelser i specialstyringen
Personskader som følge af kollision, styrt, eller hvis kørestolen vælter. 
► Såfremt der opstår tekniske forstyrrelser, skal du omgående kontakte din autoriserede forhandler.
► Hold omgående op med at bruge specialstyringen, når der konstateres fejl, defekter eller andre farer, der kan

medføre personskader.

FORSIGTIG
Ukontrolleret køreadfærd som følge af forstyrrelser, udløst af elektromagnetiske felter
Personskader som følge af kollision, styrt, eller hvis kørestolen vælter.
Vær opmærksom på følgende særegenheder under brug:
► Specialstyringernes funktioner kan påvirkes i negativ retning som følge af elektromagnetiske felter.
► Specialstyringen kan selv generere elektromagnetiske felter, som kan føre til forstyrrelser af andre apparater.
► Sluk den pågældende specialstyring, når der ikke er brug for den.

FORSIGTIG
Forkert ind- og udstigning
Personskader som følge af styrt, eller hvis kørestolen vælter. Beskadigelse af monterede komponenter i speci
alstyringen
► Sluk styringen under ind- og udstigning for at undgå ukontrollerede kørebevægelser.
► Vær opmærksom på, at specialstyringerne ikke kan belastes med fuld vægt og derfor ikke må bruges til ind-

og udstigning.

BEMÆRK
Anvendelse ved forkerte omgivelsesbetingelser 
Beskadigelse af produktet på grund af for høje eller lave temperaturer
► Anvend produktet kun i et temperaturområde fra -15 °C til +40 °C (5 °F til +104 °F). 
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INFORMATION
Elkørestolens styring er beskyttet iht. beskyttelsesklassen IPX4 og kan således bruges ved dårlige vejrforhold
(f.eks. regnvejr). Styringerne er godkendt til indendørs og udendørs brug og opfylder kravene med hensyn til kli
ma og vandsprøjt.

INFORMATION
Ved kommunikationsproblemer i bussystemet aktiverer styringen et NØDSTOP og forhindrer således ukontrolle
rede funktioner. Hvis kørestolen heller ikke er køreklar efter genindkobling, kan der skiftes til skubbefunktionen
ved at løsne bremsen. Derefter skal man under alle omstændigheder konsultere en autoriseret forhandler.

6.15.1.3 Sikkerhedskrav til pleje, vedligeholdelse og bortskaffelse

FORSIGTIG
Ukorrekt vedligeholdelse, reparation eller indstilling
Tilskadekomst som følge af styrt, væltning eller sammenstød pga. uventet reaktion fra kørestolen.
► Elkørestolen må kun vedligeholdes af personale, som Ottobock har autoriseret og oplært.

6.15.1.4 Effekten af elektromagnetiske forstyrrelser på produktet og brugeren

INFORMATION
Følg også sikkerhedsanvisningern i hovedkapitlet "Sikkerhed" om dette emne (se side 13).

Advarsler mod effekter af elektromagnetiske forstyrrelser

ADVARSEL
Effekten af elektromagnetiske forstyrrelser på produktet 
Alvorlige personskader ved uheld som følge af ukontrolleret køreadfærd
► Følg nedenstående advarsler for at undgå risikoen for, at kørestolens bremser løsner sig af sig selv, eller at el

kørestolen begynder at køre utilsigtet.
► Tænd ikke mobile personlige kommunikationsenheder, som f.eks. CB-radioer og mobiltelefoner, når elkøre

stolen er tændt.
► Vær opmærksom på sendeanlæg, såsom radioer og fjernsyn, der er opstillet i nærheden og forsøg at holde til

strækkelig stor afstand.
► Sluk for elkørestolen i tilfælde af uventet drift eller uønsket løsnen af bremserne, såfremt dette er muligt på sik

ker vis.
► Tilføjelse af ekstraudstyr eller komponenter samt forandringer på elkørestolen kan have til følge, at elkøresto

len er mere modtagelig for forstyrrelser, udløst af radiobølger. (Bemærk: Der er ingen nem måde at finde ud
af, hvilken effekt radiobølger har på kørestolens immunitet.)

► Informer producenten af elkørestolen om alle hændelser af uventet drift samt de tilfælde, hvor bremserne har
løsnet sig af sig selv. Samtidig skal du angive, om der var radioanlæg i nærheden, da denne hændelse indtrå
dte.

BEMÆRK
Forstyrrelser på grund af elektromagnetiske felter
Funktionsindskrænkning på grund af elektromagnetiske felter 
► Elkørestolen er afprøvet i henhold til EMC-direktivet. Alligevel kan elkørestolen generere elektromagnetiske

felter, som kan medføre forstyrrelser af andre apparater. Derfor skal styringen slukkes, når der ikke er brug for
funktionerne.

INFORMATION
På trods af overholdelse af alle direktiver og standarder, er det muligt, at alarmsystemer (f.eks. i varehuse) reage
rer på dit produkt. Fjern i dette tilfælde dit produkt fra det pågældende område.
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6.15.1.5 Krav til brugeren

FORSIGTIG
Ukorrekt betjening
Tilskadekomst som følge af styrt, væltning eller sammenstød pga. uventet reaktion fra kørestolen.
► Specialstyringen må kun bruges af en sagkyndig bruger. 
► Bruger og evt. ledsager skal hertil instrueres i håndteringen af specialstyringen af personer, som Ottobock

har autoriseret og oplært. 
► Brugeren skal have læst og forstået hele brugsanvisningen. 
► Betjening må ikke udføres ved overtræthed eller under indflydelse af alkohol eller rusmidler. 
► Brugeren må ikke have mentale forstyrrelser, som temporært eller permanent indskrænker opmærksomheden

og dømmekraften, som er nødvendig for at kunne færdes i trafikken.

INFORMATION
Kørsel af elkørestolen i låst tilstand kræver øget opmærksomhed af brugeren. Ottobock anbefaler at øve brugen af
specialstyringer i låst tilstand.

6.15.1.6 Sikkerhedsfunktioner

ADVARSEL
Fejlbehæftede sikkerhedsfunktioner
Alvorlige personskader som følge af styrt, væltning og sammenstød med kørestolen 
► Inden kørestolen benyttes, skal det kontrolleres, at sikkerhedsanordningerne, Til/Fra-kontakten og brugerkon

takten fungerer korrekt.
► Benyt kun specialstyringerne, hvis Til/Fra-kontakten og brugerkontakten fungerer.

6.15.2 Generelt
6.15.2.1 Tænd
Afhængig af konfiguration er der følgende muligheder for at tænde eller slukke specialstyringen: 
• Til-/Fra-knappen på kontrolpulten
• Til-/Fra-knappen på TEN° LCD-modulet
• Ekstern Til-/Fra-knap
Det faguddannede personale kan indstille en slukketid. Denne slukker styringen efter et bestemt stykke tid uden
tryk på knappen. Slukketiden kan deaktiveres.

6.15.2.2 TEN° LCD-modul
Den leverede joystickstyring blev tilsluttet til TEN  LCD-modulet. Yderligere oplysninger: se side 34.
Den leverede knapstyring blev tilsluttet til TEN° LCD-modulet. Yderligere oplysninger: se side 34.
Den leverede suge-/puste-styring blev tilsluttet til TEN  LCD-modulet. Yderligere oplysninger: se side 34.

6.15.3 Joystick-styringer

FORSIGTIG
Ukontrolleret køreadfærd
Risiko for personskade pga. utilsigtede joystickbevægelser
► Ved at bevæge joysticket bestemmes hastighed og kørselsretning. Længden og styrken af indstillingerne er

betydeligt mindre ved brug af specialjoysticks.
► Lær at bruge joysticket på en fri kørselsstrækning.

6.15.3.1 Produktbeskrivelse
Joystick-styringen gør det muligt at styre elkørestolen for brugere, som ikke har tilstrækkelig håndmotorik til at be
væge standard-joysticket på kontrolpulten.
Det monterede specialjoystick kan benyttes med individuelt tilpassede styringer og kræfter.
Joysticket blev tilsluttet TEN° LCD-modulet (se side 34).
Elkørestolen blev udstyret med et af de følgende joystick til specialstyringsfunktioner:
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89 • mo-Vis micro-joystick: meget lille joystick, mini
mal kraftanvendelse (ca. 10 g), betjening f.eks. med
finger, hage, tunge, læbe (ill. til venstre).

• mo-Vis multi-joystick: mindre joystick, begrænset
kraftanvendelse (ca. 50 g), betjening f.eks. med fin
ger, hage, læbe (ill. til højre).

Elkørestolen blev udstyret med et af de følgende joystick til specialstyringsfunktioner:

90 • mo-Vis allround light-Joystick: normalt stort
joystick, moderat kraftanvendelse (ca. 120 g, ill. til
venstre)

• mo-Vis allround-Joystick: normalt stort joystick,
normal kraftanvendelse (ca. 250 g). Dette joystick,
som er blevet udviklet til et bredt anvendelsesområ
de, er egnet til de fleste kørestolsbrugere. Det kan
anvendes som standard-joystick, hage-joystick eller
som joystick til ledsagere (ill. til venstre).

• mo-Vis Heavy Duty-Joystick: stort joystick, ek
strem kraftanvendelse (ca. 650 g). Betjening med
hånd eller fod. Blev udviklet til brugere, som udøver
stor kraft på joysticket (ill. til højre).

Joysticket blev monteret på en hagesvingarm. Således kan elkørestolen styres med hagen. 
Det faguddannede personale har programmeret joystickets styring i overensstemmelse med brugerens konkrete
muligheder.
Joysticket blev monteret på en holder til terapibordet. Således kan brugeren godt nå joysticket.
Det faguddannede personale har programmeret joystickets styring i overensstemmelse med brugerens konkrete
muligheder.

91 Joysticket blev monteret på armlænet (se ill. 91, til ven
stre). Således kan brugeren godt nå joysticket.
Alt efter udførelse blev der foruden joysticket monteret
en eller to yderligere trykknapper (brugerkontakter) (se
ill. 91, til højre).
Det faguddannede personale har programmeret joysti
ckets styring i overensstemmelse med brugerens kon
krete muligheder.

Piko-knapper eller trykknapper

FORSIGTIG
Forkert placering af nød-stop
Risiko for tilskadekomst på grund af ikke tilgængelig brugerkontakt
► Brugerkontakten med nød-stop-funktion (trykknap eller piko-knap) skal placeres således, at den til enhver tid

er godt tilgængelig for brugeren.
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Joystickstyringen kombineres som regel med 1 eller 2 piko-knapper, der kan placeres efter ønske.
Alternativt kan joystickstyringen kombineres med 1 eller 2 trykknapper, der også kan placeres efter ønske.
Ottobock byder på den mulighed at integrere trykknapperne direkte i joystickholderen (se ill. 91).

Variant med en piko-knap/trykknap

Funktion piko-knap 1; funk
tion trykknap 1

Variant 1: Til-/Fra-knap til styringen, nød-stop-funktion, når den trykkes under
kørslen
Variant 2: Profile/Mode-knap, ved at trykke kort på knappen (ca. 1 sek.), åb
nes en efter en styresystemets tilgængelige køreprofiler og driftstilstande (af
hængig af programmering og tilsluttede enheder)
Kun med programmeret sekvenstilstand: Rulning gennem menupunkterne

Funktion joystick I køreprofil (f.eks. "Drive" / "Kørsel"): Regulering af hastighed og kørselsret
ning
I tilstand "Seating" / "Elektriske sædefunktioner": Indstilling af sædefunktion,
skift til næste sædefunktion
I en driftstilstand: Navigation/betjening af tilstanden, rulning gennem menu
punkterne

Variant med to piko-knapper/trykknapper

Funktion piko-knap 1; funk
tion trykknap 1

Til-/Fra-knap til styringen, nød-stop-funktion, når den trykkes under kørslen

Funktion piko-knap 2; funk
tion trykknap 2

Profile/Mode-knap, ved at trykke kort på knappen (ca. 1 sek.), åbnes en efter
en styresystemets tilgængelige køreprofiler og driftstilstande (afhængig af pro
grammering og tilsluttede enheder)

Funktion joystick I køreprofil (f.eks. "Drive" / "Kørsel"): Regulering af hastighed og kørselsret
ning
I tilstand "Seating" / "Elektriske sædefunktioner": Indstilling af sædefunktion,
skift til næste sædefunktion
I en driftstilstand (f.eks. tilstand "Bluetooth Device"): Navigation/betjening af
tilstanden, rulning gennem menupunkterne

Særlige kendetegn for den leverede joystickstyring er:
• intuitiv betjening
• enkel menustyring
• individuel indstilling af forstærkning
• modulært koncept for individuel tilpasning
• service-venlighed pga. enkel opbygning
• tilpasning af hastigheds-, accelerations- og decelerationsværdier til brugerens individuelle ønsker.
Detaljerede oplysninger om tekniske data, konfiguration af de enkelte joystick fremgår af den medfølgende bruger-
og installationsvejledning for joysticket.

6.15.3.2 Joystick-kommandoer
Joystickbevægelserne er som regel fastlagt med følgende funktioner:

Joystickbevægelse Kørsel Brugermenu ("User Menu")*
frem fremad rul opad i listen
bagud baglæns rul nedad i listen
til højre til højre fra stillestående position vælg menupunkt
til venstre til venstre fra stillestående position

*) Afhængig af programmeringen kan Sekvenstilstand også været indstillet til menuvalget. Her foretages rulning i
menuposterne vha. brugerkontakten.
Et skift fra køretilstand til brugermenuen ("User Menu") og tilbage igen sker i stilstand ved at trykke på brugerkon
takten (ca. 1 s).
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

6.15.3.3 Kørsel
På kontrolpulten eller displayet på TEN° LCD-modulet vises, ved start, displayet med det definerede startpunkt. Til
kørsel vælges køremenuen, og joysticket bevæges i den ønskede retning. Hastigheden øges, så længe brugeren
bevæger joysticket i den valgte retning, eller indtil den definerede maksimalhastighed er nået.
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Kørestolen kan bremses på følgende måde:
• Tryk joysticket i den modsatte retning (hurtigstop).
• Styr ikke længere med joysticket (automatisk stop).
Hastigheden reduceres, indtil kørestolen standser. Den kører videre i den ønskede retning, hvis joysticket benyttes
igen.

INFORMATION
Hvis kørestolen standser, aktiveres automatisk den mekaniske bremse og forhindrer, at kørestolen ruller.

6.15.3.4 Låst køretilstand
I låst køretilstand bibeholdes kørefunktionen uden hele tiden at skulle styre med joysticket. Derved aflastes bruge
ren ved kørsel på lange strækninger. Joysticket skal kun styres, indtil den ønskede hastighed er nået. Kørestolen
fortsætter med at køre i denne hastighed, indtil joysticket igen bevæges. Korrektioner af retninger er altid mulig un
der kørsel. Bremsning udføres, som beskrevet under kørsel (se side 90).
Det faguddannede personale kan til den låste køretilstand programmere følgende driftstyper:
• Step (Trin): Kørsel i trintilstand betyder, at kørestolens låste hastighed øges eller reduceres med korte bevæ

gelser af joysticket.
• Cruise (Tempomat): Kørestolens hastighed øges, når joysticket bevæges, og når der gives slip på det, fortsæt

ter kørslen med den nåede hastighed.
Begge driftstyper kan programmeres enten til fremadkørsel eller til fremadkørsel og bakning.
Efter start viser LCD-displayet følgende:

Visning Information
Den låste køretilstand vises med symbolet til venstre.

INFORMATION
Den låste køretilstand kan kun benyttes til fremadkørsel og bakning. Drejende bevægelser er ikke mulig i låst kø
retilstand.

6.15.3.5 Brugerkontakt

Drift med brugerkontakt
Ved brug af TEN° LCD-modulet som del af specialstyringen kan det faguddannede personale også have tilsluttet
en separat brugerkontakt.
Funktion (normal indstilling): Hvis brugerkontakten aktiveres, skifter styringen fra kørsel til brugermenuen ("User
Menu"). Her kan brugeren styre sædefunktionerne eller benytte andre funktioner – f.eks. omgivelseskontrollen via
infrarød.
I standardprogrammeringen vises først de enkelte sædefunktioner. Herefter vises valgmuligheden "Exit", hvormed
det er muligt at vende tilbage til kørsel. Hvis brugerkontakten aktiveres, når en sædefunktion vises, ses valgmulig
hederne for den pågældende sædefunktion dvs. , "op", "ned" eller "Exit". Også på dette niveau kan den pågæl
dende aktion udløses ved at aktivere brugerkontakten. 
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

INFORMATION
Den normale indstilling kan ændres af det faguddannede personale, afhængig af brugerens evner. Få instruktion
af autoriserede fagfolk i brugerkontaktens konkrete funktion.

Drift uden brugerkontakt
Det er også muligt med TEN° LCD-modulet at igangsætte de specialstyringer, der er opbygget, uden brugerkon
takt. Det kan være nyttigt, hvis brugeren ikke har nogen mulighed for at betjene en brugerkontakt.
I et sådant tilfælde starter styringen – afhængigt af programmeringen – f.eks.  i brugermenuen ("User Menu"). Hvis
optionen "Exit" vises, kan der vendes tilbage til kørsel.

6.15.4 Knapstyringer
6.15.4.1 Produktbeskrivelse
Knapstyringen muliggør styring af elkørestolen til brugere, som ikke har tilstrækkelig håndmotorik til at styre stan
dard-joysticket på kontrolpulten. I sådanne tilfælde fås forskelligt dimensionerede knapper.
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Knapstyringer udføres med 1 knap (scan-funktion, også nævnt lysstyring).
Alle funktioner, inklusive kørefunktion, kan styres med denne knap (undtagelse: Bluetooth-funktioner). Visning af
kørselsretninger eller menuvisning udføres automatisk i en hastighed, der kan indstilles med parametre. Ved at
trykke på knappen udføres den netop viste kørselsretning eller funktion.
Knapstyringer er udstyret med 3 knapper.
Disse knapper anvendes med følgende funktioner:
• Frem/Tilbage
• Højre
• Venstre
Knapstyringer er udstyret med 4 knapper.
Disse knapper anvendes med følgende funktioner:
• Frem
• Tilbage
• Højre
• Venstre

6.15.4.2 1-knap-styring (scan-funktion)
6.15.4.2.1 Kørsel
Aftastningshastigheden i kørselsdrift kan programmeres af det faguddannede personale, så det passer til bruge
rens muligheder.

92 Når TEN° LCD-modulet tændes, vises visningen til ven
stre.
Kørestolens adfærd ved betjening af knapperne afhæn
ger af, om styringen er konfigureret til "aktuel" eller låst
køretilstand.
I aktuel køretilstand kører kørestolen, når knappen
trykkes kontinuerligt, i den retning som vist ved pilesym
bolerne til venstre, indtil der gives slip på knappen. 
Trykkes på knappen, når "M-symbolet" vises, skifter
TEN° LCD-modulet til brugermenuen ("User Menu").

I låst køretilstand fortsætter kørslen uden hele tiden at skulle trykke på knappen. Derved aflastes brugeren ved
kørsel på lange strækninger. Låst køretilstand kan enten programmeres til fremadkørsel eller til fremadkørsel og
bakning. Et kort tryk på knappen ved visning af pilesymbolet for fremadkørsel har til følge at kørestolen kører
fremad i en periode, som er indstillet af det faguddannede personale. Det er muligt at korrigere mod venstre eller
højre. Der trykkes således på knappen, når det pågældende pilesymbol vises (dog kun for en begrænset varighed,
eventuelt skal det korrigeres flere gange).
Det faguddannede personale kan programmere følgende driftstyper til låst køretilstand:
• Step (Trin): Kørsel i trintilstand betyder, at kørestolens låste hastighed øges med korte tryk på knappen (hvis

pilen, der vises på LCD-modulet, peger i kørselsretningen) eller reduceres (hvis pilen peger i modsat retning).

Visning Information
Den låste køretilstand vises med symbolet til venstre.

Kørestolen kan bremses på følgende måde:
• Kørekommando i den modsatte retning (kun mulig i låst tilstand, hastigheden reduceres)
• Ingen kommando (automatisk stop, kun ved indstilling uden låst tilstand).
Hastigheden reduceres, indtil kørestolen standser. Kørestolen fortsætter med at køre i den ønskede retning, når
den pågældende kørekommando udføres igen.

INFORMATION
Hvis kørestolen standser, aktiveres automatisk den mekaniske bremse og forhindrer, at kørestolen ruller.
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6.15.4.2.2 Brugermenu ("User Menu")
Skift fra køredrift til brugermenuen ("User Menu") ved at aktivere brugerkontakten kan kun ske, når M-symbolet vi
ses i LCD-displayet (se ovenfor).
Funktion (normal indstilling): Hvis brugerkontakten aktiveres, skifter styringen fra kørsel til brugermenuen ("User
Menu"). Her kan brugeren styre sædefunktionerne eller benytte andre funktioner – f.eks. omgivelseskontrollen via
infrarød.
I standardprogrammeringen vises først de enkelte sædefunktioner. Herefter vises valgmuligheden "Exit", hvormed
det er muligt at vende tilbage til kørsel. Hvis brugerkontakten aktiveres, når en sædefunktion vises, ses valgmulig
hederne for den pågældende sædefunktion dvs. , "op", "ned" eller "Exit". Også på dette niveau kan den pågæl
dende aktion udløses ved at aktivere brugerkontakten. 
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

INFORMATION
Tiden for visning af hver enkel funktion på TEN  LCD-modulet kan programmeres af det faguddannede personale.
Få instruktion af autoriserede fagfolk i brugerkontaktens konkrete funktion.

6.15.4.3 3-knap-styring
Knapperne har som regel fået tildelt følgende funktioner:

3-knap Kørsel Brugermenu ("User Menu")*
fremad rul opad i listenfrem/tilbage**)
baglæns rul nedad i listen

til højre drej til højre vælg menupunkt
venstre drej til venstre

*) Afhængig af programmeringen kan Sekvenstilstand også været indstillet til menuvalget. Her foretages rulning i
menuposterne vha. brugerkontakten.
**) Skift mellem fremad og tilbage sker - afhængig af programmeringen - enten ved at aktivere brugerkontakten el
ler ved automatisk retningsændring ved at trykke på fremad/tilbage-knappen.

Skift mellem fremadkørsel og bakning vha. brugerkontakten
Når brugerkontakten aktiveres, skiftes retningen for knappen frem/tilbage. Et skift fra køretilstand til brugermenuen
("User Menu") og tilbage igen sker i stilstand ved dobbelt tryk på brugerkontakten.
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

Skift mellem fremadkørsel og bakning ved automatisk retningsændring udføres ved at trykke på knappen
frem/tilbage
Efter at have trykket på og derefter givet slip på knappen "frem/tilbage" fortolkes automatisk et nyt tryk på knappen
som en kommando i den modsatte retning. Dette forløb skal være afsluttet inden for en fastlagt tid (typisk 2 sekun
der; det kan ændres ved programmering). Hvis forløbet ikke afsluttes inden for denne tid, fortolkes et tryk på knap
pen som kørekommando i den før indstillede retning (intet retningsskift).
Et skift fra køretilstand til brugermenuen ("User Menu") og tilbage igen sker i stilstand ved at trykke på brugerkon
takten (ca. 1 s).
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

6.15.4.3.1 Brugerkontakt

Drift med brugerkontakt
Ved brug af TEN° LCD-modulet som del af specialstyringen kan det faguddannede personale også have tilsluttet
en separat brugerkontakt.
Funktion (normal indstilling): Hvis brugerkontakten aktiveres, skifter styringen fra kørsel til brugermenuen ("User
Menu"). Her kan brugeren styre sædefunktionerne eller benytte andre funktioner – f.eks. omgivelseskontrollen via
infrarød.
I standardprogrammeringen vises først de enkelte sædefunktioner. Herefter vises valgmuligheden "Exit", hvormed
det er muligt at vende tilbage til kørsel. Hvis brugerkontakten aktiveres, når en sædefunktion vises, ses valgmulig
hederne for den pågældende sædefunktion dvs. , "op", "ned" eller "Exit". Også på dette niveau kan den pågæl
dende aktion udløses ved at aktivere brugerkontakten. 
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.
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INFORMATION
Den normale indstilling kan ændres af det faguddannede personale, afhængig af brugerens evner. Få instruktion
af autoriserede fagfolk i brugerkontaktens konkrete funktion.

Drift uden brugerkontakt
Det er også muligt med TEN° LCD-modulet at igangsætte de specialstyringer, der er opbygget, uden brugerkon
takt. Det kan være nyttigt, hvis brugeren ikke har nogen mulighed for at betjene en brugerkontakt.
I et sådant tilfælde starter styringen – afhængigt af programmeringen – f.eks.  i brugermenuen ("User Menu"). Hvis
optionen "Exit" vises, kan der vendes tilbage til kørsel.

6.15.4.4 4-knap-styring
Knapperne har som regel fået tildelt følgende funktioner:

4-knap Kørsel Brugermenu ("User Menu")*
frem fremad rul opad i listen
tilbage baglæns rul nedad i listen
til højre drej til højre vælg menupunkt
venstre drej til venstre

*) Afhængig af programmeringen kan Sekvenstilstand også været indstillet til menuvalget. Her foretages rulning i
menuposterne vha. brugerkontakten. 
Et skift fra køretilstand til brugermenuen ("User Menu") og tilbage igen sker i stilstand ved at trykke på brugerkon
takten (ca. 1 s).
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

6.15.4.4.1 Brugerkontakt

Drift med brugerkontakt
Ved brug af TEN° LCD-modulet som del af specialstyringen kan det faguddannede personale også have tilsluttet
en separat brugerkontakt.
Funktion (normal indstilling): Hvis brugerkontakten aktiveres, skifter styringen fra kørsel til brugermenuen ("User
Menu"). Her kan brugeren styre sædefunktionerne eller benytte andre funktioner – f.eks. omgivelseskontrollen via
infrarød.
I standardprogrammeringen vises først de enkelte sædefunktioner. Herefter vises valgmuligheden "Exit", hvormed
det er muligt at vende tilbage til kørsel. Hvis brugerkontakten aktiveres, når en sædefunktion vises, ses valgmulig
hederne for den pågældende sædefunktion dvs. , "op", "ned" eller "Exit". Også på dette niveau kan den pågæl
dende aktion udløses ved at aktivere brugerkontakten. 
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

INFORMATION
Den normale indstilling kan ændres af det faguddannede personale, afhængig af brugerens evner. Få instruktion
af autoriserede fagfolk i brugerkontaktens konkrete funktion.

Drift uden brugerkontakt
Det er også muligt med TEN° LCD-modulet at igangsætte de specialstyringer, der er opbygget, uden brugerkon
takt. Det kan være nyttigt, hvis brugeren ikke har nogen mulighed for at betjene en brugerkontakt.
I et sådant tilfælde starter styringen – afhængigt af programmeringen – f.eks.  i brugermenuen ("User Menu"). Hvis
optionen "Exit" vises, kan der vendes tilbage til kørsel.

6.15.5 Suge-/puste-styring
6.15.5.1 Produktbeskrivelse
Dette ekstraudstyr gør det muligt for brugeren at styre elkørestolen ved at suge eller puste med et særligt
mundstykke. 
Suge-/puste-styringen blev tilsluttet til TEN  LCD-modulet (se side 34).
Særlige kendetegn ved suge-/puste-styringen er:
• individuel tilpasning
• sikker arbejdsmetode og funktion
• nem at servicere pga. enkel montering
• hygiejnisk pga. enkel udskiftning af mundstykket
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• intuitiv betjening
• enkel menunavigation
• tilpasning af hastigheds-, accelerations- og forsinkelsesværdier til brugerens individuelle ønsker.

6.15.5.2 Suge-/puste-kommandoer
Til aktivering af suge-/puste-styringen benyttes følgende kommandoer:
• Kraftig pusten eller sugning
• Let pusten eller sugning

Følgende suge-/puste-kommandoer benyttes til styring af kørestolen:

Puste Suge Kørsel Brugermenu ("User Menu")*
kraftigt fremad rul opad i listen

kraftigt baglæns rul nedad i listen
svagt drej til højre vælg menupunkt

svagt drej til venstre
*) Afhængig af programmeringen kan Sekvenstilstand også været indstillet til menuvalget. Her foretages rulning i
menuposterne vha. brugerkontakten. 
Et skift fra køretilstand til brugermenuen ("User Menu") og tilbage igen sker i stilstand ved at trykke på brugerkon
takten (ca. 1 s).
Et tryk på brugerkontakten under kørsel udløser et nødstop.

Drift uden brugerkontakt
Det er også muligt at igangsætte suge-/puste-styringen uden brugerkontakt. Dette kan være særligt nyttigt, når bru
geren ikke har nogen mulighed for at benytte en brugerkontakt. Det faguddannede personale kan foretage følgen
de programmeringer:
• Hvis der ikke gives en suge-/puste-kommando med en indstillelig varighed, skifter styringen automatisk fra kø

retilstanden til brugermenuen ("User Menu"), der herefter, som vist i tabellen ovenfor, kan betjenes med suge-
/puste-kommandoer.

• Ved at give to suge- eller pustekommandoer efter hinanden (tiden kan programmeres) simuleres brugerkontak
tens korte bekræftelse og der skiftes til brugermenuen ("User Menu").

INFORMATION
Uden brugerkontakt er det kun muligt at aktivere et nødstop med Til/Fra-knappen
Beslutningen om ikke at anvende en brugerkontakt, træffer det faguddannede personale efter omhyggelig overvej
else af anvendelsessituationen for specialstyringen.

6.15.5.3 Kørsel
Efter at have tændt TEN° LCD-modulet vises det definerede startpunkt. Vælg køretrin via menunavigationen. Til
kørsel aktiveres suge-/puste-styringen ved at suge eller puste i mundstykket med de definerede suge-/puste-kom
mandoer. Ved at lukke mundstykket med tungen holdes det tryk eller undertryk, der før er oprettet ved at suge eller
puste. Kørestolen fortsætter med at køre også uden permanent sugning eller pusten.
Kørestolen kan bremses på følgende måde:
• Suge-/puste-kommando til den modsatte retning (hurtigstop)
• Ingen kommando - tag også tungen fra mundstykket (automatisk stop), såfremt styringen ikke er i låst tilstand.
Hastigheden reduceres, indtil kørestolen standser. Kørestolen fortsætter med at køre i den ønskede retning, hvis
suge-/puste-kommandoen fortsat udføres.

INFORMATION
Hvis kørestolen standser, aktiveres automatisk den mekaniske bremse og forhindrer, at kørestolen ruller.
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6.15.5.4 Rengøring og pleje

FORSIGTIG
Forkert rengøring
Tilskadekomst som følge af beskadigelse på produktet; infektioner/hudirritationer grundet brugerfejl
► Undgå altid, at elektronik, motor og batterier kommer i direkte kontakt med vand under rengøringen. Produk

tet må under ingen omstændigheder rengøres med vandstråle eller højtryksrenser.
► Rengør siddepuderne og rygbetræk i tilfælde af urenheder for at undgå kontaminering med kim.
► Desinficer produktet regelmæssigt. 
► Anvend en klud eller en svamp til rengøringen.
► Anvend ingen aggressive rengørings- og opløsningsmidler, da det kan forårsage korrosion.
► Kontroller køreegenskaberne efter rengøring af produktet.

Rengør dagligt mundstykket til suge-/puste-styringen, og ved hyppig anvendelse skal det udskiftes jævnligt.
Forbindelsesslangerne på suge-/puste-styringen mellem mundstykke og signalskifte-modul kan afmonteres og skyl
les med vand.

6.15.6 Svingarm
Den monterede svingarm giver mulighed for at dreje specialstyringselementerne elektrisk til en passiv position med
henblik på ind- og udstigning samt til en aktiv position med henblik på styring af kørestolen.
Til betjening af svingarmen er der monteret en såkaldt satellitkontakt.

6.15.6.1 Satellitkontaktens funktioner
Satellitkontakten monteres på den højre eller den venstre side.
Satellitkontakten har følgende funktioner:

Aktivering af satellitkontakten Satellitkontakt Funktion
opad Drej ind
nedad Drej ud
mod brugeren Til/Fra, NØD-STOP
væk fra brugeren Brugerkontakt

6.15.6.2 Betjening af drejeenhed
Funktionerne er gemt i standardprogrammeringen (specialprogrammeringer efter kundens ønske).
• Ved at bevæge satellitkontakten opad drejes svingarmen med specialstyringselementerne til den aktive position

for at styre kørestolen.
• Ved at bevæge satellitkontakten nedad drejes svingarmen med specialstyringselementerne til den passive posi

tion med henblik på ind- og udstigning.
• Ledsageren kan betjene svingarmen vha. en vippekontakt på drejeenheden. Symbolerne på vippekontakten til

indad- og udaddrejning er de samme som ved satellitkontakten.

6.15.7 Omgivelseskontrol via radiosignaler

FORSIGTIG
Forkert installation og programmering
Personskader som følge af styrt, væltning eller sammenstød pga. uventet reaktion fra kørestolen.
► Montering, tilslutning og programmering af specialstyringer inklusive omgivelseskontrollen må kun udføres af

personale, som Ottobock har autoriseret og oplært.
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BEMÆRK
Brug af apparater med elektromagnetisk stråling
Funktionsindskrænkning på grund af elektromagnetiske felter
► Produktets ydelse kan påvirkes af elektromagnetiske felter (apparater, der udsender kraftig stråling som f.eks.

amatørradioer eller overlejrende frekvenser). Slå disse apparater fra, når produktet er i brug.

INFORMATION
Styringen har som standard yderligere funktioner til omgivelseskontrol:
► Den integrerede Bluetooth-funktion gør det muligt at styre pc'er, smartphones/tablets (Android 4.0 eller nye

re) og iOS-enheder (iPhone, iPad) direkte fra kontrolpulten. Yderligere oplysninger: se side 42.
► Den integrerede IR-funktion gør det muligt at styre infrarøde enheder af enhver art. Yderligere oplysninger: se

side 47.

INFORMATION
Bemærk: Navnet på tilstanden til styring af tekniske enheder i hjemmet hedder ved udlevering "IOM3". Navnet
kan ændres individuelt af det faguddannede personale, før kørestolen udleveres til brugeren.

93 Et yderligere tilbudt radiomodul giver mulighed for via
radiosignaler at styre op til 6 modtagere inden for byg
ningsteknik (f.eks.  stikdåser, lyskontakter, persienner
osv.).
Radiomodulet er et sendermodul (frekvens 868,30
 MHz), som benytter Easywave-protokollen, der er spe
cielt udviklet til bygningsteknik. Denne protokol benyt
tes i mange produkter fra producenter inden for byg
ningsteknik. 
Den godkendte rækkevidde er maksimalt 20 m.
De enheder, der skal styres, skal koordineres med sty
ringen før brug. Justeringen udføres af det fagligt ud
dannede personale. 

Åbn/afslut tilstand "IOM3"
Tilstanden til omgivelseskontrol af enheder med infrarød fjernbetjening åbnes/afsluttes som følger:
• Kontrolpult TEN°: Ved at trykke flere gange på knappen [Profile/Mode] åbnes en efter en profilerne og drift

stilstandene (Knappernes og displayets funktioner; afhængigt af programmeringen).
• TEN° LCD-modul: Ved at trykke på knappen [Mode] åbnes en efter en profilerne og driftstilstandene (Knap

pernes og displayets funktioner; afhængigt af programmeringen).
• Når tilstanden "IOM3" er nået, kan de programmerede enheder i de hjemlige omgivelser styres via radiosigna

ler (se nedenfor).
• Kontrolpult TEN°: Med et nyt tryk på knappen [Profile/Mode] kan der skiftes til andre driftstilstande og igen til

køreprofilerne (afhængigt af programmeringen).
• TEN° LCD-modul: Med et nyt tryk på knappen [Mode] kan der skiftes til andre driftstilstande (afhængigt af pro

grammeringen).

LCD-display tilstand "IOM3"

Visning Information
Tilstand "IOM3" aktiv
De enheder, der skal styres, skal koordineres med styringen før brug. Justeringen
udføres af det fagligt uddannede personale.
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94 I tilstanden "IOM3" er det muligt at styre hen til den øn
skede funktion i den pågældende retning ved hjælp af
den pågældende indtastningsenhed. 
Eksempel: Ved at bevæge joysticket fremad, startes
funktion 1.

6.16 Yderligere tilbehør
6.16.1 Kontrolpultholder

Svingbar kontrolpultholder
Denne kontrolpultholder gør det muligt at køre elkørestolen under en bordkant eller tættere hen til en genstand.
Kontrolpultholderen kan drejes hen til armlænet.

95 Drejning af kontrolpultens holder
1) Tryk kontrolpultholderen til side med en anelse tryk.

→ Der er låst op for drejeelementet.
2) Drej kontrolpultholderen til siden.

INFORMATION: Når den drejes tilbage i den op
rindelige position går drejeelementet i indgreb
igen.

96 Drejning af kontrolpultens holder
1) Tryk kontrolpultholderen til side med en anelse tryk.

→ Der er låst op for drejeelementet.
2) Drej kontrolpultholderen til siden.

INFORMATION: Når den drejes tilbage i den op
rindelige position, går drejeelementet i indgreb
igen.

6.16.2 Belysning
Informationer om udskiftning af defekte pærer: se side 116.

6.16.2.1 Lys ved kørsel på vejer og gader
Det monterede lys gør det muligt at køre på veje og gader i mørke, og er kun godkendt til brug med motoriserede
kørestole.
Lyset, venstre og højre blinklys samt advarselsblinket styres via kontrolpulten.
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Frontlys

97 Frontlyset består af 2 frontlys med integreret blinklys
(se ill. 97, venstre). 
Frontlyset er forbundet med kørestolen vha. magneter
for at undgå skader herpå, når der manøvreres på tran
ge steder. 
Hvis brugeren skulle have fjernet frontlyset fra holderen,
kan det nemt sættes på den hidtidige position igen (se
ill. 97, højre). 
Ved påsætning af lyslegemet skal man passe på, at der
ikke er nogle fremmedlegemer på magneterne.
Lysvinklen sikres ved hjælp af låsetapper.

Baglys

98 Baglyset består af 2 LED-baglys med integrerede
blinklys.

6.16.2.2 Lys (ikke beregnet til kørsel i trafikken)
De monterede lys gør det lettere at køre på fortove, når det er mørkt. Elkørestole med dette udstyr må ikke køre i
trafikken.
Lysene er monteret foran i kørselsretningen. Lysvinklen sikres ved hjælp af låsetapper.

99 Den integrede tusmørkesensor (se ill. 99, pil) bevirker,
at lyset ved tændt styring, afhængigt af hvor mørkt eller
lyst det er, automatisk tænder eller slukker.
INFORMATION: Rengør regelmæssigt tusmørke
sensoren for at lyset resp. mørket kan registreres
korrekt.

6.16.3 Seler/selesystemer

INFORMATION
Informationer om hofteselen se side 76.

Nedenstående indstillings- og anvendelsesanvisninger gælder for H-seler, overkropseler og -veste samt for bryst-
/skulderseler.
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6.16.3.1 Tilpasning

FORSIGTIG
Forkerte indstillinger
Personskader, forkert kropsholdning, ubehag hos brugeren pga. ændringer af indstillingen
► Selesystemet er en vigtig bestanddel af en individuel siddeenhed/siddeløsning. Bibehold monteringspositio

nen og det faguddannede personales principielle indstillinger.
► Kontakt venligst omgående det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, ved problemer med

denne indstilling (f.eks. utilfredsstillende siddeposition).
► Kontakt omgående det faguddannede personale, hvis du får ubehag eller angst, når produktet er påsat.
► Sørg for at få selesystemets grundindstillinger kontrolleret med jævne mellemrum og tag i givet fald højde for

brugerens vækstfaser og hvis der er ændringer i sygdomsforløbet eller i tilfælde af ændret beklædning.

Små længdetilpasninger på selen, udført af brugeren eller en ledsager (f.eks. ved tøj af forskellig tykkelse) er mu
lig.

Brugerens positionering i sædet
• Anbring brugeren i en opret 90°-siddestilling (hvis det er fysisk muligt).
• Sørg for, at ryggen er lænet op ad rygpolstret (hvis det er fysisk muligt).
• Gælder kun for overkropseler, -veste; bryst-/skulderseler:

– Sørg for korrekt højdeindstilling af ryggen på produktet. Ryghøjden skal være på samme højde som skul
drene.

– Selesystemet skal støtte området omkring overkroppen (brystbenet) fortil. De øvre og nedre seler skal til
passes efter behov.

– Sørg for, at positioneringssystemet ikke sidder for tæt på struben. Ellers skal de øvre seler indstilles igen.

Mulige positioneringsfejl
• Brugerens hofter er ikke fastgjort med en separat hoftesele (se side 76).
• Hvis positioneringssystemet er anbragt for løst, kan det medføre, at brugeren glider fremad, nedad eller ud.
• Ved fastgørelsen og indstillingen kolliderer positioneringssystemet med apparater, tilbehør eller slanger, og

funktionen begrænses. 
• Gælder kun for overkropseler, -veste; bryst-/skulderseler:

– Positioneringssystemet er for tæt på struben og udgør en risiko for brugeren.
– Positioneringssystemet er anbragt på brugeren, så det ligger ved mavens bløddele (for lavt).

Indstilling af selelængden
Anvisninger vedrørende den korrekte indstilling fremgår af vedlagte brugsanvisning for selesystemet.

6.16.3.2 Anvendelse af produktet

ADVARSEL
Forkert anlæggelse
Kvælning eller strangulering, hvis brugeren glider fremad/nedad i produktet
► Selesystemet skal altid anvendes under kørsel med produktet. Anvend altid selesystemet i forbindelse med en

korrekt anlagt og tilpasset positionerings-hoftesele for at stabilisere hoften.
► Selesystemet skal sidde tæt til kroppen, men ikke så fast, at brugeren kommer til skade. Det skal være muligt

at placere to fingre mellem positioneringssystemet og overkroppen.
► Sørg for, at selelåsen er i midten foran kroppen.
► Sørg for, at selesystemet ikke sidder for tæt på struben. Ellers skal de øvre seler indstilles igen.
► Fjern indeklemte genstande eller indeklemt tøj. 
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FORSIGTIG
Forkert anlæggelse
Tryksteder, indsnøringer pga. af brugerfejl
► Gælder kun for overkropseler, -veste; bryst-/skulderseler: Følg anvisningerne til positioneringen. Sørg

for, at selesystemet på begge sider ligger ens og ikke for tæt mod brystkassen.
► Gælder kun for overkropseler, -veste; bryst-/skulderseler: Sørg for, at selesystemet understøtter området

ved overkroppen fortil. Selesystemet skal anbringes/positioneres således, at halsen og området omkring hal
sen altid ligger frit.

FORSIGTIG
Forkert anvendelse
Brugeren kan styrte eller falde ud grundet brugerfejl
► Hofteselen må først åbnes, når brugeren er klar til at forlade produktet.
► Brugeren må ikke være uden opsyn, hvis brugerens kognitive evner kan have til følge, at brugeren kan udløse

en uønsket åbning af selesystemet. 
► Oplysninger til efterfølgende køb og til fastgørelse kan fås hos det faguddannede personale, som har afleveret

produktet. 

FORSIGTIG
Medicinske risici
Tilskadekomst, tryksår pga. brugerfejl
► Sørg jævnligt for trykaflastning og kontrollér brugerens hud. Såfremt der opstår hudirritationer og/eller rødme,

skal det faguddannede personale kontaktes, der har tilpasset og indstillet produktet. Produktet må ikke anven
des mere, før det fagligt uddannede personale er blevet konsulteret. 

Med et selesystem kan brugere positioneres yderligere i elkørestolen.

Påtagning af selesystem
Anvisninger vedrørende den korrekte påtagning fremgår af vedlagte brugsanvisning for selesystemet. 

Rengøring af selesystemet med metalspænde

INFORMATION
Overhold vaskeanvisninger på produktet og informationerne i det pågældende produkts brugsanvisning. 

• Seler med metalspænder må ikke vaskes i vaskemaskinen, da der kan trænge vand ind og dermed forårsa
ge korrosion med efterfølgende fejlfunktion. 

• Rengør selerne ved at fugte dem med varmt sæbevand (tilsæt desinfektionsmiddel) eller aftør dem omhyggeligt
med en tør, ren, absorberende klud.

Rengøring af selesystemet med plastspænde
• Seler med plastspænder kan – afhængig af model – vaskes i vaskemaskine ved 40  °C og 60 °C.
• Anbefaling: Anvend en vaskepose eller et vaskenet samt et mildt rengøringsmiddel.

INFORMATION
Som et alternativ kan selerne rengøres ved at fugte med varmt sæbevand (tilsæt desinfektionsmiddel) eller aftør
res omhyggeligt med en tør, ren, absorberende klud. 

Yderligere rengøringsanvisninger
• Selerne skal lufttørres. Det skal sikres, at selerne og polstringerne er fuldstændig tørre, før de monteres.
• Selerne må ikke udsættes for direkte varmepåvirkning (f.eks. sollys, varme fra ovne og radiatorer).
• Selerne må ikke stryges eller bleges.

6.16.4 Fastlåsning af styrehjul
Fastlåsningen af styrehjulene har til formål at fiksere styrehjulene ved en fremadgående bevægelse således, at det
ikke er muligt at dreje. Hvis elkørestolen kører nøjagtigt ligeud, er det mere sikkert at køre på ramper eller at benyt
te elevatorkabiner. 
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100 Fastlåsning af retningslås
1) Tryk udløserhåndtaget nedad (se ill. 100, pos. 1). 
2) Bolten i retningslåsen griber ind i forgaflen (se

ill. 100, pos. 2) . Elkørestolen kører nu ligeud
fremad og tilbage.
BEMÆRK! Bemærk, at retningslåsen fungerer
mekanisk og ikke har nogen indflydelse på
joystickfunktionerne. Undgå voldsomme styre
bevægelser med joysticket. Disse kan resultere
i en høj mekanisk belastning på retningslåsen
og dermed skader på stolen.
INFORMATION: Bolten i retningslåsen skal ren
gøres, når den er snavset.

101 Oplåsning af retningslåsen
1) Tryk udløserhåndtaget opad (se ill. 101, pos. 1). 
2) Bolten i retningslåsen frigiver forgaflen igen (se

ill. 101, pos. 2) . Der er låst op for styrehjulene,
som nu igen kan drejes frit.

6.16.5 Styrehjulsaksel, fjedret

102 Fjederelementerne på styrehjulsakslerne øger kørekom
forten, især ved kørsel på ujævne strækninger.
Samtidig har hjulene bedre vejgreb.

103 Fjederelementerne på de forreste og bagerste styre
hjulsaksler øger kørekomforten, især ved kørsel på
ujævne strækninger.
Samtidig har hjulene bedre vejgreb.
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6.16.6 Mekanisk sporstabilisering

104 Den mekaniske sporstabilisering (se ill. 104, pos. 1)
stabiliserer styrehjulene på styrehjulakslerne ved hurtig
fremadkørsel. 
Dermed holdes sporet bedre ved ligeudkørsel (f.eks. i
trafikken).

6.16.7 Mekanisk sporstabilisering med ASM

105 Den mekaniske sporstabilisering med ASM (Advanced
Stability Module) stabiliserer elkørestolen ved høje ha
stigheder.
Den indbyggede mekanik (se ill. 104, pos. 1) stabilise
rer styrehjulene på styrehjulakslerne.
Desuden reducerer det "Udvidede stabiliseringsmodul"
(ASM) (se ill. 105) overdrejning af hjulene ved ekstreme
sporafvigelser, idet der benyttes en særlig teknologi
med en accelerationssensor.
Ved at kombinere begge teknikker holdes sporet bedre,
når der køres hurtigt ligeud og i sving (f.eks. i trafik
ken), og risikoen for at slingre minimeres betydeligt.

6.16.8 Elektronisk sporstabilisering

INFORMATION
Da den elektroniske sporstabilisering forstyrres af de offentlige trafikmidler (bus, tog, færge), skal brugeren, når
denne kører i trafikken, af sikkerhedsgrunde aktivere køreprofilen "No Assist" (Knappernes og displayets funktio
ner). Når denne køreprofil er tilkoblet, er den elektroniske sporstabilisering slukket. 

Der er integreret et gyro-modul i styringssystemet.
Gyro-modulet kombinerer signalerne fra joysticket med gyroskopisk beregnede sted- og retningsinformationer. Så
ledes kan systemet genkende, om elkørestolen afviger fra den planlagte ligeudkørsel og i så fald korrigere den.
Således er man fri for irriterende kørselskorrektioner, og det er muligt at manøvrere præcist på forskellige overfla
der og hældninger.

6.16.9 Terapibord
6.16.9.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Ikke tilladt anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige personskader på grund af anvendelse af ikke-godkendte produktkombinationer
► Fjern produktet inden anvendelse af kørestolen et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer. 
► Placer produktet sikkert i køretøjet.

ADVARSEL
Antændelse af produktet
Forbrændinger på grund af brugerfejl
► Produktet er svært antændeligt, men kan dog brænde. Vær derfor særdeles forsigtig ved omgang med ild.
► Hold enhver form for antændelseskilder væk, især brændende cigaretter.
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FORSIGTIG
Forkert indstilling
Fastklemning, kvæstelse på grund af for trang indstilling
► Klem ikke brugeren fast ved isætning af produktet.

FORSIGTIG
Kollisioner ved kørsel
Fastklemning, kvæstelse på grund af terapibordet
► Vær opmærksom på, at brugeren ved kollisioner kan kvæstes på grund af terapibordet. Undgå kollisioner.

FORSIGTIG
Kørsel med genstande, der ligger på bordpladen
Tilskadekomst pga. løse genstande
► Fjern alle genstande fra terapibordets bordplade inden kørsel.

BEMÆRK
Ukorrekt anvendelse
Beskadigelse af produktet på grund af forkert anvendelse
► Placer ikke varme genstande på bordpladen.
► Overbelast ikke bordpladen. Den maksimalt tilladte belastningsvægt fremgår af kapitlet "Tekniske data".

6.16.9.2 Anvendelse af produktet

INFORMATION
► Terapibordets placering skal tilpasses til brugeren. Dette gør det faguddannede personale.
► Efter behov kan brugeren eller en ledsager indstille terapibordets placering.

106 Brug af terapibord
1) Træk pinden ud og drej terapibordet ud til siden (se

ill. 106).
2) Anbring brugeren i sædet.
3) Klap terapibordet ned og fastlås med pinden.

FORSIGTIG! Brugeren må ikke klemmes inde af
terapibordet. Sørg for, at brugerens arme ligger
på terapibordet, og at det forreste runde udsnit
ikke kommer imod brugerens krop. Efter behov
indstilles bordet igen (se næste afsnit).

4) Før brug skal det kontrolleres, at terapibordet sid
der forsvarligt fast.

107 Dybdejustering af terapibordet
1) Åbn spændehåndtaget på drejemekanismen og

træk terapibordet lidt fremad (se ill. 107).
2) Træk pinden ud og drej terapibordet ud til siden (se

ill. 106).
3) Anbring brugeren i sædet.
4) Klap terapibordet ned og fastlås med pinden.
5) Indstil dybden.

FORSIGTIG! Brugeren må ikke klemmes inde af
terapibordet. Sørg for, at brugerens arme ligger
på terapibordet, og at det forreste runde udsnit
ikke kommer imod brugerens krop.

6) Luk spændehåndtaget på drejemekanismen.
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108 Fjern terapibordet efter behov
1) Træk pinden ud og drej terapibordet ud til siden (se

ill. 106).
2) Åbn spændehåndtaget på drejemekanismen og

træk terapibordet fremad (se ill. 107). Klemmeme
kanismen bliver under armlænet (se ill. 108, til ven
stre).

3) Fjern klemmeprofilen på siden af kontrolpulten (se
ill. 108, til højre). Hertil løsnes og fjernes 2 gevind
tapper og 1 glidesten på undersiden af armlænet.

4) Træk klemmeprofilen fremad.

6.16.9.3 Rengøring
1) Rengør produktet med varmt vand og opvaskemiddel. 
2) Skyl med rent vand og lad produktet tørre.

Vigtig anvisning vedrørende rengøring
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler og hårde børster osv.

6.16.9.4 Vedligeholdelse
For at kunne garantere for produktets sikkerhed, skal det vedligeholdes i hele dets benyttelsestid.
• Kontroller jævnligt, at skrueforbindelserne sidder korrekt.
• Alle nedslidte eller beskadigede komponenter skal udskiftes omgående.
• Vær herved særligt opmærksom på ridser i bordpladen.

6.16.10 Bagagebærer

BEMÆRK
Overbelastning af bagagebæreren
Beskadigelse af produktet pga. brud
► Den maksimale nyttelast for bagagebæreren er 15 kg.
► Vær opmærksom på, også efter at bagagebæreren er fuldt læsset, at den maksimale tilladte nyttelast af det

samlede produkt ikke overskrides (se side 123).

BEMÆRK
Ukorrekt anvendelse af sædetilt/rygvinkelindstilling
Beskadigelse af bagagebæreren på grund af kollision med rygdelen
► Bemærk, at rygdelen kan kollidere med bagagebæreren, når sædetiltet eller rygvinkelindstillingen udføres

fuldstændigt. Fjern i dette tilfælde bagagebæreren før brug af sædeindstillingen.
► Bemærk, at rygdelen kan støde imod genstande på genstande på bagagebæreren, selvom rygdelen kun hæl

des en anelse. Fjern i disse tilfælde genstandene fra bagagebæreren. Hvis dette ikke er muligt, må sædet el
ler rygdelen ikkek justeres for langt bagud.

INFORMATION
► Tag højde for, at hvis bagagebæreren er fuldt belæsset, flytter elkørestolens tyngdepunkt sig bagud.
► Dette fører eventuelt til usædvanlige situationer under styring og kørsel.

Bagagebægeren har til formål at transportere ekstra bagage. Bagagebæreren kan fjernes, om nødvendigt.
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109 Fjernelse af bagagebærer
1) Træk låsebolten under bærepladen ud (se ill. 109,

pos. 1).
2) Løft bagagebæreren forsigtigt, og tag den af bære

stangen (se ill. 109, pos. 2).
Montering af bagagebærer
1) Løft bagagebæreren forsigtigt og sæt den på bære

stangen (se ill. 109, pos. 2).
2) Tryk bagagebæreren nedad, indtil låsebolten går i

indgreb (se ill. 109, pos. 1).

6.16.11 Kantstigehjælp
Kantstigehjælpen gør det muligt at forcere kanter og trin med en maksimal højde på 100 mm. 
IINFORMATION: Mht. afvigende værdier ved andre hjulkombinationer, se kapitel "Tekniske data".

110 Brug af kantstigehjælp
> Kantstigehjælpen skal rage ud fortil ved udendørs

kørsel. 
1) Forcering af en forhindring (f.eks. en høj kantsten).
2) Kantstigehjælpen løfter elkørestolen over forhindrin

gen.
3) Når kørestolen har forceret forhindringen, kører

kantstigehjælpen igen til den aktive position.

111 Midlertidig deaktivering af kantstigehjælp
> Kantstigehjælpen kan deaktiveres ved indendørs

kørsel.
1) Træk i låseknappen (se ill. 111, pos. 1).
2) Drej kantstigehjælpen bagud, indtil låsemekanis

men går i indgreb (se ill. 111, pos. 2). 
3) Kantstigehjælpen er deaktiveret.

6.16.12 Ekstern strømforsyning

BEMÆRK
Overbelastning af tilslutninger
Defekt i strømforsyningen
► Undgå at belaste alle tilslutninger samtidigt og i fuldt omfang. 

Den eksterne strømforsyning muliggør opladning eller brug af eksterne enheder, f. eks. mobiltelefoner, notebooks
eller iltsystemer. 
Strømforsyningstypen er angivet på hætten. Siderne kan vælges frit.
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112 Mulige tilslutninger:
USB: Med denne tilslutning kan der oplades eller be
nyttes udstyr med et standard-USB-ladeapparat (se
ill. 112, pos. 1). Udgange: 5 V; til 1 A; 5 V til 2,1 A.
12 V: Med denne tilslutning er det muligt at oplade eller
benytte udstyr med en 12V-bil-strømadapter ("cigaret
tænder-stik"; se ill. 112, pos. 2). Udgang: til 5 A. Effekt:
maksimal 60 W.
24 V: Denne tilslutning gør det muligt at oplade eller
benytte enheder med en 24V-bil-strømadapter (uden
ill.). Udgang: til 3 A. Effekt: maksimal 72 W.

6.16.13 Håndvarme
Håndvarmeren med en-/eller tohåndskappe er ekstraudstyr til montering på elkørestole fra Ottobock. 
Produktet danner en varm luftstrøm, som ved kolde omgivelsesbetingelser bevirker en temperaturforøgelse ved
kontrolpulten. 
Nøjagtige oplysninger om brug, rengøring og vedligeholdelse fremgår af vedlagte brugsanvisning.

6.16.14 Oversigt over yderligere tilbehør

INFORMATION
Denne og andre valgfri monteringsdele er angivet på bestillingsblanketten og i tilbehørskataloget.

Elkørestolen kan udstyres med yderligt ekstraudstyr:
• Stænkbeskyttelse til drivhjul
• Stænkbeskyttelse til styrehjul
• Stokkeholder
• Bakspejl, kan klappes ind
• Mærkningsplade bagpå
• Eksternt horn
• Mobiltelefontaske
• Holder til drikkevarer
• Værktøjssæt
• Airman-pumpe

6.17 Afmontering og transport
6.17.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Ukorrekt transport i fly
Brandskade, eksplosion eller beskadigelse af batteriet ved ikke-overholdelse af transportanvisningerne 
► Om bord på fly skal den elektriske kørestol transporteres i overensstemmelse med IATA's (International Air

Transport Association) og det pågældende flyselskabets bestemmelser. I den forbindelse skal sikringsauto
maten altid deaktiveres, og batteritilslutninger isoleres mod kortslutning, inden kørestolen afleveres som baga
ge. 

► Sørg for, at især batterier, som ikke skal transporteres stående, og som ikke er lækagesikre, tages ud og em
balleres på lækagesikker/kortslutningssikker vis.

► Yderligere oplysninger fås på www.iata.org. Producenten anbefaler at tage direkte kontakt til flyselskabet in
den flyrejsen for at indhente oplysninger om de særlige transportbestemmelser. 

► Benyt ved behov SSR-koderne (Special Service Request) til beskrivelse af mobilitetsbegrænsninger. Du kan
f.eks. finde dem på internettet.
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FORSIGTIG
Utilstrækkelig sikring ved transport
Klemning af kropsdele, hvis anvisningerne om transport ikke overholdes
► Sluk for elkørestolens styring ved transport i køretøjer, fly, elevatorer eller på løfteplatforme, og lås bremsen.
► Elkørestolen skal sikres iht. forskrifterne for det anvendte transporthjælpemiddel.
► Elkørestolen skal sikres tilstrækkeligt med spænderemme under transporten i et køretøj. Fastgør spænderem

mene kun i de tilsvarende transportøjer og på de dertil beregnede fastsurringspunkter.

BEMÆRK
Forkert løftning af elkørestolen
Beskadigelse af elkørestolen, hvis anvisningerne om transport ikke overholdes
► Anvend til transport kun tilstrækkeligt dimensioneret løftegrej. Yderligere informationer om vægten fremgår af

kapitlet "Tekniske data" (se side 123).
► Løftegrej må ikke fastgøres på bevægelige eller indstillelige dele.
► Kontrollér, at sædet ved læsning og transport af elkørestolen er sænket til den nederste position, og ryggen

står i lodret position.

6.17.2 Reducering af pakkemål

INFORMATION
Husk, at fodpladerne på den centralt monterede benstøtte skal klappes op og bagud indtil anslaget, når køresto
len transporteres, så de ikke falder ned af sig selv igen.

Produktets pakkemål kan reduceres med få greb, så det er lettere at transportere.

113 Forberedelse til transport
1) Klap ryglænet fremad, så det ligger på sædet (se

side 25).
2) Tag sidestykkerne af (se side 19). Læg sidestykket

på sædet. 
3) Fjern benstøtterne (se side 23).

114 Forberedelse til transport
1) Klap ryglænet fremad, så det ligger på sædet (se

side 25).
2) Tag sidestykkerne af (se side 19). Læg sidestykket

med kontrolpulten på sædet. 
3) Fjern benstøtterne (se side 23).
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115 Forberedelse til transport
1) Klap ryglænet fremad, så det ligger på sædet (se

side 25).
2) Tag sidestykkerne af (se side 19). Læg sidestykket

med kontrolpulten på sædet. 
3) Fjern benstøtterne (se side 23).

6.17.3 Klargøring til transport

116 Transport af elkørestol
1) Placer elkørestolen på sin transportplads.
2) Sluk styringen (se side 29 ff.).
3) Kontroller bremsens låsning. Elkørestolen må ikke

kunne skubbes.
Efter behov: Lås bremsen (se side 57).

4) Fastgør elkørestolen med spænderemme på trans
portmidlet ved hjælp af transportøjerne (se pile).

117 Transport af elkørestol
1) Placer elkørestolen på sin transportplads.
2) Sluk styringen (se side 29 ff.).
3) Kontroller bremsens låsning. Elkørestolen må ikke

kunne skubbes.
Efter behov: Lås bremsen (se side 57).

4) Fastgør elkørestolen med spænderemme på trans
portmidlet. Brug hertil efter behov transportøjerne
på rammen (se ill. 117, til højre) samt de overfor
hinanden liggende styrehjulsaksler (se ill. 117, til
venstre).
INFORMATION: Læg en selesløjfe 2 gange om
kring hver styrehjulsaksel i det markerede om
råde.
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6.18 Anvendelse i køretøjer til transport af personer med mobilitetshandicap (KMP)

ADVARSEL
Anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige personskader ved uheld som følge af brugerfejl
► Benyt altid først de installerede sæder og sikringssystemer i køretøjer til mobilitetshandicappede personer.

Kun på denne måde er passagererne optimalt beskyttet i tilfælde af en trafikulykke.
► Under anvendelse af de af producenten tilbudte sikringselementer og brug af egnede sikkerhedsseler kan

produktet anvendes som sæde i køretøjer til mobilitetshandicappede personer. Nærmere oplysninger herom
fås også i brochuren med bestillingsnummeret 646D158.

► Transporter altid kun én person med elkørestolen.
► Sluk for styringen efter, at elkørestolen er blevet placeret i køretøjet til mobilitetshandicappede personer.
► Elkørestolen må principielt kun bruges i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer, når sædet

er i nederste position, og ryggen står i lodret position.
► Vær opmærksom på begrænsningerne i forbindelse med det monterede ekstraudstyr (se side 112).

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i køretøjer til personer med mobilitetshandicap
Alvorlig personskade pga. fejl i håndtering af produktet
► Brug under ingen omstændigheder de seler og positioneringshjælpere, der leveres med produktet, som sik

kerhedssele ved transport i køretøjer, der er beregnet til personer med mobilitetshandicap.
► Vær opmærksom på, at de seler og positioneringshjælpere, der tilbydes til dette produkt, kun har til formål at

fungere som ekstra stabilisering af personen, der sidder i produktet.

Produktet er testet af producenten i henhold til ISO 7176-19 og må under hensyntagen til de nedenfor nævnte be
tingelser anvendes som sæde i køretøjer, der er beregnet til transport af personer med mobilitetshandicap. 
Under transporten i køretøjer til personer med mobilitetshandicap skal produktet sikres tilstrækkeligt. Illustrationer
ne nedenfor viser et eksempel på forankringen i køretøjet.
Producenten er ikke ansvarlig for de anvendte fastspændingssystemer. Det skal sikres, at der kun anvendes
fastspændingssystemer, som overholder de lovmæssige krav og er konstrueret til produktets totalvægt inkl. bruger.

6.18.1 Nødvendigt tilbehør
For at kunne anvende elkørestolen som transportsæde i et køretøj til mobilitetshandicappede personer er det nød
vendigt at montere yderligere tilbehør. Nærmere oplysninger herom kan du få af det faguddannede personale, som
har tilpasset kørestolen.

Sikring af produktet med fastspændingsseler
Til fastgørelse med fastspændingsseler fås følgende ISO-sæt:
• Centerhjulsdrev, standard-sæde: 491S75=SK090
• Centerhjulsdrev, VAS-sæde (mekanisk justering af rygvinkel): 491S75=SK092
• Centerhjulsdrev, VAS-sæde (elektrisk justering af rygvinkel): 491S75=SK093
• Forhjulstræk, VAS-sæde (mekanisk indstilling af rygvinkel): 491S75=SK094
• Forhjulstræk, VAS-sæde (elektrisk indstilling af rygvinkel): 491S75=SK095
• Forhjulstræk, standard-sæde: 491S75=SK096
• Baghjulstræk, VAS-sæde (mekanisk indstilling af rygvinkel): 491S75=SK097
• Baghjulstræk, VAS-sæde (elektrisk indstilling af rygvinkel): 491S75=SK098
• Baghjulstræk, standard-sæde: 491S75=SK099

Sikring af produktet med Dahl dockingsystem
Til sikring med optionen "Dahl Docking-System" er Ottobock monteringssættet "Dahl Docking-System" påkrævet:
• Standardsæde: 491S75=ST150
• VAS-sæde: 491S75=ST155
Derudover er det tilsvarende adaptionssæt fra firmaet Dahl samt yderligere dele fra basiskittet fra firmaet Dahl på
krævet. Yderligere oplysninger hos firmaet Dahl Engineering ApS, e-mail: dahl@dahlengineering.dk, internet:
www.dahlengineering.dk/de/home.
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6.18.2 Anvendelse af produktet i et køretøj

ADVARSEL
Placering i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer 
Alvorlige personskader i tilfælde af en trafikulykke på grund af brugerfejl
► Placering af produktet i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer må kun udføres af kvalifice

ret fagligt uddannet personale.
► Produktet skal altid pege fremad, når det anvendes som sæde i et køretøj til transport af mobilitetshandicap

pede personer.
► Instruer det fagligt uddannede personale efterfølgende om de nævnte fastgørelsespunkter på produktet.

ADVARSEL
Utilstrækkelig transportsikring
Manglende sikker støtte, hvis anvisningerne om transport ikke overholdes
► Følg de efterfølgende anvisninger om rigtig transportsikring i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede

personer.
► Informér efter behov det faguddannede personale om de efterfølgende anvisninger.

118 Anvisninger om rigtig transportsikring af brugeren
i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede
personer
• Personselesystemets seler skal altid placeres tæt

på brugerens krop. Selerne må ikke føres over si
destykkerne og hjul (se ill. 118, pos. 2).

• Skulderselen skal altid forløbe over skulderen på
brugeren. Faguddannet personale skal sikre skul
derselen over og bag brugeren (se ill. 118, pos. 1).

• Selen må ikke placeres snoet på brugerens krop.
• Selerne til fastlåsning af kørestolen, der er fastgjort

på køretøjets gulv, skal spændes så stramt som mu
ligt efter påsætning.

119 Sikring af elkørestol i køretøj
1) Placering af elkørestolen i køretøjer til transport af

mobilitetshandicappede personer. Yderligere infor
mationer fås i kapitel  5 i brochuren "Transport af
mobilitetshandicappede personer", bestillingsnum
mer 646D158. 

2) Sluk styringen (se side 52). 
3) Kontroller bremsens låsning. Lås bremserne efter

behov (se side 57).
4) Anbring fastspændingsselerne (se nedenfor). 
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120 Anbring fastspændingsselerne
1) De forreste fastspændingsseler hægtes udefra i de

forreste fastspændingsøjer (se ill. 120, til venstre).
2) De bageste fastspændingsseler 2 x hægtes i de ba

geste fastspændingsøjer (se ill. 120, til højre).
3) Fastspænd fastspændingsselerne foran og bagved.

121 Sikring af elkørestol i køretøj
1) Placer elkørestolen i køretøjet til transport af mobili

tetshandicappede personer. Yderligere informatio
ner fås i kapitel  5 i brochuren "Transport af mobili
tetshandicappede personer", bestillingsnummer
646D158. 

2) Sluk styringen (se side 52). 
3) Kontroller bremsens låsning. Lås bremserne efter

behov (se side 57).
4) Anbring fastspændingsselerne (se nedenfor). 

122 Anbringelse af fastspændingsseler
1) De forreste fastspændingsseler hægtes udefra i de

forreste fastspændingsøjer (se ill. 122, til venstre).
2) De bageste fastspændingsseler 2 x hægtes i de ba

geste fastspændingsøjer (se ill. 122, til højre).
3) Fastspænd fastspændingsselerne foran og bagved.

Brug af det i køretøjets integrerede personsikringssystem
Anlæggelse af hoftesele i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer er foreskrevet.
Elkørestolens hoftesele bør under transporten benyttes til positionering af passageren.
H-selen kan også anvendes til positionering af passageren under transporten.

6.18.3 Begrænsninger ved brugen

ADVARSEL
Anvendelse af produktet med bestemte indstillinger eller monteret tilbehør
Alvorlig tilskadekomst ved uheld grundet tilbehør, der løsner sig.
► Før produktet anvendes som sæde i et køretøj til mobilitetshandicappede personer, skal det tilbehør fjernes,

som kan udgøre en fare under kørslen. Se nedenstående tabel.
► Pak alt afmonteret tilbehør sikkert i køretøjet til mobilitetshandicappede personer.
► Vær opmærksom på, at bestemte indstillinger på produktet kan betyde, at produktet ikke kan anvendes i et

køretøj til mobilitetshandicappede personer.
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Tilbehør* Transport i et køre
tøj til transport af
mobilitetshandi
cappede personer
er ikke mulig

Afmontering af ek
straudstyr

Sikring af ekstraud
styret på produktet

ADI-ryglæn (Baxx Line) X**
Terapibord svingbar til siden X
Bordstyring, svingbar til højre eller venstre X
Hoftesele med selelås X***
Statisk H-selesystem X****
Bagagebærer X

* Den nedenfor nævnte liste giver et overblik. Det er ikke alt ekstraudstyr, der er monteret på hvert enkelt produkt.
** kun ved kombinationer med 4-punkt-holder
*** Selen bør anvendes til positionering af passageren under transporten. Personselesystemet skal dog stadigvæk
benyttes.
**** Selen kan anvendes til positionering af passageren under transporten. Personselesystemet skal dog stadigvæk
benyttes.

Specialstyring (variant*) Transport i et køre
tøj til transport af
mobilitetshandi
cappede personer
er ikke mulig

Afmontering af ek
straudstyr

Sikr ekstraudstyret
på produktet

Puste-/sugestyring (inkl. standard kontrol
pult)

X

Kindstyring med mini-joystick, drejes elek
trisk

X

Kindstyring med midi-joystick, drejes elek
trisk

X

* Den efterfølgende nævnte liste giver et overblik over de specialstyringsmodeller, der ikke kan anvendes.

6.19 Pleje
6.19.1 Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG
Forkert rengøring
Tilskadekomst som følge af beskadigelse på produktet; infektioner/hudirritationer grundet brugerfejl
► Undgå altid, at elektronik, motor og batterier kommer i direkte kontakt med vand under rengøringen. Produk

tet må under ingen omstændigheder rengøres med vandstråle eller højtryksrenser.
► Rengør siddepuderne og rygbetræk i tilfælde af urenheder for at undgå kontaminering med kim.
► Desinficer produktet regelmæssigt. 
► Anvend en klud eller en svamp til rengøringen.
► Anvend ingen aggressive rengørings- og opløsningsmidler, da det kan forårsage korrosion.
► Kontroller køreegenskaberne efter rengøring af produktet.

INFORMATION
Stempelstængerne skal ikke smøres. De er vedligeholdelsesfrie.

6.19.2 Rengøring
Afhængig af anvendelse og tilsmudsningsgrad skal produktet rengøres i regelmæssige intervaller:
• Rengør komponenterne kontrolpult, ladeapparat, armlæn og beklædning med en fugtig klud og et mildt rengø

ringsmiddel.
• Rengør sæde- og rygbetræk samt siddepude med en tør børste.
• Rengør hjul og rammen med en fugtig plastbørste.
• Der må ikke sprøjtes på produktet med trykspuler.
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6.19.3 Desinfektion
1) Rengør puderne grundigt før desinfektionen.
2) Alle delene på produktet tørres fugtigt af med et desinfektionsmiddel.

Vigtige informationer om desinfektion 
• Til desinfektionen må der kun anvendes farveløst midler på vandbasis. I den forbindelse skal producentens an

visninger vedrørende anvendelse følges.
• Før en desinfektion skal sæde- og rygpuder, kontrolpult og armlænsholderne rengøres.

7 Vedligeholdelse og reparation
7.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Forkert udført vedligeholdelse
Alvorlige personskader af brugeren, beskadigelser på produktet ved ikke-overholdelse af serviceintervallerne
► Vedligeholdelse af elkørestolen må kun foretages af faguddannet personale, som er blevet oplært af produ

centen. Få elkørestolen kontrolleret for funktionsdygtighed og køresikkerhed samt serviceret 1 x gang om
året.

► Få elkørestolen kontrolleret, indstillet og serviceret 1  gang hvert halve år, hvis stolen ofte skifter bruger
(børn og unge i vækst) eller ved brugere med foranderligt sygdomsbillede.

ADVARSEL
Manglende kontrol af vigtige produktegenskaber
Alvorlige personskader på brugeren, beskadigelser på produktet forårsaget vedligeholdelsesfejl
► Kontroller mindst 1 x pr. måned alle indstillingsfunktioner for sædet, for så vidt angår synlige beskadigelser

og kontroller, om skrueforbindelserne er forsvarligt fastspændte.
► Sørg for tilstrækkeligt lufttryk i dækkene. Det rigtige lufttryk er angivet på dækket og anført i kapitlet "Tekniske

data".

FORSIGTIG
Ukontrolleret kørsel, uventede lyde eller usædvanlig lugt
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. defekter
► Hold omgående op med at bruge produktet, når der konstateres fejl, defekter eller andre farer, der kan med

føre personskader. Herunder hører ukontrollerede bevægelser samt uventede eller hidtil ukendte lyde, der af
viger betydeligt fra produktets normale tilstand ved udleveringen.

► Kontakt din autoriserede forhandler.

7.2 Vedligeholdelse
• Produktets funktionsevne skal kontrolleres før hver brug.
• Hvis der konstateres mangler, må produktet ikke anvendes. Dette gælder især produktets ustabilitet eller æn

dret kørsel, samt i de tilfælde, hvor brugeren har problemer med siddepositionen eller stabiliteten af sædet. Det
fagligt uddannede personale skal informeres, så manglerne kan udbedres.

• Det samme gælder, hvis der konstateres løse, slidte, bøjede eller beskadigede dele, revner eller brud i ram
men.

• Visse vedligeholdelsesarbejder samt mindre reparationer kan i et fastlagt omfang gennemføres hjemme. Yderli
gere informationer herom fremgår af kapitlerne „Serviceintervaller“ (se side 114) og "Reparation" (se side 116).

• Undlader man at gennemføre eftersyn på produktet, kan dette resultere i risiko for personskade for brugeren af
produktet.

• Service- og reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af producenten. Ved reparationer
monteres her udelukkende originale Ottobock-reservedele.

7.2.1 Vedligeholdelsesintervaller

Omfanget af vedligeholdelse af elkørestol
De efterfølgende beskrevne funktioner skal kontrolleres af brugeren eller en ledsager i de angivne intervaller: 
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Komponent Arbejde Før hver
kørsel

1 gang om
ugen

1 gang
om må
neden

Kontroller, om hjulene sidder forsvarligt fast X
Kontroller, om hjulene drejer frit og uden sideslag X

Drivhjul

Kontroller elkørestolen for ligeudkørsel X
Kontroller, om gaflen sidder uden slør i holderen X
Kontroller, om hjulene drejer frit og uden sideslag X

Styrehjul

Kontroller, om fastspændingsmøtrikkerne er fastspænd
te

X

Kontroller, om fastspændingsskruerne er fastspændte XFastspænding af
sæde Kontroller, om sædelåsen sidder korrekt X

Kontroller, om fastspændingsskruerne er fastspændte
(kontroller drejemoment)

X

Kontroller støttens funktion, og om den sidder forsvarligt
fast

X

Kontroller, om fodpladerne er beskadigede X

Benstøtte

Kontroller, om fodstøtterne giver sikkert hold i den
opklappede position 

X

Kontroller, om puderne er uden mangler X
Kontroller fastspændingsseler for slid X

Polstring/seler

Kontroller selelåsens funktion X
Kontroller lufttryk (se værdien på dækket) X
Kontroller, om der er tilstrækkelig profildybde (mindst 1
mm)

X
Dæk

Kontroller for skader X
Batterier Kontroller batteriets ladetilstand X

Kontroller, om der er ydre beskadigelser XLys
Kontrol af funktion X
Kontroller, om styringen fungerer fejlfrit (ved fejlmeddel
elser på kontrolpulten skal det faguddannede personale
informeres)

X

Kontroller, om ladeapparatet fungerer fejlfrit (ved LED-
fejlmeddelelser skal faguddannet personale informeres)

X

Elektronik

Kontrol af stikforbindelser X
Ved ikke-fastlåst bremse: Kontroller, om indikatoren
blinker på kontrolpulten

XBremse

Ved fastlåst bremse: Bremsefunktionen kontrolleres ved
at skubbe til kørestolen

X

Visuel kontrol af alle bevægelige dele og kabler for be
skadigelser

XSædeindstillings
funktioner

Kontroller, om skruesamlingerne er fastspændte X
Kontroller, om fastspændingsskruerne er fastspændte X
Kontroller, om skruesamlinger mellem armlæn og kon
trolpulten er fastspændte

X
Sidestykke og
armlæn

Kontrol af armlænet for beskadigelser X
Gastrykfjeder og
aktuator

Visuel kontrol for skrammer på stempelstangen og olie
tab

X

Produkt Kontrol af, at alle etiketter og mærker på produktet kan
læses og er fuldstændige.

X
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Omfang af vedligeholdelse af specialstyring

INFORMATION
Den pågældende specialstyring skal mindst én gang om året kontrolleres af en autoriseret fagmand med hensyn
til funktionsdygtighed og køresikkerhed.

Før hver brug af kørestolen skal den pågældende specialstyrings funktionsevne kontrolleres.
Brugeren eller ledsagerne skal i de angivne intervaller udføre de handlinger, som beskrives i tabellen.

Komponenter Arbejde før hver kørsel 1 gang om ugen
Styring generel Kontrol af funktionsevne:

Kontroller knappernes
funktion, kontroller funktio
nerne til specialstyringens
komponenter

X

Joystickstyring, Automatisk tilbageførelse i
midterposition (neutral po
sition)

X

Sliddele (f.eks. slanger i
suge-/puste-styringen)

Visuel kontrol X

Mekanisk fastgørelse af
styring

Kontrol af bevægelige dele
i styringen for korrekt fast
placering

X

Skruesamlinger Kontrol for fast samling X

7.3 Reparation

ADVARSEL
Forbudte reparationer
Alvorlige personskader af brugeren, beskadigelser på produktet forårsaget af indstillings- og montagefejl
► Gennemfør kun de reparationer, som står beskrevet i dette kapitel.
► Yderligere reparationer må ikke udføres af brugeren af produktet, men skal udføres af faguddannet personale.

7.3.1 Udskiftning af en defekt pære

BEMÆRK
Anvendelse af forkerte pærer
Skader/smeltning af forbindelseskablet pga. for stærk strøm
► Bemærk, at LED-belysningen kun må erstattes med den originale belysning.

LED-belysningen er vedligeholdelsesfri. Såfremt en reparation er nødvendigt, hjælper det faguddannede persona
le, som har tilpasset kørestolen eller har leveret den. 

7.3.2 Udskiftning af batteri
Batterierne må kun udskiftes af autoriseret faguddannet personale. 

7.4 Fejlafhjælpning
INFORMATION

Ved kommunikationsproblemer i styringens bussystem aktiverer styringen et nødstop og forhindrer således ukon
trollerede funktioner.
► Efter hvert nødstop skal elkørestolens styring tændes igen.
► Løsn bremsen for at aktivere skubbefunktionen, hvis kørestolen stadig ikke er køreklar efter tænding.
► Underret omgående det faguddannede personale.

7.4.1 Visningstyper

Advarsel
En advarsel gør opmærksom på en eller flere komponenters status eller fejlfunktion af elkørestolen. Komponenter
uden fejl indskrænkes ikke i deres funktion. 
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Hvis der f.eks. er en fejl i forbindelsen mellem styring og sædemotor, vises denne fejl kun ved aktivering af moto
ren. Kørefunktionen kan stadigvæk anvendes.

Fejl
En fejl kan have indflydelse på en eller flere af elkørestolens funktioner. Elkørestolen med sine funktioner er så ikke
fuldt ydedygtig, indtil fejlen er blevet afhjulpet.

Opbygning af en fejlmeddelelse
På styringens display vises både fejl i styresystemet og fejl i de elektriske komponenter i elkørestolen, eller fejl i
kablerne. Fejlmeddelelsen indeholder følgende oplysninger:
• Berørt modul – f.eks. JSM = Joystick-modul (kontrolpult); PM = Power Modul (styringsenhed), Omni Display

(displaymodul) Omni IO (tilslutningsmodul)
• Fejlkode (4-cifret)
• Fejlbeskrivelse i kort form

7.4.2 Hvordan forholder man sig ved advarsler og fejlmeddelelser
• Såfremt der vises en advarsel eller en fejlmeddelelse, kan elkørestolen hyppigt ikke benyttes længere. I et så

dant tilfælde, skal man notere sig fejlmeddelelsen, slukke for styringen, og denne fejlmeddelelse omgående
meddeles det faguddannede personale.

• Hvis fejlen relaterer til en fejl på en komponent, som p.t. ikke benyttes (f.eks. fejl på en aktuator til justering af
en sædefunktion), kan kørefunktionen teoretisk fortsat benyttes. Der vises blot en fejlmeddelelse. 

• Alligevel skal styringen ubetinget slukkes i nogle minutter. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises efter genindkob
ling, skal fejlmeddelelsen noteres, styringen slukkes, og fejlmeddelelsen omgående meddeles det faguddan
nede personale.

7.4.3 Fejloversigt for kørestolens styring

INFORMATION
Alt efter version eller det landespecifikke udstyr kan listen over relevante fejlmeddelelser afvige fra den her viste
oversigt.

Kontrolpult VR2

Blinkende LED Fejl/advarsel Årsag Mulig foranstaltning
Batteriunderspænding Batteridybdeafladning

Batterikabel viser fejl el
ler fejlbehæftet forbindel
se til batteri 

Hurtigst mulig opladning
Kontroller forbindelsen til batteriet
(opladning af batteriet ved god for
bindelse)

Venstre motor ikke for
bundet

f.eks. mangelfuld stikfor
bindelse, kabelbrud

Kontroller stikforbindelser og kabler
til venstre motor

Forkert ledningsføring på
venstre motor

f.eks. kabelbrud, ingen
forbindelse til batteri

Kontroller kabelforbindelser til den
venstre motor; kontroller forbindel
sen til batteritilslutningen

Højre motor ikke forbun
det

f.eks. mangelfuld stikfor
bindelse, kabelbrud

Kontroller stikforbindelser og kabler
til højre motor

Forkert ledningsføring på
højre motor

f.eks. kabelbrud, ingen
forbindelse til batteri

Kontroller kabelforbindelser til højre
motor; kontroller forbindelse til bat
teritilslutning

Kørefunktion spærret på
grund af påvirkninger
udefra

evt. er ladeapparatet til
sluttet

Fjern ladeapparatet

Joystickfejl Joystick ikke i nulposition
ved tænding

Joystick skal stå i nulposition inden
tænding

117490E75=0_C

Vedligeholdelse og reparation



Blinkende LED Fejl/advarsel Årsag Mulig foranstaltning
Fejl controller Controller defekt Kontroller alle forbindelser

Løsning af bremse Bremseudløser er åben Kontrol af motorbremser
Kontrol af forbindelser til controlle
ren

Batterioverspænding Spænding for høj
Løse batterikontakter

Kør langsomt videre
Kontroller kabelføring/stikkontakter

Kommunikationsfejl mel
lem kontrolpult (joystick)
og controller

Defekt kabel, løs stikfor
bindelse

Kontroller kabelføring/stikkontakter

TEN° kontrolpult; TEN° LCD-modul

Visning Fejl/advarsel Årsag Mulig foranstaltning
Nødstop Alvorlig fejlfunktion i

controller/håndholdt be
tjeningsenhed og/eller i
drivmotor

Kontroller kabelføring/stikkontak
ter
Kontakt forhandleren

Joystickadvarsel
(Center Joystick)

Joystick ikke i nulstilling
ved indkoblingen

Sæt joysticket i nulposition før
indkoblingen

Defekt joystick
(Joystick Error)

Meddelelsen vises fort
sat på trods af, at joysti
cket er i midten

Kontakt forhandleren

Meddelelsesvindue til
alvorlige fejl

Fejlårsager til den på
gældende fejlmeddelel
se: se følgende tabel

Foranstaltninger til den pågæl
dende fejlmeddelelse: se følgen
de tabel

Meddelelsesvindue til
advarsler
Eksempler på fejlmed
delelser: se de næste 2
linjer)

Fejlårsager til den på
gældende advarsel: se
følgende tabel

Foranstaltninger til den pågæl
dende advarsel: se følgende tabel

Temperaturadvarsel
controller (lyser rød)

Overophedning pga.
stærk belastning

Afkølingsfase

Temperaturadvarsel
motor (lyser rød)

Overophedning pga.
stærk belastning

Afkølingsfase

Fejlmeddelelser og advarsler

Fejlmeddelelse Fejlnr. Indhold Årsag Mulig foranstalt
ning

Center Joystick se forrige tabel
Joystick Error se forrige tabel
Low Battery (uden)
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Fejlmeddelelse Fejlnr. Indhold Årsag Mulig foranstalt
ning

Batteriunderspæn
ding

Batteridybdeaflad
ning

Hurtigst mulig oplad
ning

High Battery (uden) Batterioverspænding Spænding for høj
Løse batterikontakter

Kør langsomt videre
Kontroller kabelfø
ring/stikkontakter;
hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

M1 Brake Error 1505 Fejl bremse på ven
stre motor

M2 Brake Error 1506 Fejl bremse på højre
motor

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Bremsen er defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
bremse
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

M1 Motor Error 3B00 Venstre motor ikke
forbundet

M2 Motor Error 3C00 Højre motor ikke for
bundet

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
motor

Inhibit Active 1E01; 1E20; 1E21;
1E22; 1E23

Kørefunktion spærret
på grund af påvirk
ninger udefra

evt. er ladeapparatet
tilsluttet

Fjern ladeapparatet

Brake Lamp Short (uden) Kortslutning i brem
selysenes strømkreds

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Bremselys defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
bremselys
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Left Lamp Short 7205 Kortslutning i strøm
kredsen i venstre for-
/baglys

Right Lamp Short 7209 Kortslutning i strøm
kreds i højre for-/bag
lys

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
For-/baglys defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
for-/baglys
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

L Ind Lamp Short 7206 Kortslutning i strøm
kreds i venstre
blinklys

R Ind Lamp Short 720A Kortslutning i strøm
kreds i venstre
blinklys

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Visning af blinklys
defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
blinklys
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

L Ind Lamp Failed 7207 Fejl i strømkreds i
venstre blinklys

R Ind Lamp Failed 7208 Fejl i strømkreds i
højre blinklys

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Lampe defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
blinklys
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Over-current (uden) For stor strømmæng
de i en aktuatorkanal

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Servomotor (aktua
tor) eller controller
defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
servomotor; sikr, at
servodrevet kan be
væge sig frit
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Overtemp. (Acts) (uden) For høj temperatur
på aktuatorkontakter
ne på controller

f.eks.  mangelfulde
stikforbindelser

Afkølingsfase
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Fejlmeddelelse Fejlnr. Indhold Årsag Mulig foranstalt
ning

Servomotor (aktua
tor) defekt

Kontroller stikforbin
delser og kabler til
aktuator
I tilfælde af gentagel
se: Kontakt forhand
leren

Overtemp. (Lamps) (uden) For høj temperatur
på lyskontakterne på
controller

f.eks.  mangelfulde
stikforbindelser
Lyslegemet defekt

Afkølingsfase
Kontroller stikforbin
delser og kabler til
belysningen
I tilfælde af gentagel
se: Kontakt forhand
leren

Memory Error (uden) Ikke nøje angivet
hukommelsesfejl i
styremodulerne

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Styremodul defekt

Kontakt forhandleren

PM Memory Error (uden) Hukommelsesfejl i
controller

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Controller defekt

Kontroller alle stikfor
bindelser og kabler
på controlleren
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Bad Cable (uden) Fejl på kommunika
tionskabler mellem
styremoduler

f.eks.  mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud

Kontroller alle stikfor
bindelser og kabler
på styremodulerne
(inkl. controller)
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Module Error (uden) Fejl i styremoduler f.eks. ikke nøje angi
vet fejl i det viste sty
remodul
Vist styremodul de
fekt

Kontroller alle stikfor
bindelser og kabler
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

System Error (uden) Systemfejl Fejl, der ikke kan lo
kaliseres i styremo
dulerne (primært fra
andre leverandører)

Kontroller alle stikfor
bindelser og kabler;
evt. frakobles/afprø
ves eksisterende mo
duler fra andre leve
randører, et efter et
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

SID Detached (uden) Specialstyring
frakoblet

Specialstyring fra
TEN° LCD-modulets
tilslutningsmodul (su
ge-/puste-styring)
frakoblet
Specialstyringstilslut
ning på TEN° LCD-
modulets tilslutnings
modul defekt

Kontroller alle stikfor
bindelser og kabler
mellem specialsty
ringstilslutning og su
ge-/puste-styring;
kontroller program
meringsparameter
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler
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Fejlmeddelelse Fejlnr. Indhold Årsag Mulig foranstalt
ning

1E07 Ekstern Til/Fra-kon
takt er koblet fra kon
trolpulten

Switch Detached

1E08 Ekstern profil-/til
stand-kontakt er
koblet fra kontrolpul
ten

f.eks.  mangelfuld ka
belforbindelse til kon
trolpult
Kontakt eller kontrol
pult defekt

Kontroller kabelfor
bindelse og tilkob
lingsfunktion af ek
stern kontakt
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Gone to Sleep (uden) Styring skifter til so
vetilstand

Længere inaktivitet
med tændt styring

Sluk/tænd styring

Charging (uden) Ladeapparat tilsluttet Ladeapparat tilsluttet
til ladestik

Fjern ladeapparat,
når der køres

JS Static Timeout (uden) Overskridelse af hol
detid på joysticket

Meget lange udslag
med joysticket regi
streret (styring stop
per kørsel for at und
gå eventuelle skader
af motorerne)
Joystick defekt

Sluk/tænd styring
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Udskift
kontrolpult/joystick;
kontakt forhandler

1E0D Kortslutning på ek
stern Til/Fra-kontakt

Switch Short

1E0C Kortslutning på ek
stern profil-/tilstand-
kontakt

f.eks.  mangelfuld ka
belforbindelse til kon
trolpult
Kontakt eller kontrol
pult defekt

Kontroller kabelfor
bindelse og tilkob
lingsfunktion af ek
stern kontakt
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Yderliger fejlmeddelelser ved levering med gyro-modul

Fejlmeddelelse Fejl-nr. Indhold Årsag Mulig foranstalt
ning

Gyro Disconnected (uden) Elektronisk sporstabi
lisering (gyro-modul)
er koblet fra control
leren

f.eks. mangelfuld ka
belforbindelse til con
troller
Gyro-modul defekt

Kontakt forhandleren

Gyro Prf Active (uden) Elektronisk sporstabi
lisering (gyro-modul)
er aktiveret

Elektronisk sporstabi
lisering (gyro-modul)
forstyrres i standby af
bevægelser fra andre
transportmidler
(f.eks. tog, færge)
Gyro-modul defekt

Ved kørsel/ophold i
transportmidler skal
der af sikkerhedsår
sager vælges køre
profil "No Assist" 
Hvis fejlen ikke kan
afhjælpes: Kontakt
forhandler

Yderligere fejlmeddelelser ved levering med ASM-modul

Fejlmeddelelse Fejl-nr. Indhold Årsag Mulig foranstalt
ning

Orientation Error (uden) Orienteringsfejl på
Advanced Stability
Module (ASM)

Advanced Stability
Module (ASM) defekt

Kontakt forhandleren

ASM Disconnected (uden) Advanced Stability
Module (ASM) er
koblet fra controlle
ren

f.eks. mangelfuld
stikforbindelse, ka
belbrud
Advanced Stability
Module (ASM) defekt

Kontakt forhandleren
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7.4.4 Fejloversigt for ledsagerstyring
Ledsagerstyring VR2

Blinkende
LED

Fejl/advarsel Årsag Mulig afhjælpning

Styringsfejl Fejl i styringen Konstatering af fejl på kontrolpulten og
indledning af forholdsregler (se tabel
"Fejloversigt for kørestolens styring")

Fejl i ledsagerstyring Ledsagerstyring defekt Sluk for ledsagerstyring og tænd/sluk
kontrolpult

Joystickfejl Joystick på ledsagerstyrin
gen ikke i nulposition ved
indkoblingen

Sluk for ledsagerstyring og anbring
joystick i nulstilling før indkobling
Sluk/tænd kontrolpult

Kommunikationsfejl mellem
ledsagerstyring (joystick)
og kontrolpult/controller

Defekt kabel, løs stikforbin
delse

Kontroller kabelføring/stikkontakter

Ledsagerstyring R-Net

Blinkende
LED

Fejl/advarsel Årsag Mulig afhjælpning

Styringsfejl Fejl i styringen Konstatering af fejl på kontrolpulten og
indledning af forholdsregler (se tabel
"Fejloversigt for kørestolens styring")

Fejl i ledsagerstyring Ledsagerstyring defekt Sluk for ledsagerstyring og tænd/sluk
kontrolpult

Joystickfejl Joystick på ledsagerstyrin
gen ikke i nulposition ved
indkoblingen

Sluk for ledsagerstyring og anbring
joystick i nulstilling før indkobling
Sluk/tænd kontrolpult

Kommunikationsfejl mellem
ledsagerstyring (joystick)
og kontrolpult/controller

Defekt kabel, løs stikforbin
delse

Kontroller kabelføring/stikkontakter

7.5 Adfærd ved uheld
INFORMATION

Vær opmærksom på, at nedenstående anvisninger også gælder for punktering. Det anbefales ikke, at brugeren
eller en ledsager udfører reparation af dæk på egen hånd.

I tilfælde af punktering skal det faglige uddannede personale informeres, som har tilpasset dette produkt eller pro
ducentens service (adresser findes på omslagets inderside eller på bagsiden). Samtidig skal alle relevante infor
mationer meddeles, såsom type elkørestol, type uheld (f.eks. problemer med motoren) og om muligt elkørestolens
serienummer.
For at få hurtig hjælp er det hensigtsmæssigt at notere adresse og telefonnummer på den pågældende autorisere
de forhandler på det dertil beregnede område på brugsanvisningens bagside. Især ved udendørskørsel skal disse
informationer altid medbringes.

8 Bortskaffelse
8.1 Sikkerhedsanvisninger

BEMÆRK
Bortskaffelse af batteri
Miljøforurening grundet ukorrekt bortskaffelse
► Overhold batteriproducentens påtrykte anvisninger ved håndtering af batterierne.
► Vær opmærksom på, at batterier ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. 
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8.2 Oplysninger om bortskaffelse
I tilfælde af bortskaffelse skal produktet returneres til den autoriserede forhandler.
Defekte batterier kan returneres til den autoriserede forhandler ved køb af nye batterier. 
Alle produktets komponenter bortskaffes i henhold til de gældende regler om miljøbeskyttelse i det pågældende
land.

9 Juridiske oplysninger
Alle retlige betingelser er undergivet det pågældende brugerlands lovbestemmelser og kan variere tilsvarende.

9.1 Ansvar
Producenten påtager sig kun ansvar, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med beskrivelserne og anvisnin
gerne i dette dokument. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået ved tilsidesættelse af det
te dokument og især forårsaget af ukorrekt anvendelse eller ikke tilladt ændring af produktet.

9.2 CE-overensstemmelse
Produktet opfylder kravene i det europæiske direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i
klasse I på baggrund af klassificeringskriterierne i henhold til dette direktivs bilag IX. Derfor har producenten ene
ansvarligt udarbejdet overensstemmelseserklæringen i henhold til direktivets bilag VII.
Produktet opfylder kravene i RoHS-direktivet 2011/65/EU om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i
elektrisk og elektronisk udstyr.

9.3 Garanti
Yderligere oplysninger om garantibetingelserne kan du få hos det faguddannede personale, som har tilpasset dette
produkt, eller hos producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved mht. adresser).

9.4 Brugstid
Forventet brugstid: 5 år.
Den forventede brugstid er blevet fastlagt med udgangspunkt i konstruktionen, produktionen og anvisningerne til
korrekt brug. Dette inkluderer også bestemmelserne om vedligeholdelse, forskrifterne til sikring af funktionsdygtig
heden og bestemmelserne om produktets sikkerhed.
Brug af produktet, der overskrider den angivne forventede brugstid, medfører øget risiko og bør kun ske efter om
hyggelig overvejelse af kvalificeret fagligt uddannet personale.
Hvis brugstiden er udløbet, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale, som
har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsiden mht.
adresse). Her kan brugeren få informationer om kendte risici og om de aktuelle muligheder, hvad angår reparation
og genanvendelse af produktet.

10 Tekniske data
Drivhjul
Hjulstørrelse 14"
Dæktype PU-dæk

INFORMATION
► Mange tekniske data er efterfølgende angivet i mm. Vær venligst opmærksom på, at – såfremt der ikke er an

givet yderligere – indstillingerne på produktet ikke foretages i mm-området, men i trin på ca. 0,5 cm eller
1 cm.

► Vær opmærksom på, at de under indstillingen opnåede værdier kan afvige fra de værdier, der er anført i det
følgende. Afvigelsen kan være ±10 mm og ±2°.

Anvendelsesklasse (jævnfør DIN EN 12184)
Klasse A

Anvendelsesklasse (jævnfør DIN EN 12184)
Klasse B

Drevtype
Forhjulstræk
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Drevtype
Baghjulstræk

Drevtype
Centerhjulsdrev

Kørebasis
Størrelse 1

Kørebasis
Størrelse 2

Vægt (minimal/maksimal)
Minimalvægt 100 kg
Maksimalvægt 200 kg

Vægt*
Udstyr med kørebasis 1 + standardsæde fra og med 110 kg (fra og med 242.5 lbs)
Udstyr med kørebasis 2 + standardsæde fra og med 125 kg (fra og med 275.5 lbs)
Udstyr med kørebasis 1 + standardsæde
+ VAS-sæde

fra og med 115 kg (fra og med 253.5 lbs)

Udstyr med kørebasis 2 + standardsæde
+ VAS-sæde

fra og med 130 kg (fra og med 286.5 lbs)

* Vægtangivelserne varierer alt efter valg af tilbehør og type.

Nyttelast
Maksimal nyttelast
(brugervægt + bagage)

140 kg (308.6 lbs); nyttelasten reduceres afhængigt af udstyret

Nyttelast
Maksimal nyttelast
(brugervægt + bagage)

160 kg (352.7 lbs); nyttelasten reduceres afhængigt af udstyret

Bemærk: Med standardsædet Junior reduceres den maksimale nyttelast til 75 kg (165.3 lbs).

Mål - standardsæde Junior
Effektiv sædedybde* 340-400 mm (13.4"-15.7")
Effektiv sædebredde* 340-400 mm (13.4"-15.7")
Sædehøjde for* 410-570 mm (16.1"-22.4")
Underbenslængde** 150-540 mm (5.9"-21.2")
Ryghøjde 370/420/470 mm (14.6"/16.5"/18.5")

* i trin på 20 mm
** i trin på 10 mm

Mål – standardsæde lille
Effektiv sædedybde* 380-460 mm (15"-18.1")
Effektiv sædebredde* 380-420 mm (15"-16.5")
Sædehøjde for* 410-570 mm (16.1"-22.4")
Underbenslængde** 150-540 mm (5.9"-21.2")
Ryghøjde 450/500/550 mm (17.7"/19.7"/21.6")

* i trin på 20 mm
** i trin på 10 mm

Mål – standardsæde stor
Effektiv sædedybde* 420-500 mm (16.5"-19.7")
Effektiv sædebredde* 440-480 mm (16.9"-18.9")
Sædehøjde for* 410-570 mm (16.1"-22.4")
Underbenslængde** 150-540 mm (5.9"-21.2")
Ryghøjde 450/500/550 mm (17.7"/19.7"/21.6")

* i trin på 20 mm
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** i trin på 10 mm

Mål – standardsæde XL
Effektiv sædedybde* 420-500 mm (16.5"-19.7")
Effektiv sædebredde* 500-560 mm (19.7"-22")
Sædehøjde for* 410-570 mm (16.1"-22.4")
Underbenslængde** 150-540 mm (5.9"-21.2")
Ryghøjde 450/500/550 mm (17.7"/19.7"/21.6")

* i trin på 20 mm
** i trin på 10 mm

Mål – VAS-sæde (alle typer)
Effektiv sædedybde* 380 – 580 mm (14,6" – 22,8")
Effektiv sædebredde* 380 – 540 mm (15" – 21,3")
Sædehøjde for** 430 – 570 mm (16,9" – 22,4")
Underbenslængde*** 150 – 540 mm (5,9" – 21,3")
Ryghøjde 450/510/530/550 mm (17,7"/20"/20,8"/21,6")

* trinløs
** i trin på 20 mm
*** i trin på 10 mm

Mål – Recaro®-sæde
Effektiv sædedybde 380-560 mm (15"-22.8")
Sædebredde* indv.: 320-340 mm (12.6"-13.4")

udv.: 450-480 mm (17.7"-18.9")
Sædehøjde** 410-570 mm (16.1"-22.4")
Underbenslængde 280-540 mm (11"-21.2")
Ryghøjde 620 mm (24.4")

* Sædebredde indvendig = Effektiv sædebredde
** i trin på 20 mm

Mål og vægt (forhjulstræk; kørebasis = størrelse 1)
Armlænshøjde (teleskoperbart armlæn) Standardsæde: 205-275 mm (8.1"-10.8")

Standardsæde Junior: 185-225 mm (7.3"-8.8")
VAS-sæde: 185-255 mm (7.3"-10")

Armlænslængde (standard) 260 mm (10.2")
Forreste punkt på sidestykket (målt til ryg
gen)

Minimal: 300 mm (11.8"); maksimal: 580 mm (22.8")

Samlet bredde (standard-motor / perfor
mance- eller high performance-motor)*

596 / 612 mm (23.5" / 24.1")

Samlet højde (udstyret med standardsæ
de)

850-1110 mm (33.4"-43.7")

Samlet højde (udstyret med VAS-sæde) 850-1110 mm (33.4"-43.7")
Samlet længde (uden benstøtte) 908 mm (35.75")
Samlet længde (med benstøtte) Minimal: 1050 mm (41.3"); maksimal: 1250 mm (49.2")
Transportvægte** se "Vægt", heraf vægt af aftagelige dele:

Benstøtte (standard): ca. 2,2 kg (4.9 lbs)
Aftageligt sidestykke: ca. 3 kg (6.6 lbs)
Benstøtte (elektrisk med fodplade af aluminium): ca. 6,5 kg (14.3 lbs)

Minimal venderadius 965 mm (38")
Frihøjde 80 mm
Dækstørrelse på styrehjul
Dækstørrelse på drivhjul

9"/10"
14"

* Eventuelt større pga. sædebredde-indstilling. Samlet bredde +180 mm i sammenbygget tilstand.
** Vægt af den tungeste del:
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Mål og vægt (forhjulstræk; kørebasis = størrelse 2)
Armlænshøjde (teleskoperbart armlæn) Standardsæde: 205-275 mm (8.1"-10.8")

Standardsæde Junior: 185-225 mm (7.3"-8.8")
VAS-sæde: 185-255 mm (7.3"-10")

Armlænslængde (standard) 260 mm (10.2")
Forreste punkt på sidestykket (målt til ryg
gen)

Minimal: 300 mm (11.8"); maksimal: 580 mm (22.8")

Samlet bredde (standard-motor / perfor
mance- eller high performance-motor)*

626 / 642 mm (24.6" / 25.3")

Samlet højde (udstyret med standardsæ
de)

850-1110 mm (33.4"-43.7")

Samlet højde (udstyret med VAS-sæde) 850-1110 mm (33.4"-43.7")
Samlet længde (uden benstøtte) 968 mm (38.1")
Samlet længde (med benstøtte) Minimal: 1050 mm (41.3"); maksimal: 1250 mm (49.2")
Transportvægte** se "Vægt", heraf vægt af aftagelige dele:

Benstøtte (standard): ca. 2,2 kg (4.9 lbs)
Aftageligt sidestykke: ca. 3 kg (6.6 lbs)
Benstøtte (elektrisk med fodplade af aluminium): ca. 6,5 kg (14.3 lbs)

Minimal venderadius 965 mm (38")
Frihøjde 80 mm
Dækstørrelse på styrehjul
Dækstørrelse på drivhjul

9"/10"
14"

* Eventuelt større pga. sædebredde-indstilling. Samlet bredde +180 mm i sammenbygget tilstand.
** Vægt af den tungeste del:

Mål og vægt (baghjulstræk; kørebasis = størrelse 1)
Armlænshøjde (teleskoperbart armlæn) Standardsæde: 205-275 mm (8.1"-10.8")

Standardsæde Junior: 185-225 mm (7.3"-8.8")
VAS-sæde: 185-255 mm (7.3"-10")

Armlænslængde (standard) 260 mm (10.2")
Forreste punkt på sidestykket (målt til ryg
gen)

Minimal: 300 mm (11.8"); maksimal: 580 mm (22.8")

Samlet bredde (standard-motor / perfor
mance- eller high performance-motor)*

596 / 612 mm (23.5" / 24.1")

Samlet højde (udstyret med standardsæ
de)

850-1110 mm (33.4"-43.7")

Samlet højde (udstyret med VAS-sæde) 850-1110 mm (33.4"-43.7")
Samlet længde (uden benstøtte) 850 mm (33.5")
Samlet længde (med benstøtte) Minimal: 1050 mm (41.3"); maksimal: 1250 mm (49.2")
Transportvægte** se "Vægt", heraf vægt af aftagelige dele:

Benstøtte (standard): ca. 2,2 kg (4.9 lbs)
Aftageligt sidestykke: ca. 3 kg (6.6 lbs)
Benstøtte (elektrisk med fodplade af aluminium): ca. 6,5 kg (14.3 lbs)

Minimal venderadius 965 mm (38")
Frihøjde 80 mm
Dækstørrelse på styrehjul
Dækstørrelse på drivhjul

9"/10"
14"

* Eventuelt større pga. sædebredde-indstilling. Samlet bredde +180 mm i sammenbygget tilstand.
** Vægt af den tungeste del:

Mål og vægt (baghjulstræk; kørebasis = størrelse 2)
Armlænshøjde (teleskoperbart armlæn) Standardsæde: 205-275 mm (8.1"-10.8")

Standardsæde Junior: 185-225 mm (7.3"-8.8")
VAS-sæde: 185-255 mm (7.3"-10")

Armlænslængde (standard) 260 mm (10.2")
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Mål og vægt (baghjulstræk; kørebasis = størrelse 2)
Forreste punkt på sidestykket (målt til ryg
gen)

Minimal: 300 mm (11.8"); maksimal: 580 mm (22.8")

Samlet bredde (standard-motor / perfor
mance- eller high performance-motor)*

626 / 642 mm (24.6" / 25.3")

Samlet højde (udstyret med standardsæ
de)

850-1110 mm (33.4"-43.7")

Samlet højde (udstyret med VAS-sæde) 850-1110 mm (33.4"-43.7")
Samlet længde (uden benstøtte) 870 mm (34.3")
Samlet længde (med benstøtte) Minimal: 1050 mm (41.3"); maksimal: 1250 mm (49.2")
Transportvægte** se "Vægt", heraf vægt af aftagelige dele:

Benstøtte (standard): ca. 2,2 kg (4.9 lbs)
Aftageligt sidestykke: ca. 3 kg (6.6 lbs)
Benstøtte (elektrisk med fodplade af aluminium): ca. 6,5 kg (14.3 lbs)

Minimal venderadius 965 mm (38")
Frihøjde 80 mm
Dækstørrelse på styrehjul
Dækstørrelse på drivhjul

9"/10"
14"

* Eventuelt større pga. sædebredde-indstilling. Samlet bredde +180 mm i sammenbygget tilstand.
** Vægt af den tungeste del:

Mål og vægt (centrumshjuldrev; kørebasis = størrelse 1)
Armlænshøjde (teleskoperbart armlæn) Standardsæde: 205-275 mm (8.1"-10.8")

Standardsæde Junior: 185-225 mm (7.3"-8.8")
VAS-sæde: 185-255 mm (7.3"-10")

Armlænslængde (standard) 260 mm (10.2")
Forreste punkt på sidestykket (målt til ryg
gen)

Minimal: 300 mm (11.8"); maksimal: 580 mm (22.8")

Samlet bredde (standard-motor / perfor
mance- eller high performance-motor)*

596 / 612 mm (23.5" / 24.1")

Samlet højde (udstyret med standardsæ
de)

850-1110 mm (33.4"-43.7")

Samlet højde (udstyret med VAS-sæde) 850-1110 mm (33.4"-43.7")
Samlet længde (uden benstøtte) 908 mm (35.75")
Samlet længde (med benstøtte) Minimal: 1050 mm (41.3"); maksimal: 1250 mm (49.2")
Transportvægte** se "Vægt", heraf vægt af aftagelige dele:

Benstøtte (standard): ca. 2,2 kg (4.9 lbs)
Aftageligt sidestykke: ca. 3 kg (6.6 lbs)
Benstøtte (elektrisk med fodplade af aluminium): ca. 6,5 kg (14.3 lbs)

Minimal venderadius 750 mm (29.5")
Frihøjde 80 mm (3")
Dækstørrelse foran/bagved 6"
Dækstørrelse på drivhjul 14"

* Eventuelt større pga. sædebredde-indstilling. Samlet bredde +180 mm i sammenbygget tilstand.
** Vægt af den tungeste del:

Mål og vægt (centrumshjuldrev; kørebasis = størrelse 2)
Armlænshøjde (teleskoperbart armlæn) Standardsæde: 205-275 mm (8.1"-10.8")

Standardsæde Junior: 185-225 mm (7.3"-8.8")
VAS-sæde: 185-255 mm (7.3"-10")

Armlænslængde (standard) 260 mm (10.2")
Forreste position på armlæn (målt til ryg
gen)

Minimal: 300 mm (11.8"); maksimal: 580 mm (22.8")

Samlet bredde (standard-motor / perfor
mance- eller high performance-motor)*

626 / 642 mm (24.6" / 25.3")
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Mål og vægt (centrumshjuldrev; kørebasis = størrelse 2)
Samlet højde (udstyret med standardsæ
de)

850-1110 mm (33.4"-43.7")

Samlet højde (udstyret med VAS-sæde) 850-1110 mm (33.4"-43.7")
Samlet længde (uden benstøtte) 968 mm (38.1")
Samlet længde (med benstøtte) Minimal: 1050 mm (41.3"); maksimal: 1250 mm (49.2")
Transportvægte** se "Vægt", heraf vægt af aftagelige dele:

Benstøtte (standard): ca. 2,2 kg (4.9 lbs)
Aftageligt sidestykke: ca. 3 kg (6.6 lbs)
Benstøtte (elektrisk med fodplade af aluminium): ca. 6,5 kg (14.3 lbs)

Minimal venderadius 750 mm (29.5")
Frihøjde 80 mm (3")
Dækstørrelse foran/bagved 6"
Dækstørrelse på drivhjul 14"

* Eventuelt større pga. sædebredde-indstilling. Samlet bredde +180 mm i sammenbygget tilstand.
** Vægt af den tungeste del:

Pakkemål (længde x bredde x højde)
Længde i sammenpakket stand 1100 mm (43.3")
Bredde i sammenpakket stand Minimal: 596 mm (23.5"); maksimal: 630 mm (24.8")
Højde i sammenpakket stand 500 mm (19.7")

Sæde- og rygjustering
Sædehældning* Minimal: 0°; maksimal: 45°
Indstillet hældning af sædet fortil -3°/0°/3°/6°/9° (afhængig af bestilling)
Rygvinkel** Minimal: 90°; maksimal: 120°
Benstøttevinkel*** Minimal: 90°; maksimal: 165°

* Maksimalværdi kun ved ekstraudstyret Elektrisk sædehældning; angivelser uden hensyntagen til den indstillede
hældning
** Angivelser uden hensyntagen til den indstillede hældning
* Maksimalværdi kun ved ekstraudstyret Elektriske benstøtter + mekanisk justerbare benstøtter; angivelser uden
hensyntagen til den indstillede hældning

Sædefunktioner (elektrisk)
Rygvinkelindstilling* kan justeres trinløst med op til 30°
Sædetilt* kan indstilles med op til 45° (med tyngdepunktforskydning)
Sædehøjdeindstilling* kan justeres med op til 350 mm (13.8"); maks. nyttelast: 160 kg

(353 lbs)
Kombination sædehøjdeindstilling/sæde
tilt*

Sædehøjdeindstilling: kan indstilles med op til 350 mm (11.8"); sæde
tilt: kan indstilles med op til 45°;
maks. nyttelast: 160 kg (353 lbs)

Benstøtter kan justeres trinløst med op til 75°
* afhængig af udstyr

Sædefunktion (mekanisk)
Rygvinkelindstilling kan justeres med op til 30°

Sædefunktion (mekanisk)
Benstøtter kan justeres med op til 75°

Drivhjul
Hjulstørrelse 14"
Dæktype Luftdæk
Lufttryk Indstil lufttrykket iht. oplysningen på dækket for at undgå personska

der eller beskadigelser på produktet: 3,5 bar/350 kPa/50 PSI

Styrehjul
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Styrehjul
Hjulstørrelse 10"
Dæktype Luftdæk
Lufttryk Indstil lufttrykket iht. oplysningen på dækket for at undgå personska

der eller beskadigelser på produktet: 3,5 bar/350 kPa/50 PSI

Styrehjul
Hjulstørrelse 9"
Dæktype Luftdæk
Lufttryk Indstil lufttrykket iht. oplysningen på dækket for at undgå personska

der eller beskadigelser på produktet: 3,5 bar/350 kPa/50 PSI

Styrehjul
Hjulstørrelse 10"
Dæktype PU-dæk

Styrehjul
Hjulstørrelse 9"
Dæktype PU-dæk

Styrehjul
Hjulstørrelse 6"
Dæktype PU-dæk

Køredata (bag-/forhjulstræk)
Hastighed* Nøjagtig værdi se typeskilt: 6 km/h (3.7 mph); 7,2 km/h (4.4 mph);

10 km/h (6.2 mph); 14 km/h (8.7 mph)
Nominel stigning (basismodel)** 10° (17,5 %)
Dynamisk stabilitet – op ad bakke*** 10° (17,5 %)
Statisk stabilitet – op ad bakke/ned ad
bakke

10° (17,5 %)

Statisk stabilitet – sideværts 10° (17,5 %)
Forceringshøjde ved forhjulstræk: 75 mm (3")

ved baghjulstræk: 50 mm (2"); med kantstigehjælp: 100 mm (4") 
Bremselængde (jævnfør DIN EN
12184)****

ved 6 km/h (3.7 mph): 1000 mm (39.4") – vandret
ved 7.2 km/h (4.4 mph): 1200 mm (47.2") – vandret
ved 10 km/h [6.2 mph]: 2100 mm (82.7") – vandret
ved 14 km/h [8.7 mph]: 3900 mm (153.5" – vandret

* Den angivne hastighed kan afvige med ±10 %.
** Styringen og motorerne skal beskyttes mod overbelastning. Derfor afhænger den konstante stigeevne af den
samlede vægt (kørestolens vægt + brugerens vægt + bagage) samt af underlagets beskaffenhed, udendørstempe
ratur, batterispænding og brugerens køreadfærd. Den konstante stigeevne kan for den enkelte bruger være bety
deligt lavere end den anførte stigeevne.
*** Tilladt stigeevne med nedsænkede sædefunktioner, ryglæn i lodret stilling og nedsænkede benstøtter.
*** Bremselængden kan forlænges tilsvarende pga. brugerens vægt, bagage, monteret tilbehør og dækkenes til
stand samt af vejrforhold og overfladen.

Køredata (centerhjulsdrev)
Hastighed* Nøjagtige informationer, se typeskilt: 6 km/h (3.7 mph); 7.2 km/h

(4.4 mph); 10 km/h (6.2 mph)
Nominel stigning (basismodel)** 10° (17,5 %)
Dynamisk stabilitet – op ad bakke*** 10° (17,5 %)
Statisk stabilitet – op ad bakke/ned ad
bakke

10° (17,5 %)

Statisk stabilitet – sideværts 10° (17,5 %)
Forceringshøjde 65 mm (2.5")

ved 6 km/h (3.7 mph): 1000 mm (39.4") – vandret
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Køredata (centerhjulsdrev)
Bremselængde (jævnfør DIN EN
12184:2014)****

ved 7.2 km/h (4.4 mph): 1200 mm (47.2") – vandret
ved 10 km/h [6.2 mph]: 2100 mm (82.7") – vandret

* Den angivne hastighed kan afvige med ±10 %.
** Styringen og motorerne skal beskyttes mod overbelastning. Derfor afhænger den konstante stigeevne af den
samlede vægt (kørestolens vægt + brugerens vægt + bagage) samt af underlagets beskaffenhed, udendørstempe
ratur, batterispænding og brugerens køreadfærd. Den konstante stigeevne kan for den enkelte bruger være bety
deligt lavere end den anførte stigeevne.
*** Tilladt stigeevne med nedsænkede sædefunktioner, ryglæn i lodret stilling og nedsænkede benstøtter.
*** Bremselængden kan forlænges tilsvarende pga. brugerens vægt, bagage, monteret tilbehør og dækkenes til
stand samt af vejrforhold og overfladen.

Rækkevidde (på jævn overflade)*
Batteri med 53 Ah (C5) / 62 Ah (C20) ca. 26 km (16 miles)

* Den anførte rækkevidde blev udregnet i henhold til de definerede betingelser iht. ISO 7176-4. I praksis kan ræk
kevidden reduceres med op til 50 %. Se i den forbindelse kapitlet "Rækkevidde" i brugsanvisningen (til brugere).

Rækkevidde (på jævn overflade)*
Batteri med 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) ca. 35 km (22 miles)

* Den anførte rækkevidde blev udregnet i henhold til de definerede betingelser iht. ISO 7176-4. I praksis kan ræk
kevidden reduceres med op til 50 %. Se i den forbindelse kapitlet "Rækkevidde" i brugsanvisningen (til brugere).

Rækkevidde (på jævn overflade)*
Batteri med 75 Ah (C5) / 80 Ah (C20) ca. 40 km (24.8 miles)

* Den anførte rækkevidde blev udregnet i henhold til de definerede betingelser iht. ISO 7176-4. I praksis kan ræk
kevidden reduceres med op til 50 %. Se i den forbindelse kapitlet "Rækkevidde" i brugsanvisningen (til brugere).

Elektrisk anlæg*
IP-kapslingsklasse (jævnfør DIN EN
60529)

IP44

Driftsspænding 24 V DC
Lys
LED-frontlys
LED-baglys

24 V, vedligeholdelsesfri
24 V, vedligeholdelsesfri

Sikringsautomat 100 A
Ladeapparat For detaljer, se medfølgende brugsanvisning til ladeapparatet 

* Produktet opfylder alle krav i ISO 7176-14.

Batteri
Batterier 2 x 12 V; 53 Ah (C5) / 62 Ah (C20); AGM; vedligeholdelsesfri

Batteri
Batterier 2 x 12 V; 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20); AGM; vedligeholdelsesfri

Batteri
Batterier 2 x 12 V; 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20); gel; vedligeholdelsesfri 

Batteri
Batterier 2 x 12 V; 75 Ah (C5) / 80 Ah (C20); AGM; vedligeholdelsesfri

Batteri (leveres ikke af Ottobock)
Krævede specifikationer 2 x 12 V; til maks. 75 Ah (C5)/ til maks 92 Ah (C20); gel eller AGM;

vedligeholdelsesfri 

Ladeapparat (leveres ikke af Ottobock)*
Krævede mindstespecifikationer Maksimal strøm: 10 A; spænding: 220 V

Isolering (klasse 2) iht. IEC 60335-2-29; kapslingsklasse: IP21
(Ottobock anbefaler ladeapparater med kapsling IPX4)
Ladeapparatet opfylder de standardmæssige krav i EN 12184.
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Ladeapparat (leveres ikke af Ottobock)*
Det omfatter også kravene iht. ISO 7176-14 (ladeapparat med beskyt
telse af poler; ladeapparat oplader batterierne i løbet af 8 timer til
mindst 80 %; ladeapparat indeholder informationer om nominel kapa
citet, og om der er mulighed for at oplade om natten; ladeapparat vi
ser, at batteriet er korrekt tilsluttet)
Enheden opfylder de standardmæssige krav i ISO 7176-21

* For detaljer, se medfølgende brugsanvisning til ladeapparatet.

Styring
Model VR2
Maks. udgangsstrøm pr. motor 90 A
Kraft til betjening af joysticket på
standard-kontrolpulten

1,6 N

* uden elektriske sædefunktioner, uden belysning

Styring
Model VR2
Maks. udgangsstrøm pr. motor 90 A
Sædefunktioner, der kan styres maksimal 2
Kraft til betjening af joysticket på
standard-kontrolpulten

1,6 N

Styring
Model R-Net (controller i forbindelse med kontrolpult TEN°)
Maks. udgangsstrøm pr. motor 90 A
Sædefunktioner, der kan styres 1 (ved direkte styring uden aktuatormodul)
Kraft til betjening af joysticket på
standard-kontrolpulten

1,6 N

Styring
Model R-Net (controller i forbindelse med kontrolpult TEN°)
Maks. udgangsstrøm pr. motor 120 A (sædefunktioner styres via det separate aktuatormodul)
Kraft til betjening af joysticket på
standard-kontrolpulten

1,6 N

Styringstilbehør
Model TEN° LCD-modul
Nominel indgangsspænding 24 V
Driftsspændingsområde 16 – 33 V
Absolut maksimalspænding 35 V
Temperaturområde driftsomgivelser -10 ºC til 50 ºC 

+14 ºF to +122 ºF
Opbevaringstemperatur -20 ºC til 65 ºC 

-4 ºF to +149 ºF
Fugtighed under drift og opbevaring 0 til 95 % relativ luftfugtighed
Vægt Displaymodul: 120 g

Tilslutningsmodul: 200 g
Husmateriale Kunststof
Kapslingsklasse IPX4
IR-bærerfrekvensområde 10-455 kHz
Indgang suge-/puste-styring Fuldt pustetryk: ca. 69 mbar

Fuldt sugetryk: ca. - 83 mbar

Styringstilbehør
Model R-Net-aktuatormodul til styring af op til 6 sædefunktioner
Maks. udgangsstrøm pr. motor 15 A
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Tilladte omgivelsesbetingelser
Driftstemperatur -15 °C til +40 °C (5 °F til +104 °F)
Transport- og opbevaringstemperatur -15 °C til +40 °C (5 °F til +104 °F)

Korrosionsbeskyttelse
Korrosionsbeskyttelse KTL-dyplakering / pulvermaling

11 Bilag
11.1 Grænseværdier for kørestole, der transporteres i tog

INFORMATION
► Produkt-serierne opfylder principielt de tekniske minimumskrav i forordningen (EU) nr. 1300/2014, hvad an

går transport i tog for personer med handicap. På grund af forskellige indstillinger kan ikke alle konstruktioner
overholde grænseværdierne.

► Ved hjælp af nedenstående tabel kan du eller det faguddannet personale ved måling kontrollere, om det kon
krete produkt overholder grænseværdierne.

Kendetegn Grænseværdi (iht. forordning (EU) nr. 1300/2014)
Længde 1200 mm (47,2"); plus 50 mm (2") til fødderne
Bredde 700 mm (27,6"); plus 50 mm (2") på hver side til hænderne ved

fremadbevægelse
De mindste hjul ca. 3" eller større; iht. til forordningen skal det mindste hjul kunne for

cere en spalte med en 75 mm (3") horisontal og 50 mm (2") vertikal
dimension

Højde maks. 1375 mm (54,1"); inklusive en 1,84 m (72,5") stor mandlig kø
restolsbruger (95. percentil)

Vendediameter 1500 mm (59,1")
Maksimal brugervægt 300 kg (661 lbs); for kørestol med kørestolsbruger, inkl. bagage
Maksimal højde på en hindring, der kan
forceres

50 mm (2")

Frihøjde 60 mm (2,4"); ved en hældningsvinkel på 10° skal frihøjden ved
fremadkørsel ved slutningen af stigningen være mindst 60 mm (2,4")
under fodstøtten

Maksimal hældningsvinkel, hvor køresto
len bevarer stabiliteten 

6° (dynamisk stabilitet i alle retninger) 
9° (statisk stabilitet i alle retninger, også ved trukket bremse)
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Kundenservice/Customer Service

Europe
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Brehmstraße 16 · 1110 Wien · Austria
F +43 1 5267985
service-admin.vienna@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo
Ramiza Salčina 85
71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina
T +387 33 255-405 · F +387 33 255-401
obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

Otto Bock Bulgaria Ltd.
41 Tzar Boris III‘ Blvd. · 1612 Sofia · Bulgaria
T +359 2 80 57 980 · F +359 2 80 57 982
info@ottobock.bg · www.ottobock.bg

Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Suisse
T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460 · 33008 Zruč-Senec · Czech Republic
T +420 377825044 · F +420 377825036
email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
T +34 91 8063000 · F +34 91 8060415
info@ottobock.es · www.ottobock.es

Otto Bock France SNC
4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · France
T +33 1 69188830 · F +33 1 69071802
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Healthcare plc
32, Parsonage Road · Englefield Green
Egham, Surrey TW20 0LD · United Kingdom
T +44 1784 744900 · F +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

Otto Bock Hungária Kft.
Tatai út 74. · 1135 Budapest · Hungary
T +36 1 4511020 · F +36 1 4511021
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu

Otto Bock Adria d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 14 ·10431 Sveta Nedelja · Croatia
T +385 1 3361 544 · F +385 1 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Benelux B.V.
Mandenmaker 14 · 5253 RC
Nieuwkuijk · The Netherlands
T +31 73 5186488 · F +31 73 5114960
info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
1050-161 Lisboa · Portugal
T +351 21 3535587 · F +351 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
Ulica Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Poland
T +48 61 6538250 · F +48 61 6538031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

Otto Bock Romania srl
Şos de Centura Chitila - Mogoşoaia Nr. 3
077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania
T +40 21 4363110 · F +40 21 4363023
info@ottobock.ro · www.ottobock.ro

OOO Otto Bock Service
p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
Building 7, 69 km MKAD
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
Russian Federation
T +7 495 564 8360 · F +7 495 564 8363
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3 · Box 623 · 60114 Norrköping · Sweden
T +46 11 280600 · F +46 11 312005
info@ottobock.se · www.ottobock.se

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
T +421 2 32 78 20 70 · F +421 2 32 78 20 89
info@ottobock.sk · www.ottobock.sk

Otto Bock Sava d.o.o.
Industrijska bb · 34000 Kragujevac · Republika Srbija
T +381 34 351 671 · F +381 34 351 671
info@ottobock.rs · www.ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve 
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok.
Meriç Sitesi B Blok No: 30/B
34387 Mecidiyeköy-İstanbul · Turkey
T +90 212 3565040 · F +90 212 3566688
info@ottobock.com.tr · www.ottobock.com.tr

Africa
Otto Bock Algérie E.U.R.L.
32, rue Ahcène Outaleb - Coopérative les Mimosas
Mackle-Ben Aknoun · Alger · DZ Algérie
T +213 21 913863 · F +213 21 913863
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Egypt S.A.E.
28 Soliman Abaza St. Mohandessein - Giza · Egypt
T +20 2 37606818 · F +20 2 37605734
info@ottobock.com.eg · www.ottobock.com.eg

Otto Bock South Africa (Pty) Ltd
Building 3 Thornhill Office Park · 94 Bekker Road
Midrand · Johannesburg · South Africa
T +27 11 564 9360
info-southafrica@ottobock.co.za
www.ottobock.co.za

Americas
Otto Bock Argentina S.A.
Av. Belgrano 1477 · CP 1093
Ciudad Autônoma de Buenos Aires · Argentina
T +54 11 5032-8201 / 5032-8202
atencionclientes@ottobock.com.ar
www.ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda.
Alameda Maria Tereza, 4036, Bairro Dois Córregos
CEP: 13.278-181, Valinhos-São Paulo · Brasil 
T +55 19 3729 3500 · F +55 19 3269 6061 
ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Canada
5470 Harvester Road 
Burlington, Ontario, L7L 5N5, Canada
T +1 800 665 3327 · F +1 800 463 3659
CACustomerService@ottobock.com
www.ottobock.ca

Oficina Ottobock Habana
Calle 3ra entre 78 y 80.
Edificio Jerusalen · Oficina 112 · Calle 3ra.
Playa, La Habana. Cuba
T +53 720 430 69 · +53 720 430 81
hector.corcho@ottobock.com.br
www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
Calle 138 No 53-38 · Bogotá · Colombia
T +57 1 8619988 · F +57 1 8619977
info@ottobock.com.co · www.ottobock.com.co

Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
Prolongación Calle 18 No. 178-A
Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 01180 México, D.F. · Mexico
T +52 55 5575 0290 · F +52 55 5575 0234
info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare LP
11501 Alterra Parkway Suite 600
Austin, TX 78758 · USA
T +1 800 328 4058 · F +1 800 962 2549
USCustomerService@ottobock.com
www.ottobockus.com

Asia/Pacific
Otto Bock Australia Pty. Ltd.
Suite 1.01, Century Corporate Centre
62 Norwest Boulevarde
Baulkham Hills NSW 2153 · Australia
T +61 2 8818 2800 · F +61 2 8814 4500
healthcare@ottobock.com.au · www.ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co., Ltd.
B12E, Universal Business Park
10 Jiuxianqiao Road, Chao Yang District
Beijing, 100015, P.R. China
T +8610 8598 6880 · F +8610 8598 0040
news-service@ottobock.com.cn
www.ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Unit 1004, 10/F, Greenfield Tower, Concordia Plaza 
1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong · China 
T +852 2598 9772 · F +852 2598 7886 
info@ottobock.com.hk · www.ottobock.com

Otto Bock HealthCare India Pvt. Ltd.
20th Floor, Express Towers
Nariman Point, Mumbai 400 021 · India
T +91 22 2274 5500 / 5501 / 5502
information@indiaottobock.com · www.ottobock.in

Otto Bock Japan K. K.
Yokogawa Building 8F, 4-4-44 Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 108-0023 · Japan
T +81 3 3798-2111 · F +81 3 3798-2112
ottobock@ottobock.co.jp · www.ottobock.co.jp

Otto Bock Korea HealthCare Inc.
4F Agaworld Building · 1357-74, Seocho-dong
Seocho-ku, 137-070 Seoul · Korea
T +82 2 577-3831 · F +82 2 577-3828
info@ottobockkorea.com · www.ottobockkorea.com

Otto Bock
South East Asia Co., Ltd.
Bangkok 10900 · Thailand
T +66 2 930 3030
F +66 2 930 3311
obsea@otttobock.co.th

Other countries
Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-1590 · F +49 5527 848-1676
reha-export@ottobock.de · www.ottobock.com
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Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com
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