Bruksanvisning

X850 Corpus 3G

Norsk bokmål

Kjære Permobil-bruker
Vi vil gjerne gratulere deg med din nye elektriske rullestol. Vårt mål
er at du fortsatt skal være fornøyd med ditt valg av både leverandør
og produkt. Den elektriske rullestolen er laget for å gi deg maksimal
komfort og sikkerhet samt for å oppfylle kravene når det gjelder
sikkerhet og miljø.
Før du begynner å bruke rullestolen er det viktig at du leser og
forstår innholdet i denne brukerhåndboken, spesielt avsnittene om
sikkerhet.
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Viktig informasjon

1 Viktig informasjon
Før du begynner å bruke rullestolen er det viktig at du leser og
forstår innholdet i denne brukerhåndboken, spesielt avsnittene om
sikkerhet.
Denne brukerhåndboken skal i hovedsak gjøre deg kjent med
funksjonene og egenskapene til rullestolen, og hvordan du kan bruke
dem på best mulig måte. Den inneholder også viktig sikkerhets- og
vedlikeholdsinformasjon, i tillegg til at den beskriver mulige
problemer som kan oppstå når du bruker rullestolen.
Oppbevar alltid brukerhåndboken lett tilgjengelig når du bruker
produktet, slik at du har den for hånden hvis det skulle oppstå
spørsmål i forbindelse med bruk, sikkerhet og vedlikehold.
Du kan også finne informasjon om produktene på vår nettside:
www.permobil.com.
All informasjon, bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på
produktinformasjonen som var tilgjengelig da denne
brukerhåndboken gikk i trykken. Bilder og illustrasjoner som brukes
i denne brukerhåndboken, er eksempler og ikke nødvendigvis
nøyaktige avbildninger av de ulike delene av den elektriske
rullestolen.
Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse
om dette på forhånd.
9
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Hvis du har nedsatt syn, kan du laste ned dette dokumentet på www.
permobil.com. Du kan bruke zoomeverktøyet i PDF-leseren til å få
ønsket tekst- og bildestørrelse.

1.1

Garanti

Produktgarantiinformasjon angir vilkårene i garantien. Hvis du
ønsker mer informasjon om gjeldende garantier, kan du se https://
permobilus.com/support/warranties/.
Alle elektriske rullestoler fra Permobil leveres med tre års garanti i
henhold til gjeldende avtale mellom NAV og Permobil. Ta kontakt
med Permobil for å få mer informasjon. Alle forespørsler fra brukere
angående service eller reparasjon, må gjøres via
hjelpemiddelsentralen.

FORSIKTIG!
Ikke-godkjent bytte av deler
Hvis en del byttes uten godkjenning fra Permobil, vil dette oppheve
rullestolens garanti. Permobil påtar seg ikke noe ansvar for tap av noe slag
som oppstår som en følge av at en komponent i styresystemet åpnes,
justeres eller modifiseres uten tillatelse.

10

Viktig informasjon

X850 Corpus 3G

1.2

Viktig informasjon

Produktgodkjenning

Dette produktet tilfredsstiller kravene i henhold til:
• EN 12184
• EN 1021-1
• EN 1021-2
• ISO 7176-9
• ISO 7176-14
• ISO 7176-16
• ISO 7176-19

1.3

Teknisk support

Hvis du skulle få tekniske problemer, kan du kontakte Permobil
kundesupport på telefon: +47 815 30 077eller
hjelpemiddelsentralen.
Ha rullestolens serienummer klart når du kontakter support. Dette
finner du på chassiset. Se 3.3.8 Serienummermerke, Side 46.
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1.4

Kybersikkerhet

Hvis du oppdager at uvedkommende har tuklet med, fjernet eller
skiftet ut en enhet eller data fra en enhet, må du umiddelbart
kontakte Permobil for support.

1.5

Rapportere hendelser

Hvis en uforutsett hendelse inntreffer, ta kontakt med din nærmeste
Permobil-representant. Dette er vanligvis den samme personen du
var i kontakt med i forbindelse med kjøpet. Du kommer i kontakt
med representanten via koblingen på www.permobil.com. Åpne ditt
lands webside, og gå videre til kontaktsiden. Websiden gir deg den
nødvendige kontaktinformasjonen og et skjema der du legger inn
informasjonen vi trenger for å se nærmere på saken. Gi så mye
informasjon som mulig; det vil være til stor hjelp for oss.
Vi ber om at du sender inn hendelsesrapporter slik at vi kan forbedre
kvaliteten og sikre at våre produkter opprettholder sikkerheten
gjennom hele levetiden.
For å kunne tilfredsstille disse kravene og sikre at du alltid trygt kan
bruke produktene våre, trenger vi din hjelp. Vi håper at du aldri vil
få behov for informasjonen på denne siden, men vennligst kontakt
oss hvis en hendelse inntreffer.
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1.6

Viktig informasjon

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør må bestilles via Permobil, på telefon
+47 815 30 077.
Produktet har en forventet levetid på 5 år.

1.7

Bestille dokumentasjon

Hvis du trenger enda en utgave av denne håndboken, kan du bestille
den fra Permobil. Spør etter bestillingsnummeret som er angitt bak
på omslaget.

1.8

Kassering og resirkulering

Ta kontakt med Permobil for å få informasjon om hvilke
kasseringsordninger som gjelder.
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Sikkerhetsforskrifter

2 Sikkerhetsforskrifter
En elektrisk rullestol er et motorkjøretøy, og det er derfor
nødvendig å være ekstra oppmerksom under bruk.
Det er viktig at du leser og følger instruksjonene og
sikkerhetsforskriftene i alle håndbøker før du tar i bruk den elektriske
rullestolen og dens tilbehør. Feil bruk kan forårsake skader både på
brukeren og rullestolen. For å redusere disse risikoene bør du lese
denne brukerhåndboken og alle håndbøker nøye, spesielt
sikkerhetsinstruksjonene og advarseltekstene.
Permobil er ikke ansvarlig for person- eller eiendomsskader som kan
ha oppstått som følge av at brukeren eller andre ikke har fulgt
advarslene og instruksjonene i denne bruksanvisningen. Permobil er
ikke ansvarlig for skader som kan ha oppstått som følge av dårlig
vurdering.
Den endelige beslutningen om hvilken elektrisk rullestol som skal
kjøpes inn og brukes, er rullestolbrukerens og helsepersonellets
ansvar. Permobil er ikke ansvarlig for feil valg av modell eller
funksjoner eller feil tilpasning av rullestolen.
Den elektriske rullestolen ble konfigurert spesifikt for dine behov,
som foreskrevet av helsepersonellet. Ta kontakt med helsepersonellet
for å få utført endringer i seteposisjon eller andre justeringer.
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Det er også svært viktig at du bruker nok tid til å gjøre deg kjent
med de ulike knappene, funksjons- og styrekontrollene; de ulike
justeringsmulighetene på setet og annet tilbehør før du tar den i
bruk.
Ikke ta den første prøveturen alene, men sørg for at du har assistanse
i umiddelbar nærhet hvis du skulle trenge det.

2.1

Beskrivelser av signalord

Følgende signalord som beskriver advarsler, merknader og
forklarende tekster, brukes i denne håndboken for å gjøre leseren
oppmerksom på informasjon som har betydning for sikkerheten:

FARE!
Signalordet Fare
Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død så
vel som skader på produktet eller annen eiendom.
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ADVARSEL!
Signalordet Advarsel
Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlige
personskader eller død så vel som skader på produktet eller annen
eiendom.

FORSIKTIG!
Signalordet Forsiktig
Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre
eller moderate personskader så vel som skader på produktet eller annen
eiendom.

FORSIKTIG!
Signalordet Merk
Angir en viktig, men ikke farlig, situasjon som, hvis den ikke unngås, kan
resultere i skader på produktet eller annen eiendom.
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Gir informasjon om forholdene eller omstendighetene den gitte
informasjonen gjelder under.
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2.2

Sikkerhetsforskrifter

Advarsler og forholdsregler
FORSIKTIG!

FORSIKTIG!

Bruk, kjøring

Bruk

Hvis rullestolen er utstyrt med lys, anbefaler Permobil å bruke
disse når du kjører på offentlig vei. Vær svært forsiktig når du
kjører nær ubeskyttede kanter eller nivåforskjeller. Utilsiktet
bevegelse eller for stor fart på slike steder kan føre til
personskader eller materielle skader.

Kjør ikke rullestolen over fortauskanter eller hindringer som er
høyere enn det som er angitt under Tekniske spesifikasjoner i
brukerhåndboken. Når du skal kjøre over en fortauskant eller
lignende, må du krysse den i en 90 graders vinkel (perpendikulært). Hvis du krysser slike underlag i andre vinkler, kan det
føre til at rullestolen velter.
Reduser hastigheten når du kjører på ujevnt eller mykt underlag.
Bruk aldri rullestolen i trapper eller rulletrapper. Ta alltid heisen.
Ikke løft eller flytt rullestolen med noen av de avtakbare delene.
Hvis du gjør det, kan det føre til skader på person eller
eiendom, inkludert skader på rullestolen.
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FORSIKTIG!

FORSIKTIG!

Bruk, trekking og mindre sammenstøt

Bruk, justere setesystem for heving

Rullestolen må ikke brukes til å trekke gjenstander, og tung vekt
må aldri henges på ryggstøtten. Det kan føre til skader på
person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen.
Hvis du skulle kollidere med vegger, dører eller andre faste
objekter når du betjener rullestolen, må du forsikre deg om at
alle deler på rullestolen er uskadet før du fortsetter å bruke den.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til personskader.

Sørg for å justere posisjonen til setet i henhold til begrensningene som gjelder for den aktuelle stolen før du kjører over
hindringer, ujevne underlag eller hellinger.

ADVARSEL!
Veltefare
Pass på så beinstøtten ikke treffer underlaget når du kjører over
hindringer, ujevne underlag eller hellinger, eller når hellingen
flater ut. Forviss deg om at det er nok bakkeklaring for å unngå
veltefare.
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FORSIKTIG!

ADVARSEL!

Bruk

Modifiseringer

La ikke barn kjøre rullestolen uten tilsyn. Kjør ikke rullestolen på
offentlige gater eller veier. Ta hensyn til lokale fotgjengerregler,
og vær klar over at bilførere kan ha problemer med å se deg.
Ikke kjør rullestolen i beruset tilstand. Alkohol kan påvirke din
evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig måte.
Noen funksjonshemminger eller bruk av reseptbelagte og
reseptfrie medisiner kan begrense din evne til å betjene
rullestolen på en sikker måte. Sørg for å konsultere legen om
dine fysiske begrensninger og medisiner.

Du må ikke modifisere rullestolen eller noen av dens komponenter. Rullestolen ble konfigurert spesifikt for dine behov, som
foreskrevet av helsepersonellet. Det kreves spesiell kompetanse
og kunnskap for å kunne sette opp, modifisere og reparere
rullestolen.
Oppsett, modifikasjoner og reparasjoner må utføres av en
autorisert servicetekniker. Når det gjelder garantiservice, må
du kontakte forhandleren du kjøpte rullestolen av.

ADVARSEL!
Du må ikke endre
sikkerhetsparametere
Rullestolen er utstyrt med bestemte sikkerhetsparametere som
begrenser eller sperrer rullestolfunksjoner eller som, iht.
bestemte betingelser, hindrer at rullestolen kan kjøres. Du må
ikke endre disse sikkerhetsparameterne.
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ADVARSEL!

FORSIKTIG!

Vektbegrensninger

Bruk – hellinger

Den maksimale brukervekten for rullestolen er angitt under
Tekniske spesifikasjoner i denne brukerhåndboken. Bruk av
rullestolen av brukere som overskrider den maksimalt tillatte
brukervekten, kan føre til personskader og materielle skader,
inkludert skader på rullestolen, samt oppheve eventuell garanti
som gjelder for rullestolen.
Ta ikke med passasjerer på rullestolen. Det kan føre til skader
på person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen.

FORSIKTIG!
Før kjøring
I noen tilfeller, også når det foreligger bestemte medisinske
vilkår, bør brukeren trene på å bruke rullestolen sammen med
en assistent som vet hvordan rullestolen fungerer og hvilke evner
og begrensninger brukeren har.
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Når du skal kjøre i nedoverbakker, må du velge laveste
hastighet og kjøre forsiktig. Når du kjører i nedoverbakker, kan
dette forskyve brukerens tyngdepunkt forover. Hvis rullestolen
ruller raskere enn du vil, kan du stoppe rullestolen ved å slippe
styrespaken. Deretter fortsetter du nedstigningen saktere.
Unngå å stoppe eller starte brått. Stopp ved å slippe
styrespaken i stedet for å slå av strømmen. Hvis du slår av
strømmen mens rullestolen er i bevegelse, vil den stoppe brått.
Permobil anbefaler å bruke godt festede posisjoneringsbelter til
enhver tid.
Når du kjører i en oppoverbakke, må du forsøke å kjøre med
jevn fart. Når du stopper og starter rullestolen i en oppoverbakke, blir den vanskeligere å kontrollere.
Du må ikke kjøre opp eller ned skråninger som er større enn de
som er angitt under Tekniske spesifikasjoner i brukerhåndboken. Det kan hende at du ikke kan manøvrere rullestolen på en
sikker måte.

X850 Corpus 3G
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ADVARSEL!

ADVARSEL!

Bruk – sideveis skråninger

Bruk – svinging

Du må ikke kjøre rullestolen i sideveis skråninger som er større
enn de som er angitt under Tekniske spesifikasjoner i
brukerhåndboken. Rullestolen kan velte.
Ikke kjør opp eller ned ramper uten skikkelig rekkverk langs
sidene, for å unngå at rullestolen faller ned fra rampen.
Når du skal kjøre rullestolen opp en skråning, må du sørge for å
kjøre vinkelrett på skråningen (perpendikulært). Hvis du kjører
opp en skråning på skrått, øker faren for å velte. Vær svært
forsiktig når du skal kjøre opp skråninger.

Når du svinger rullestolen i høye hastigheter, kan den velte og
forårsake personskader. Veltefaren øker ved svinging i høye
hastigheter, skarpe svinger, ujevne underlag, brå retningsendringer og når du kjører fra et område med dårlig trekkevne
(f. eks. plen) og inn på et område med god trekkevne (f. eks.
fortau).
For å unngå å velte, personskader og materielle skader, må du
redusere hastigheten og svinge mer forsiktig.

Du må ikke kjøre opp eller ned farlige skråninger, f. eks.
underlag som er dekket med snø, is eller vått løv, eller underlag
som er ujevne. Unngå også å kjøre på ramper som ikke har
skikkelig rekkverk.

23

X850 Corpus 3G
ADVARSEL!

FORSIKTIG!

Bruk – frihjulsmodus

Kjøring i mørke

For å unngå at rullestolen ruller i vei, må du sørge for at den står
på et plant underlag før du frigjør bremsene.
For å unngå personskader må du ikke bruke rullestolen i
frihjulsmodus uten en assistent til stede. Du må ikke forsøke å
sette rullestolen i frihjulsmodus selv mens du sitter i den.
Du må ikke sette rullestolen i frihjulsmodus når den står i en
skråning. Dette kan få rullestolen til å rulle av seg selv, noe som
kan forårsake personskader og materielle skader, inkludert
skader på rullestolen.

FORSIKTIG!
Rekkevidde
Rekkevidden som er oppgitt under Tekniske spesifikasjoner i
denne brukerhåndboken, representerer den teoretiske rekkevidden der rullestolen er testet i henhold til EN 12184 og
ISO 7176-4. Denne testen er utført under ideelle forhold, og
den faktiske rekkevidden vil variere alt etter batteriets ladestatus, dekkvalg og kjøreforhold. Hvis du ofte kjører i hellinger, på
ujevnt underlag eller over fortauskanter o. l., vil dette også
redusere rekkevidden.
24
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Kjøring i mørke må kun skje hvis rullestolen er utstyrt med
fungerende lys både foran og bak, eller i henhold til gjeldende
nasjonale eller lokale trafikkregler.

ADVARSEL!
Passasjerer
Rullestolen er ikke ment for å frakte passasjerer, uavhengig av
passasjerens alder. Den maksimale brukervekten for setesystemet er oppgitt under Tekniske spesifikasjoner i denne
brukerhåndboken. Den oppgitte brukervekten inkluderer brukeren og eventuelle personlige eiendeler. Maksimumsgrensen må
ikke overskrides. Dette kan føre til at rullestolen ikke kan
manøvreres på riktig måte og blir mindre stabil.
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ADVARSEL!
Kjøring med seteløfter, setevinkling,
ryggvinkling
Forviss deg om at ingenting kommer i klem mellom chassiset og
setet når du betjener seteløfteren og/eller setevinklingen. Når
du betjener seteløfteren, setevinklingen og/eller ryggvinklingen, vil dette påvirke tyngdepunktet og øke veltefaren. Kjør
alltid med lav hastighet, og bruk kun disse setefunksjonene på
plant underlag – ikke på ramper, i hellinger eller skråninger.
Hvis du bruker disse setefunksjonene når du kjører i skråninger,
kan det føre til personskader og materielle skader, inkludert
skader på rullestolen.

Sikkerhetsforskrifter
ADVARSEL!
Tyngdepunkt
Sannsynligheten for at rullestolen skal velte og punktet der
rullestolen vil tippe forover, bakover eller til siden, avhenger av
tyngdepunktet. Vær klar over at følgende faktorer påvirker
rullestolens tyngdepunkt:
• Heving av setet.
• Setets høyde og vinkel.
• Kroppens posisjon eller vektfordeling.
• Kjøring på hellende underlag, f.eks. rampe eller bakke.
• Bruk av ryggsekk eller annet utstyr, avhengig av hvor stor
vekt som legges til.
Hvis rullestolen begynner å bevege seg på en uventet måte, må
du umiddelbart slippe styrespaken for å stoppe rullestolen. Med
unntak av nødsituasjoner må du IKKE bruke On/Off-knappen til
å stoppe rullestolen, da dette vil få rullestolen til å bråstoppe,
noe som kan forårsake personskader.

ADVARSEL!
Fast seterør
Setehøyden må kun justeres av autorisert servicepersonell.
25
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ADVARSEL!
Bruk installerte
posisjoneringshjelpemidler
Brukeren må bruke og feste posisjoneringsbeltet og eventuelle
andre posisjoneringshjelpemidler på rullestolen. Hvis man ikke
bruker posisjoneringsbelter og andre posisjoneringshjelpemidler, kan det forårsake personskader. Hvis det er tegn til skader
eller slitasje på et posisjoneringsbelte eller -hjelpemidler, må du
umiddelbart kontakte Permobil for å skifte det ut.

ADVARSEL!
Støttehjul
Hvis rullestolen er utstyrt med støttehjul, må disse alltid være
montert når rullestolen kjøres.
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ADVARSEL!
Forflytt deg inn og ut av rullestolen
Sørg for at strømmen er slått av før du forflytter deg inn eller ut av
rullestolen, og før du løfter armstøtten med kontrollpanelet.
Når du skal forflytte deg inn eller ut av rullestolen, må du sørge
for å redusere avstanden mellom rullestolen og stedet du skal
forflytte deg til eller fra. Hvis avstanden er for stor, kan brukeren
anstrenge seg for mye, miste balansen eller falle.
Permobil anbefaler at brukeren forflytter seg når det er en annen
person eller assistent til stede.
Vær forsiktig når du bøyer eller strekker deg etter noe.
Bruk aldri styrespaken som håndtak eller støtte.
Bruk ikke fotplatene eller armstøttene som støtte når du skal
forflytte deg inn eller ut av rullestolen. Fotplatene og armstøttene
er ikke utformet for å tåle last. Hvis belastningen blir for stor, kan
de gi etter, noe som kan føre til personskader eller materielle
skader, inkludert skader på rullestolen.

X850 Corpus 3G
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FORSIKTIG!

ADVARSEL!

Transportere rullestolen

Rullestolen må stå forovervendt

Rullestolen skal kun transporteres i kjøretøyer som er godkjent for
dette formålet. Kjøretøyet må være riktig utformet, forsikret og
utstyrt til å transportere en person i rullestol. Uansett hvor godt
rullestolen festes i kjøretøyet, er den ikke designet som bilsete
og kan derfor ikke gi den samme graden av sikkerhet som
vanlige bilseter.
Før transporten må du bekrefte at rullestolen er forsvarlig sikret
samt at begge hjullåsene er aktivert. Sikre rullestolen foran og
bak kun til kjøretøyets festepunkter (merket med gule klistremerker). Følg produsentens instruksjoner som følger med
festestroppene.
I stedet for festestropper kan rullestolen festes med et låsesystem
som er godkjent av Permobil for det aktuelle produktet.

Rullestolen er designet til å stå forovervendt når den brukes som
sete i et kjøretøy.

FORSIKTIG!
Transportskader
Du må informere Permobil så raskt som mulig etter hendelsen
hvis rullestolen og tilbehøret er utsatt for skade under transport,
kjøring eller av andre årsaker. Det er en fare for at rullestolen og
tilbehøret ikke lenger kan brukes på en trygg og sikker måte. Ta
kontakt med tjenesteleverandøren eller Permobil for mer
informasjon.

Når det gjelder alternative bilsikringsløsninger, kan du ta
kontakt med forhandleren.

27

X850 Corpus 3G
FARE!
Brukertransport i rullestol
Når brukeren sitter i rullestolen under transport, må følgende
krav være oppfylt:
• Kjøretøyet må være utstyrt med et låsesystem godkjent av
Permobil for det aktuelle produktet. Når det gjelder
alternative bilsikringsløsninger, kan du ta kontakt med
forhandleren.
• Låsesystemet må være dimensjonert for den totale vekten av
rullestolen.
• Brukeren skal bruke et trepunkts setebelte som er festet til
kjøretøyet.
• Rullestolen må være kollisjonstestet og godkjent.
• Rullestolen skal være utstyrt med nakkestøtte.
• Endringer eller bytte av rullestolens festepunkter, strukturelle
eller bærende konstruksjoner eller komponenter skal ikke
utføres uten å rådspørre Permobil eller forhandleren.
• Lekkasjesikre forseglede batterier, slik som gel eller AGM,
skal brukes.
• Forviss deg om at ingen av rullestolens komponenter utilsiktet
kan presse ned setebeltets utløserknapp.
Hvis disse kravene ikke overholdes, kan dette sette brukerens liv
og helse i fare.
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ADVARSEL!
Posisjoneringsbelter og -hjelpemidler
må ikke brukes som setebelter i
kjøretøyet
Rullestolens posisjoneringsbelter og -hjelpemidler er designet til
å posisjonere brukeren ordentlig i rullestolen for sikker bruk av
rullestolen. Rullestolens posisjoneringsbelter og -hjelpemidler gir
ingen beskyttelse i trafikkulykker og erstatter ikke et kjøretøymontert setebelte.

ADVARSEL!
Sikre løse gjenstander under
transporten
Tilleggsutstyr, løst eller montert på rullestolen, må enten festes til
rullestolen eller fjernes fra den. Demontert eller flyttbart tilleggsutstyr må sikres forskriftsmessig i kjøretøyet under transport.
Dette er for å hindre at løse deler eller deler som kan løsne, kan
skade passasjerene under transporten.

X850 Corpus 3G
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FORSIKTIG!

ADVARSEL!

Kjøring under ekstreme værforhold

Værforhold

Våre rullestoler er konstruert for å tåle de verste værforhold, men
for å redusere faren for å havne i vanskelige situasjoner, bør du
unngå å bruke rullestolen utendørs ved f. eks. streng kulde,
kraftig regn eller mye snø.
Vær også klar over at visse flater på rullestolen kan bli svært
varme eller kalde hvis de utsettes for henholdsvis kraftig sol eller
kulde.

Beskytt rullestolen mot enhver form for fuktighet, inkludert regn,
snø, søle eller sprut. Hvis rullestolen utsettes for fuktighet, kan
den kortslutte, ta fyr og forårsake personskader eller materielle
skader. Hvis rullestolen har vært utsatt for fuktighet, må du ikke
bruke den før den har tørket helt.
Hvis et av dekslene eller styrespakmansjetten har sprekker eller
flenger, må de umiddelbart skiftes ut. Hvis du ikke gjør det, kan
det komme fukt inn i elektronikken og forårsake personskader
eller materielle skader, inkludert brann.
Vær svært forsiktig når du skal bruke rullestolen når det er is eller
glatt ute. Slike forhold kan redusere rullestolens ytelse og
sikkerhet, som igjen kan føre til ulykker, personskader og
materielle skader, inkludert skader på rullestolen.
Vær svært forsiktig når du bruker oksygen i nærheten av
elektriske kretser og andre antennelige materialer. Ta kontakt
med oksygenleverandøren for instruksjoner for bruk av oksygen.
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FORSIKTIG!
Vedlikehold og service
Utfør bare mindre justeringer og vedlikeholdet som er angitt i
brukerhåndboken.
Alt annet av service, reparasjon og vedlikehold på Permobils
produkter, inkludert programmering av styresystemet, må
utføres av en servicetekniker autorisert av Permobil. Feil
innstillinger kan føre til usikker betjening av rullestolen, som kan
bli ustabil eller ukontrollerbar. Slike modifiseringer opphever
også garantien på produktet.

Sikkerhetsforskrifter
FORSIKTIG!
Ikke-godkjente elektriske eller
elektroniske enheter
Hvis det kobles ikke-godkjente elektriske eller elektroniske
innretninger til rullestolens elektriske system, kan det skade
rullestolen og gjøre den ukontrollerbar eller uberegnelig. Slike
endringer kan også oppheve garantien på rullestolen.

FORSIKTIG!
Klemfare

FORSIKTIG!
Ikke-godkjent tilbehør
Ikke bruk reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjent av
Permobil.
Bruk av ikke-godkjent tilbehør og deler kan påvirke rullestolen
slik at den blir ustabil eller ukontrollerbar.
Produktgarantien kan opphøre hvis det brukes uautoriserte deler
eller tilbehør.
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Rullestolen er tung og består av mange bevegelige deler, noe
som betyr at det alltid vil være en fare for å komme i klem.
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ADVARSEL!

ADVARSEL!

Lade batterier

Sikkerhetskretser

Sørg for å lade batteriene i et godt ventilert rom, ikke i en
garderobe eller et klesskap. Batteriene må ikke lades i et
baderom eller våtrom. Bruk kun ladere med en ladestrøm på
maks. 10 A (gjennomsnittsverdi). Ladestrømmens RMS-verdi må
ikke overskride 12 A. Når laderen er koblet til, kan og må ikke
rullestolen kjøres.

ADVARSEL!
Skifte batterier og releer
Slå alltid av hovedstrømbryteren når du skal skifte batterier eller
releer.
Vær forsiktig når du bruker metalliske gjenstander når du
arbeider med batterier. En kortslutning kan lett forårsake en
eksplosjon. Bruk alltid beskyttelseshansker og vernebriller.

Produktene er utstyrt med sikkerhetskretser. Sperrekretser hindrer
at rullestolen kan kjøres under bestemte forhold. Hastighetsreduksjonskretser begrenser rullestolens maksimale hastighet
under bestemte forhold. Grensebryterkretser begrenser rullestolens
funksjoner
under
bestemte
forhold.
Overlastbeskyttelseskretser slår av rullestolen ved en overbelastning. Hvis en av disse kretsene slutter å fungere, må du
umiddelbart slutte å bruke rullestolen og kontakte en autorisert
Permobil-forhandler.
Ethvert forsøk på å modifisere sikkerhetskretsene vil føre til
usikker rullestolbetjening og kan gjøre rullestolen ustabil eller
ukontrollerbar. Slike endringer kan også gjøre garantien til
rullestolen ugyldig.

FORSIKTIG!
Gjenvinning av batterier
Brukte batterier skal avhendes på en miljømessig forsvarlig
måte i tråd med lokale forskrifter for gjenvinning.
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ADVARSEL!

FORSIKTIG!

Fylle luft i dekk

Oppbevaring

Kontroller regelmessig at rullestolens dekk har riktig lufttrykk. Feil
lufttrykk kan redusere stabiliteten og manøvreringsevnen.

FORSIKTIG!
Bytte dekk
Unngå å bruke spisse/skarpe verktøy ved bytte av dekk.

Slå alltid av rullestolen og tilbehøret når de ikke er i bruk.
Oppbevar alltid rullestolen slik at uvedkommende ikke får
tilgang til den.
Oppbevar aldri rullestolen på steder der det kan oppstå
kondens (damp eller fukt på overflatene), f. eks. ved badebassenger, vaskekjellere e.l.
Hvis du er usikker på hvordan du oppbevarer rullestolen og
tilbehøret på best mulig måte, kan du kontakte leverandøren
eller Permobil for informasjon.

ADVARSEL!
Skader og/eller funksjonsfeil
Hvis rullestolen og de ulike funksjonene på den ikke fungerer
som de skal, eller hvis du mistenker at noe er galt, må du stoppe
så fort som mulig, slå av rullestolen og kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for mer informasjon. Se side 5.
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ADVARSEL!

ADVARSEL!

Flammebestandighet

Må ikke brukes etter en alvorlig ulykke

Stoffkomponenter er testet for antennelighet. Polstrede deler
tilfredsstiller kravene i EN 1021-1, EN 1021-2 og
ISO 7176-16. Plastdeler tilfredsstiller kravene i UL94.

FORSIKTIG!
EMC-krav
Elektronikken i en elektrisk rullestol kan påvirkes av eksterne
elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner). Elektronikken
til rullestolen kan også utstråle elektromagnetiske felter som kan
påvirke omgivelsene (for eksempel enkelte alarmsystemer til
bedrifter).

Du må ikke bruke rullestolen hvis den er blitt utsatt for flom,
brann, fall, knusing eller støt, inkludert kollisjon med andre
kjøretøy. Ekstraordinære hendelser som disse kan føre til
betydelige skader som det er umulig å oppdage under
inspeksjon.
Skader som oppstår gjennom slike hendelser, dekkes ikke av
produsentens garanti.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med
Permobil AB og deres servicetekniker.

Grenseverdiene for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) når
det gjelder rullestoler er fastsatt i EUs harmoniserte standarder i
EØF-direktiv nr. 93/42/EEC for medisintekniske produkter.
Våre elektriske rullestoler overholder disse grenseverdiene.
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3.1

Bli kjent med rullestolen

Oversikt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ryggstøtte
Kontrollpanel
Sete
Fotplate
Forhjul
Bakhjul (drivhjul)
Serienummermerke
Chassis
Armstøtte

Billede 1. X850 Corpus 3G – Oversikt
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Denne rullestolen er en elektrisk bakhjulsdrevet rullestol for
utendørs bruk. Den er ment for personer med fysiske handikap.
Rullestolen består av et chassis og et sete. Chassiset inneholder
rullestolens elektronikk, strømforsyning og kjørefunksjoner.
Setet på Corpus 3G er ergonomisk formet og kan enkelt justeres til
brukerens behov. Setet kan utstyres med mye tilbehør.
Setet kan utstyres med en fast eller elektrisk seteløfter samt både
manuelle og elektriske setefunksjoner.

3.2

Tekniske spesifikasjoner

Produktnavn
Rullestolklasse
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C

X850 Corpus 3G

Lengde 1260 – 1460 mm
Høyde 1200 mm

3.2.1

Bli kjent med rullestolen

Bredde 720 mm

Minste transportstørrelse
Lengde 1260 mmBredde 720
mmHøyde 910 mm

Mål og vekt

Lengde

1260 – 1460 mm

Bredde
Høyde

720 mm
1200 mm

Vekt, inkl. batterier

203 kg
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Minste transportlengde

1260 mm

Minste transportbredde

720 mm

Minste transporthøyde

910 mm

Setevinkel
Effektiv setedybde

0°
370 – 570 mm

Effektiv setebredde
Høyde seteflate i forkant

420 – 570 mm
540 – 740 mm

Ryggstøttevinkel

90–123°

Ryggstøttehøyde

470 – 670 mm

Avstand fotstøtte til sete
Avstand armstøtte til sete
Frontplassering av armstøtte

360 – 460 mm
185 – 320 mm
0 – 435 mm

3.2.2

Ytelse

Rekkevidde
Min. svingradius

35 – 45 km
1680 mm

Min. snuområde
Evne til å håndtere hindringer (tilnærmingsavstand 50 cm)

2250 mm
110 mm

Min. bakkeklaring

82 mm

Klatreevne
Nominell helling

18°
15°

Statisk stabilitet nedoverbakke
Statisk stabilitet oppoverbakke

17°
20°
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Min. bremseavstand fra maks. hastighet

15°
15 km/h
3,5 m

Maks. brukervekt

136 kg

Statisk stabilitet sideveis
Maks. hastighet forover

3.2.3

Hjul

Dekkdimensjon bakhjul

3,50” x 10”

Dekkdimensjon forhjul

2,50” x 8”

Anb. lufttrykk i dekk

200 – 250 kPa (2 – 2,5 bar)

3.2.4

Elektronikk

Type

3.2.5

SafeGate

Batterier

Anbefalt batteritype

24 celler, gel

Batterikapasitet
Nominell spenning

2x97 Ah
12V

Ladetid
Vekt

11 timer
2x31 kg
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3.2.6

Kontrollkraft
1,5 N

Styrespak
Knapper

3.2.7

Bli kjent med rullestolen

2N

Strømbrytere
100 A

Hovedsikring

3.3

Klistremerker

Se godt på klistremerkene på rullestolen, og gjør deg kjent med deres
betydning. Klistremerkene gir viktig informasjon for sikker og riktig
bruk.

ADVARSEL!
Ulykkesrisiko – Erstatt alltid manglende
klistremerker
Fjern aldri et klistremerke fra rullestolen. Hvis et klistremerke blir vanskelig å
lese eller faller av, må du bestille et nytt klistremerke av Permobil.
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Les anvisningene

Klistremerket viser at det finnes instruksjoner som må leses og forstås
før bruk eller justering.

Billede 2. Les anvisningene.

3.3.2

Relé/batterifrakobler

Dette klistremerket viser hvilken posisjon hovedsikringen skal være
for å slå hovedstrømmen av eller på.
Du finner en beskrivelse av releets funksjon på side 141.
Billede 3. Relé/batterifrakobler

3.3.3

Magnetbremser

Klistremerket viser bremsefrigjøringsspakens posisjon, i utkoblet eller
innkoblet tilstand.

Billede 4. Magnetbremser
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Forankringspunkt

Klistremerket viser hvor rullestolen skal forankres under transport.
Det er et klistremerke ved hvert forankringspunkt.
Du finner en beskrivelse av hvordan rullestolen skal transporteres, på
side 116
Billede 5. Forankringspunkt

3.3.5

Bruk som sete i motorkjøretøy er
forbudt

Klistremerket angir at rullestolen ikke er godkjent for bruk i
motorkjøretøyer. Du finner generell informasjon om transport på
side 116

Billede 6. Bruk som sete i motorkjøretøy er forbudt
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Klemfare

Klistremerket angir en klemfare.

Billede 7. Klemfare.

3.3.7

Batteritilkoblinger og releer

Klistremerket viser polariteten til batteriene og hvor på rullestolen
releene sitter.
Du finner en beskrivelse av batteriladingen på side 112.

Billede 8. Batteritilkoblinger og releer.
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Serienummermerke

1. Produsert i (landet sluttmonteringen har funnet sted) av (navn og
adresse for enheten som har utført sluttmonteringen)
2. Serienummer
3. Produkttype
4. Monteringsdato
5. EAN-kode
6. Maks. brukervekt
Billede 9. Serienummermerke
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3.4

Konstruksjon og funksjon

3.4.1

Sete

3.4.1.1

Elektriske setefunksjoner

Bli kjent med rullestolen

Elektriske setefunksjoner kan variere alt etter hvilket utstyr som er
montert på rullestolen.
De elektriske setefunksjonene drives av en elektrisk aktuator som
betjenes trinnløst fra rullestolens kontrollpanel.
Funksjoner:
• seteløfter
• seterotasjon
• setevinkel
• ryggstøttevinkel
Billede 10. Elektrisk aktuator

ADVARSEL!
Klemfare ved bruk av setefunksjoner
Vær oppmerksom på klemfaren når du bruker de elektriske setefunksjonene. Forviss deg om at ingenting havner mellom bevegelige deler. Hvis
du ikke gjør det, kan det føre til personskader.
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Elektrisk seteløfter
Rullestolen kan utstyres med en elektrisk styrt seteløfter som lar seg
heve setet trinnløst opptil 200 mm for å tilpasse høyden til bord,
benker, osv. Hvis seteløfteren heves fra sin laveste posisjon, reduseres
rullestolens maksimale hastighet forover til 7 km/h og bakover til 4
km/h. Seteløfterfunksjonen fungerer bare når rullestolen står stille.

Billede 11. Seteløfter
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Elektrisk seterotasjon
Rullestolen kan utstyres med elektrisk seterotasjon.

ADVARSEL!

Det er alltid en klemrisiko når de elektriske setefunksjonene er aktivert. Pass
på så ingenting kommer i klem mellom chassiset og setet når seterotasjonen er aktivert. Dette kan føre til personskade.
Seterotasjon må ikke brukes når rullestolen står i en helling. Dette kan føre til
personskade.

Billede 12. Seterotasjon

Setevinkel
Setevinkelen kan justeres til tre faste posisjoner, hellende forover,
nøytral og hellende bakover. Hvis setet er utstyrt med seterotasjon,
må det alltid monteres i nøytral posisjon, dvs. i vannrett posisjon.
Rullestolen kan også utstyres med elektrisk setetilt, som gjør det
mulig å justere vinkelen til setet.
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Manuelle setefunksjoner

Manuelle setefunksjoner kan variere alt etter hvilket utstyr som er
montert på rullestolen.
Setet kan justeres manuelt med de manuelle låsestengene med
låsetapp i en rekke faste posisjoner.
Funksjoner:
• ryggstøttevinkel
• seterotasjon
• beinstøttevinkel

3.4.1.3

Andre justeringer

Kontrollpanelet, armstøtten, fotplatene og annet tilbehør har
manuelle justeringer og innstillinger.
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3.4.2

Chassis

3.4.2.1

Drivmotor

Bli kjent med rullestolen

Rullestolen har en drivenhet for hvert drivhjul. Motorene regulerer
hastighet og bremsing. En styrespak på kontrollpanelet sender
signaler til elektronikkenheten. Elektronikkenheten styrer så
motorene.

3.4.2.2

Støtdempere

Rullestolen er utstyrt med to støtdempere bak som gir økt komfort
ved kjøring på ujevnt underlag.

3.4.2.3

Hjul

Rullestolen har luftfylte dekk.

Billede 14. Drivmotor og støtdemper.
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Frontlys
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Lys og reflekser

Baklys

I standardversjonen er denne rullestolen utstyrt med reflekser foran
og bak samt på sidene. Det er også lys og blinklys foran og bak.
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Batterier

Rullestolens to batterier ligger i chassiset og er lett tilgjengelig for
vedlikehold og service.

ADVARSEL!
Håndtere batterier – unngå kortslutning
Vær forsiktig når du bruker metalliske gjenstander når du arbeider med
batterier. En kortslutning kan lett forårsake en eksplosjon. Bruk alltid
beskyttelseshansker og vernebriller.
Husk at batteriene er tunge og må håndteres med stor varsomhet.

FORSIKTIG!
Gjenvinning av batterier
Billede 15. Plassering av batterier

Brukte batterier skal avhendes på en miljømessig forsvarlig måte i tråd med
lokale forskrifter for gjenvinning.
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Hovedstrømbryter

Rullestolen har en 100A automatisk hovedsikring, som kan
tilbakestilles etter å ha blitt utløst. Den fungerer også som
batterifrakobler og betjenes (ON/OFF) via en forsenkning foran på
chassiset.

FORSIKTIG!
Undersøk utløst hovedstrømbryter
En utløst hovedstrømbryter skyldes ofte en større elektrisk feil. Hvis en
hovedstrømbryter utløses, må årsaken fastsettes før hovedstrømbryteren
tilbakestilles.

FORSIKTIG!
Før du bruker hovedstrømbryteren
Slå alltid av strømforsyningen til kontrollpanelet før du bryter strømmen med
hovedstrømbryteren.
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Billede 16. Hovedsikring
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3.4.2.7

Bli kjent med rullestolen

Sikringer

Andre sikringer sitter under det bakre chassisdekselet. Ladesikringen
sitter foran høyre drivmotor. Denne sikringen og andre sikringer er
tilgjengelige fra undersiden av chassiset.

ADVARSEL!

Slå alltid av strømforsyningen til kontrollpanelet før du bytter ladesikringen.
Batteriladeren må ikke være tilkoblet når du bytter ladesikring.
Hvis ladesikringen utløses, kan det være problemer eller feil med
batteriene, ladekablene eller rullestolens ladeuttak.
Du må finne ut hvorfor ladesikringen utløses før du bytter sikringen.
Billede 17. Sikringer
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Bli kjent med rullestolen

Ladeuttak

Ladeuttaket sitter på høyre side av chassiset.

FORSIKTIG!
Slå av hovedstrømbryteren
Slå alltid av strømforsyningen til kontrollpanelet før du bryter strømmen med
hovedstrømbryteren.

Billede 18. Ladeuttak
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3.5

Kontrollpanel

3.5.1

Oversikt

Bli kjent med rullestolen

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Seteløfterknapp og -indikator
Blinklysknapp og -indikator
Lysknapp og -indikator
Horn-knapp
Hastighetsvelgerknapp og -indikator
Nøkkelbryter
På-/av-knapp
Batterispenningsindikator
Styrespak
Setets kontrollpanel

Billede 19. Oversikt over kontrollpanelet.
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Bli kjent med rullestolen

Kontrollpanelet består av en styrespak, funksjonsknapper og
indikeringssymboler.
Rullestolen kan også være utstyrt med et kontrollpanel for setet, som
er koblet til kontrollpanelet. Du kan da velge om du vil styre de
elektriske setefunksjonene fra setets kontrollpanel eller fra
kontrollpanelet.

3.5.2

Funksjonsknapper og
indikeringssymboler

3.5.2.1

Lysknapp og -indikator

Trykk på bryteren for å slå på rullestolens lys. Trykk på bryteren
igjen for å slå av lysene. Når lysene er på, lyser også
indikeringslampen.

Billede 20. Lys
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Bli kjent med rullestolen

Horn-knappen

Trykk på bryteren for å lage et signal for å tiltrekke deg
oppmerksomhet.

Billede 21. Lys

3.5.2.3

Blinklysknapp og -indikator

Trykk på høyre eller venstre pil for å aktivere rullestolens blinklys.
Indikeringslampen på kontrollpanelet blinker også.

Billede 22. Blinklys
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3.5.2.4

Bli kjent med rullestolen

Seteløfterknapp og -indikator

Bryter for å bevege seteløfteren opp og ned. Når seteløfteren er i
bruk, lyser indikeringslampene. Når seteløfteren aktiveres fra sin
laveste posisjon, halveres den maksimale hastigheten til ca. 7 km/h.

Billede 23. Seteløfter

3.5.2.5

På-/av-knapp

Denne bryteren brukes til å starte eller slå av rullestolen.
Startknappen må trykkes inn for at rullestolen skal fungere.

ADVARSEL!
Billede 24. Startknapp On/Off

Bruk aldri ON/OFF-knappen til å stoppe rullestolen når du kjører, med
mindre det er en nødsituasjon. Det er en fare for at brukeren kan kastes ut
av rullestolen, og levetiden til rullestolens driftskomponenter kan reduseres.
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3.5.2.6

Bli kjent med rullestolen

Hastighetsvelgerknapp og -indikator

Angir innstilt makshastighet for rullestolen.
Lav = 0 – 3 km/h, 1 lampe lyser
Middels = 0 – 9 km/h, 2 lamper lyser
Høy = 0 – 14,5 km/h, 3 lamper lyser

3.5.2.7

Billede 25. Hastighetsvelger

Batterispenningsindikator

Viser gjenværende spenning i batteriene (fra venstre til høyre):
Rød/Gul/Grønn = Fulladet

Billede 26. Batterispenningsindikator

Rød/Gul = Halvt ladet
Rød = lad batteriene
En god måte å bruke denne indikatoren på, er å lære hvordan den
fungerer mens du kjører. I likhet med drivstoffmåleren i en bil viser
den ikke nøyaktig hvor mye “drivstoff” som er igjen, men gir deg en
pekepinn slik at du kan unngå unødvendige stopp på grunn av
utladede batterier.
Indikatoren viser en mer nøyaktig verdi etter ca. 1 minutts kjøring.
Batterispenningsindikatoren fungerer også som “feilindikator” for
rullestolens elektronikk. Se servicehåndboken for mer informasjon.
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3.5.3

Bli kjent med rullestolen

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren må være på plass før rullestolen kan startes. Når
nøkkelen tas ut, er rullestolen låst og kan ikke brukes av uautoriserte
personer.

3.5.4

Styrespak
Billede 27. Nøkkelbryter

Styrespaken brukes til å styre rullestolens hastighet forover og
bakover samt til å svinge og bremse.
Hastigheten er direkte proporsjonal til styrespakens bevegelse (liten
bevegelse, lav hastighet – stor bevegelse, høy hastighet). Rullestolen
bremser og stopper kontrollert når du fører styrespaken til nøytral
posisjon eller slipper den.
Du svinger rullestolen ved å føre styrespaken til en av sidene.

3.5.5

Setets kontrollpanel

Setets kontrollpanel
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Bli kjent med rullestolen

Setets kontrollpanel er festet til høyre eller venstre armstøtte bak
kontrollpanelet. Du bruker setets kontrollpanel til å styre de ulike
funksjonene, slik som rullestolens forlengelse, seterotasjon og
ryggstøttevinkel.
Bildene nedenfor viser de ulike funksjonene som kan betjenes via
setets kontrollpanel.
Billede 28. Setets kontrollpanel

3.5.5.1

Ryggstøttevinkel

Ryggstøtten kan vinkles bakover etter brukerens ønske. Trykk inn
den øvre delen av symbolet for å føre frem ryggstøtten. Trykk inn
den nedre delen for å føre tilbake ryggstøtten.
Ryggstøtten kan vinkles ned til 130°.
Billede 29. Ryggstøttevinkel

63

X850 Corpus 3G
3.5.5.2

Bli kjent med rullestolen

Forlengelse

Avstanden mellom fotplaten og setet på rullestolen er regulerbar.
Trykk inn den øvre delen av symbolet for å føre fotplaten ut, og
trykk inn den nedre delen for å trekke den inn igjen.
Dette gjør det enkelt å stille inn benlengden, og du kan strekke på
bena når du kjører.
Når forlengelsen er helt ute, kjører rullestolen mykere utendørs. Når
forlengelsen er trukket inn, er det lettere å kjøre innendørs.

ADVARSEL!

Forviss deg om at ingenting ligger mellom chassiset og fotplaten når du
reduserer lengden på rullestolen. Dette kan føre til personskade.
Seterotasjonen må ikke brukes når rullestolen står i en helling. Dette kan
føre til personskade.
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Billede 30. Forlengelse

X850 Corpus 3G
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Bli kjent med rullestolen

Seterotasjon

Seterotasjonsfunksjonen lar deg rotere setet. Dette gjør det lettere å
komme seg inn i og ut av setet. Trykk inn den øvre delen av
symbolet for å rotere setet med klokken. Trykk inn den nedre delen
av symbolet for å rotere setet mot klokken. Setet roterer til det står
vendt rett frem eller til høyre eller venstre endeposisjon.

Billede 31. Seterotasjon

Når seterotasjon er aktivert, tennes det en lampe over
seteløftersymbolet på kontrollpanelet. Når setet roterer, er det ikke
mulig å kjøre rullestolen.
Når forhjulene er svingt helt til venstre eller høyre, blir det mer plass
til bena, noe som gjør seterotasjonen enklere. Sving forhjulene så
langt de går ved hjelp av styrespaken. Hold styrespaken i ønsket
posisjon, og slå av rullestolen med hovedbryteren på kontrollpanelet.
Slå deretter rullestolen på igjen uten å røre styrespaken. Aktiver
seterotasjonen. Når du beveger styrespaken, går forhjulene tilbake til
nøytral posisjon, som er rett frem.

3.5.5.4

Setevinkling

Setet vinkles bakover når du trykker inn den nedre delen av
setetiltknappen, og føres frem når du trykker inn den øvre delen av
knappen.
Når setetilten er aktivert, blinker lampen over seteløfterknappen,
noe som indikerer at seteløfteren ikke kan brukes.

Billede 32. Setevinkling
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3.5.6

Styrespakmeny

3.5.6.1

Aktivere/deaktivere styrespakmenyen

Bli kjent med rullestolen

Du kan velge om du vil ha tilgang til styrespakmenyen eller ikke.
Når du skal aktivere/deaktivere styrespakmenyen, holder du inne
lysknappen og høyre blinklysknapp når du slår på rullestolen. Tre
pipesignaler angir at styrespakmenyen er aktivert, og to pipesignaler
angir at styrespakmenyen er deaktivert.

Billede 33. Aktivere styrespakmenyen
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Bli kjent med rullestolen

Bruke styrespakmenyen

Du kan gå til styrespakmenyen på to måter. Den ene måten er å
trykke på og holde lysknappen inne i to sekunder. Den andre måten
er å føre styrespaken helt til venstre eller høyre og holde den der i to
sekunder. Denne handlingen bekreftes med et kort lydsignal.
For å få tilgang til styrespakmenyen med styrespaken, må
rullestolens elektronikk være konfigurert. Ta kontakt med
serviceteknikeren for å få hjelp.

Når du er inne på styrespakmenyen, vil lampen over lysknappen og
hornknappen lyse. Alle andre lamper er av, inkludert LEDindikeringen for batterispenningen.

Billede 34. Indikering av styrespakmeny
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3.5.6.3

Bli kjent med rullestolen

Funksjoner i styrespakmenyen

Når lampene over lysknappen og hornknappen lyser, kan du aktivere
lysene ved å føre styrespaken forover, og du kan aktivere hornet ved
å føre styrespaken bakover. Så det å føre styrespaken forover har
samme effekt som å trykke inn den øvre knappen. Funksjonen er
aktiv til du fører styrespaken til sin opprinnelige posisjon.
Hvert trinn (inkludert “knappetrykk”) etterfølges av et kort
lydsignal.

Billede 35. Aktivering av lys/horn
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3.5.6.4
•
•
•
•
•

Bli kjent med rullestolen

Andre funksjoner på styrespakmenyen

Blinklys – høyre/venstre
Seteløfter opp/ned
Hastighet
Ekstra setekontrollpanel
Slå av rullestolen

Aktivering av blinklys
Når du skal aktivere blinklysfunksjonen, fører du styrespaken til
høyre til lampen over blinklysknappene lyser. Før styrespaken
forover for å aktivere venstre blinklys. Før styrespaken bakover for å
aktivere høyre blinklys.
Når en av blinklysfunksjonene er aktivert, vil styrespakmenyen
automatisk gå tilbake til kjøremodus. Se også
3.5.6.5 Gå ut av styrespakmenyen, Side 73.

Billede 36. Aktivering av blinklys
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Bli kjent med rullestolen

Aktivering av seteløfteren
Før styrespaken til høyre til lampen over seteløfterknappen lyser. Du
hever seteløfteren ved å føre styrespaken forover. Du senker
seteløfteren ved å føre styrespaken bakover.

Billede 37. Aktivering av seteløfteren
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Bli kjent med rullestolen

Aktivering av hastighetsvelgeren
Før styrespaken til høyre til lampen over hastighetsvelgeren lyser.
Før styrespaken forover for å øke hastigheten. Før styrespaken
bakover for å redusere hastigheten.
Du kan sette hastigheten til en av tre faste posisjoner. Disse indikeres
av antallet lamper som lyser (en, to eller tre).
Ved å føre styrespaken til høyre eller venstre uten å aktivere en
funksjon, kan du gå frem eller tilbake gjennom styrespakmenyen.
Dette fortsetter til du slipper styrespaken.

Billede 38. Aktivering av hastighetsvelgeren
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Bli kjent med rullestolen

Styre funksjonene på setets kontrollpanel
Når du skal styre funksjonene på det ekstra setekontrollpanelet, går
du frem i styrespakmenyen til du kommer til
batterispenningsindikatoren. De første fire LED-lampene der (tre
røde og en gul) brukes til å indikere funksjonene på setets
kontrollpanel.
Den første LED-lampen svarer til venstre knapp på setets
kontrollpanel. Den andre LED-lampen svarer til den andre knappen
fra venstre, osv. Du aktiverer funksjonen ved å føre styrespaken
enten forover eller bakover.
Rullestolen trenger ikke utstyres med et ekstra setekontrollpanel for at
du skal kunne bruke de tilsvarende funksjonene når du er i
styrespakmenyen.
Billede 39. Aktivere setets kontrollpanel
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Bli kjent med rullestolen

Gå ut av styrespakmenyen

Du kan gå ut av styrespakmenyen på to måter.

1. Gå til den siste menyposisjonen.
Før styrespaken til høyre til alle de ti LED-lampene på
batterispenningsindikatoren lyser (tre røde, fire gule og tre grønne).
De andre indikeringslampene på kontrollpanelet tennes også. Gå
tilbake til kjøreposisjon ved å føre styrespaken forover. Du kan også
slå av rullestolen ved å føre styrespaken bakover og holde den der i
minst tre sekunder.

Billede 40. Gå ut av styrespakmenyen
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Bli kjent med rullestolen

2. Aktiver blinklysfunksjonen.
Før styrespaken til høyre til lampen over blinklysknappen lyser.
Aktiver enten venstre eller høyre blinklys. Styrespakmenyen
avsluttes, og rullestolen går tilbake til kjøreposisjon.

3.6

Tilbehør

Tilbehør for Permobil-produkter er under kontinuerlig utvikling.
Kontakt din nærmeste Permobil-forhandler for mer informasjon om
tilbehøret som er tilgjengelig for produktet.

Billede 41. Gå ut av styrespakmenyen
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4.1

Innstillinger og justeringer

4.1.1

Seteløfter

Klargjøre for bruk

Rullestolen kan utstyres med en elektronisk styrt seteløfter som gjør
at setet kan heves trinnløst opptil 200 mm for å tilpasse høyden til
bord, benker, osv. Denne funksjonen styres fra kontrollpanelet.
Hvis seteløfteren heves fra sin laveste posisjon, reduseres rullestolens
maksimale hastighet forover til 7 km/h og bakover til 4 km/h.
Seteløfterfunksjonen fungerer bare når rullestolen står stille.

Billede 42. Seteløfter
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4.1.2

Klargjøre for bruk

Forlengelse

Avstanden mellom fotplaten og setet på rullestolen er regulerbar med
opptil 200 mm. Denne funksjonen styres fra setets kontrollpanel.
Trykk inn den øvre delen av symbolet for å øke avstanden mellom
setet og forhjulene. Trykk inn den nedre delen for å redusere
avstanden. Denne funksjonen virker bare når rullestolen står stille.

4.1.2.1

Manuell forlengelse (innstillinger)

Dette gjør du ved å regulere justeringsstangen bak til hensiktsmessig
posisjon (0 – 200 mm).

Billede 43. Forlengelse
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4.1.3

Klargjøre for bruk

Seterotasjon

Seterotasjon gjør det lettere å komme seg inn i og ut av setet. Den
elektriske seterotasjonen styres fra setets kontrollpanel. Det er ikke
mulig å kjøre rullestolen når den elektriske seterotasjonen er aktivert.

ADVARSEL!

Det er alltid en klemrisiko når de elektriske setefunksjonene er aktivert. Pass
på så ingenting kommer i klem mellom chassiset og setet når seterotasjonen er aktivert. Dette kan føre til personskade.
Seterotasjon må ikke brukes når rullestolen står i en helling. Dette kan føre til
personskade.

Billede 44. Seterotasjon

79

X850 Corpus 3G

4.1.4

Klargjøre for bruk

Nakkestøtte

Tilbehør

Denne nakkestøtten har utvidede justeringsmuligheter for å gi
brukeren optimal komfort. Nakkestøtten kan også demonteres og
monteres igjen der du bevarer den samme innstillingen.

Billede 45. Nakkestøtte, oversikt
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4.1.4.1

Klargjøre for bruk

Demontere nakkestøtten

1. Løsne håndtaket (C) bak på ryggstøtten.
2. Demonter nakkestøtten ved å løfte den rett opp.

4.1.4.2

Montere nakkestøtten

Monteres i motsatt rekkefølge

4.1.4.3

Justere nakkestøttens høyde og dybde

1. Løsne håndtaket (A) bak på ryggstøtten.
2. Juster høyden/dybden på nakkestøtten etter behov.
3. Trekk til håndtaket (A).

4.1.4.4

Billede 46. Justere nakkestøtten

Justere nakkestøttevinkelen

1. Løsne håndtaket (B) bak på nakkestøtten.
2. Juster vinkelen på nakkestøtten etter behov.
3. Trekk til håndtaket (B).

FORSIKTIG!
Fare for å skade mekanisme
Du må ikke belaste nakkestøtten når du justerer den.
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4.1.5

Ryggstøtte

4.1.5.1

Korsryggstøtte

Klargjøre for bruk

Korsryggstøtten består av tre ryggputer med borrelås som kan tas fra
hverandre, alt etter hvor mye korsryggstøtte man ønsker.
1. Ta av ryggstøtteputen.
2. Juster korsryggstøtten slik du vil ha den.
3. Sett på ryggstøtteputen igjen.

Billede 47. Korsryggstøtte
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Klargjøre for bruk

Bryststøtte

Høyden til bryststøtten kan justeres.
1. Ta av ryggstøtteputen.
2. Løsne skruen på baksiden av ryggstøtten som holder bryststøtten
på plass.
3. Juster bryststøtten slik du vil ha den.
4. Trekk til skruen.
5. Sett på ryggstøtteputen igjen.
Billede 48. Bryststøtteskrue.

Billede 49. Justere bryststøttehøyden.
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4.1.6

Armstøtte

4.1.6.1

Armstøtteposisjon

Klargjøre for bruk

Armstøtten kan vinkles inn/ut for å gi brukeren optimal komfort.
Du kan endre vinkelen ved å trykke den fremre delen av armstøtten
inn eller ut.
Funksjonens endeposisjoner kan stå i tre faste posisjoner. Du velger
posisjonen ved å skru på en skrue på undersiden av armstøtten.

ADVARSEL!
Kjøre med armstøtten vendt utover
Kjør ikke gjennom smale passasjer med armstøtten vendt utover. Dette kan
føre til personskader og materielle skader, inkludert skader på rullestolen.
Billede 50. Armstøtten kan vinkles inn/ut
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4.1.6.2

Klargjøre for bruk

Armstøttehøyde

Du kan justere høyden på armstøtten for optimal komfort.
Skalaen på ryggstøttens bakside viser armstøttens gjeldende
høydeinnstilling.
1. Løsne de fire skruene på baksiden av ryggstøtten som sikrer
høyden på armstøtten.
2. Juster til ønsket posisjon med justeringsskruen bak på
ryggstøtten. Skalaen midt på ryggstøttens bakside viser
armstøttens gjeldende høydeinnstilling.
3. Sikre høyden på armstøtten ved å trekke til de fire skruene bak
på ryggstøtten.
Billede 51. Justere armstøttehøyden
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Klargjøre for bruk

Armstøttevinkel

Du kan enkelt justere armstøttevinkelen for optimal komfort.
1. Juster armstøttevinkelen ved å dreie justeringsstengene.

ADVARSEL!
Klemfare ved justering av armstøtter
Armstøttene må ikke belastes under justering.

Billede 52. Justere armstøttevinkelen
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4.1.6.4

Klargjøre for bruk

Armstøttehøyde/-vinkel

Armstøttehøyden/-vinkelen justeres vanligvis som beskrevet på
sidene side 85–side 86. For spesielle behov kan armstøttene
imidlertid justeres individuelt for brukere som ønsker en venstre og
høyre armstøtte i ulike høyder og/eller vinkler. Denne justeringen
bør kun utføres for spesielle behov. Det kan virke negativt inn på
bevegelsen til armstøtten når du hever/senker ryggstøtten.
1. Juster armstøttehøyden ved å dreie justeringsstengene (C).
2. Du sikrer vinkelen til armstøtten ved å bruke en skrue (B). Flytt
skruen fra en fast posisjon (A) til en fleksibel posisjon (B).
3. Juster armstøtten til ønsket vinkel, og fest den ved å trekke til
skruen (B).

Billede 53. Individuell justering av armstøttens høyde/
vinkel

FORSIKTIG!
Armstøttens fleksible posisjon
Denne typen justering bør kun utføres for spesielle behov. Det kan virke
negativt inn på bevegelsen til armstøtten når du skal heve eller senke
ryggstøtten
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ADVARSEL!
Klemfare ved justering av armstøtter
Armstøttene må ikke belastes under justering.

4.1.7

Beinstøtte
ADVARSEL!
Fare for personskade ved arbeid på beinstøtten

Beinstøtten må ikke belastes når det utføres arbeid på den.
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4.1.7.1

Klargjøre for bruk

Beinstøttedeksel

Du må ta av beinstøttedekselet for å kunne justere beinstøttene.
1. Ta av beinstøtten ved å løsne de to skruene.
2. Dra dekselet rett ut.
3. Juster beinstøttene slik du vil ha dem.
4. Sett på beinstøttedekselet igjen.
5. Fest dekselet med de to skruene.

Billede 54. Justeringsskruer for beinstøttedeksel.
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4.1.7.2

Klargjøre for bruk

Beinstøttelengde

Beinstøttelengden kan justeres trinnløst og festes med to låseskruer.
1. Ta av beinstøttedekselet.
2. Løsne de to innvendige låseskruene på beinstøtten.
3. Juster beinstøtten til ønsket lengde, og fest den ved å trekke til
låseskruene.
4. Kontroller at beinstøtten er ordentlig festet.
5. Sett på beinstøttedekselet igjen.

ADVARSEL!
Fare for personskade – juster klaringen mellom
gulv og fotplate
Etter justeringen, og når seteløfteren er i sin laveste posisjon, må du forvisse
deg om at det til enhver tid er tilstrekkelig klaring, minst 25 mm, mellom
underlaget og fotplaten når du kjører beinstøtten inn eller ut. Utfør denne
testen når brukeren sitter i rullestolen med føttene på fotplatene.
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4.1.8

Klargjøre for bruk

Fotplater
ADVARSEL!
Fare for personskade ved justering av fotplater

Fotplatene må ikke belastes når de justeres.

4.1.8.1

Fotplatehøyde

Høyden på fotplatene kan justeres trinnløst og hver for seg. De festes
med de to utvendige låseskruene.
1. Ta av beinstøttedekselet.
2. Løsne låseskruene på fotplatene.
3. Juster fotplatene til ønsket høyde, og fest dem ved å trekke til
låseskruene.
4. Kontroller at fotplatene er skikkelig festet.
5. Sett på beinstøttedekselet igjen.
Billede 56. Justere fotplatehøyden.
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Klargjøre for bruk

ADVARSEL!
Fare for personskade – juster klaringen mellom
gulv og fotplate
Etter justeringen, og når seteløfteren er i sin laveste posisjon, må du forvisse
deg om at det til enhver tid er tilstrekkelig klaring, minst 25 mm, mellom
underlaget og fotplaten når du kjører beinstøtten inn eller ut. Utfør denne
testen når brukeren sitter i rullestolen med føttene på fotplatene.

4.1.8.2

Fotplatevinkel

Vinkelen til fotplatene justeres ved hjelp av stoppskruer under hver
fotplate.
1. Vipp opp fotplaten.
2. Løsne låsemutteren.
3. Still inn ønsket vinkel ved å skru stoppskruen inn eller ut.
4. Fest stoppskruen i ønsket posisjon med låsemutteren.

Billede 57. Stoppskrue for fotplatevinkel.
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4.1.9

Klargjøre for bruk

Panelholder

Kontrollpanelholderen kan monteres på venstre eller høyre
armstøtte.

4.1.9.1

Roterbar panelholder

Du kan justere plasseringen til kontrollpanelet i lengderetningen for
optimal kjøreposisjon. Du kan også justere vinkelen til panelet
sideveis, slik at det blir lettere å komme seg inn og ut av rullestolen.

Lengdejustering
1. Løsne skruen (A) på panelleddet, og juster panelet til ønsket
posisjon.
2. Trekk til skruen.

Billede 58. Oversikt over roterbar panelholder

Vinkeljustering med friksjonsledd
Ved hjelp av knotten (B) på friksjonsleddet kan du justere hvor lett
eller tregt panelet skal kunne skyves til siden.

Billede 59. Skrue for justering av panelholderlengden
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Klargjøre for bruk

Glidende vinkeljustering av kontrollpanel
1. Ta ut en av skruene. Velg siden som skal kunne skyves.

Billede 60. Ta bare ut en av skruene.

2. Vinkle panelet.
3. Sett inn skruen igjen. Trekk til skruen til foretrukket friksjon.

4.1.9.2

Parallellgående panelholder

• Unbrakonøkkel, 4 mm.
• Unbrakonøkkel, 5 mm.
Billede 61. Glideskinnene.
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Klargjøre for bruk

Lengdejustering
1. Løsne skruen(e) på undersiden nok til å kunne skyve
panelholderen.

Billede 62. Posisjonen til skruene på den parallelle
panelholderen.

2. Juster panelet til foretrukket posisjon. La det være en klaring på
10 mm mellom armstøtten og panelet.
3. Trekk til skruen. Tiltrekkingsmoment 9,8 Nm.

Billede 63. Justere posisjonen på den parallelle
panelholderen.
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Klargjøre for bruk

Justere av friksjonsleddet
1. Løsne skruen for å gjøre friksjonsleddet løsere.

Billede 64. Skruens posisjon på den parallelle
panelholderen.

2. Skyv panelet til foretrukket posisjon.
3. Trekk til skruen for å holde den i posisjon.

Billede 65. Skyv panelet og panelholderen til den
foretrukne siden av armstøtten.
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4.1.10

Klargjøre for bruk

Posisjoneringsbelte

Tilbehør

Det er en tilbehørsskinne på hver side av seterammen, som er
beregnet for innfesting av posisjoneringsbelte osv.
Posisjoneringsbeltet skal festes i skinnens øvre spor.
1. Skru fast setebeltet med klikklås på den siden som passer best for
brukeren, og fest den andre delen med spenne på motsatt side.

Billede 66. Feste posisjoneringsbeltet

2. Kontroller at beltespennen sitter som den skal i klikklåsen.

Billede 67. Beltespenne sitter som den skal i klikklåsen.
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ADVARSEL!
Bruk installerte posisjoneringshjelpemidler
Brukeren må bruke og feste posisjoneringsbeltet og eventuelle andre
posisjoneringshjelpemidler på rullestolen. Hvis man ikke bruker posisjoneringsbelter og andre posisjoneringshjelpemidler, kan det forårsake
personskader. Hvis det er tegn til skader eller slitasje på et posisjoneringsbelte eller -hjelpemidler, må du umiddelbart kontakte Permobil for å skifte
det ut.

ADVARSEL!
Posisjoneringsbelter og -hjelpemidler må ikke
brukes som setebelter i kjøretøyet
Rullestolens posisjoneringsbelter og -hjelpemidler er designet til å
posisjonere brukeren ordentlig i rullestolen for sikker bruk av rullestolen.
Rullestolens posisjoneringsbelter og -hjelpemidler gir ingen beskyttelse i
trafikkulykker og erstatter ikke et kjøretøymontert setebelte.
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4.2

Klargjøre for bruk

Håndtering og kjøring

Rullestolen er designet for bruk både innendørs og utendørs.
Innendørs må du være forsiktig når du f.eks. skal kjøre i smale
passasjer, gjennom døråpninger og når du skal bruke heis, rampe,
osv.
Vær også klar over klemfaren når du bruker den elektriske
seteløfteren og funksjonene for setevinkling, spesielt hvis du har
kjørt rullestolen under bord, benker, osv. Når du kjører utendørs,
må du huske å kjøre svært sakte ned bratte hellinger og utvise stor
varsomhet når du kjører på ujevne underlag, i oppoverbakker og
over hindringer. Sørg alltid for god sikkerhetsavstand når du kjører
nær kanter og nivåforskjeller.
Vi anbefaler brukere å ta gjentatte prøveturer i omgivelser der de
føler seg trygge, for å gjøre seg kjent med hvordan rullestolen og
tilbehøret oppfører seg i ulike situasjoner, før de begynner å bruke
rullestolen på offentlig vei og andre offentlige steder.

4.2.1

Generelt – kjøring

Forviss deg om at kontrollpanelet er riktig montert og at styrespaken
står i nøytral posisjon. Sørg for å ha god støtte, for eksempel
rullestolens armstøtte, for delen du bruker til å håndtere styrespaken.
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Bruk ikke styrespaken som støtte. Rask svinging og kjøring på
ujevne underlag kan påvirke din evne til å håndtere rullestolen på en
sikker måte.
1. Slå på strømmen.
2. Velg passende kjøreprofil med profilknappen (hvis systemet er
programmert for mer enn en kjøreprofil).
3. Før styrespaken forsiktig forover for å kjøre forover, eller
bakover for å rygge.
4. Juster hastighetsinnstillingen med knappene for høyere og lavere
hastighet. Rullestolens elektronikk lar deg kjøre svært sakte over
hindringer. Kjør frem til hindringen, og kjør forsiktig over den.

ADVARSEL!
Fare for personskade – plasser føttene riktig
Sørg alltid for at føttene er riktig og sikkert plassert på fotplatene før du
betjener rullestolen. Bruk fotstropper ved behov. I motsatt fall øker det
risikoen for personskade.
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4.2.2

Klargjøre for bruk

Bremsefrigjøring

Rullestolen er utstyrt med en manuell bremsefrigjøring som kan
frikobles slik at rullestolen kan flyttes manuelt.
Bremsefrigjøringsspaken sitter på høyre side av chassiset.

4.2.2.1

Frigjøre bremsene

1. Slå av rullestolen med On/Off-knappen på kontrollpanelet.
2. Mens du holder spakens sikkerhetslås nede for å frigjøre spaken,
skyver du spaken forover for å frigjøre bremsene. Stolen kan nå
flyttes manuelt.
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4.2.2.2

Tilbakestille frigjorte bremser
ADVARSEL!
Magnetbremser

Bruk aldri rullestolen i en helling med bremsene frigjort.
Forviss deg alltid om at rullestolen er slått av når du frigjør/aktiverer
bremsene.
For å unngå at rullestolen ruller av sted, må du forvisse deg om at den står
på et tørt, plant underlag før du frigjør bremsene.
Enhver som skal skyve en rullestol med bremsene frigjort, må forvisse seg
om at dette kan gjøres trygt uten risiko.
Tilbakestill alltid bremsefrigjøringen etter å ha kjørt rullestolen manuelt.
Rullestolen skal ikke kunne kjøres når bremsene er frigjort. Hvis rullestolen
likevel kan kjøres, må du kontakte service eller Permobil umiddelbart.
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Press hendelen ned

Klargjøre for bruk

Bremser aktivert

Bremser frigjort

1. Før spaken helt tilbake.
Kontroller alltid at frigjøringsspaken går helt tilbake.

4.2.3

Kjøreteknikk

Elektronikken i kontrollpanelet tolker styrespakbevegelser og
beveger rullestolen tilsvarende. Det kreves ingen komplekse
brukerteknikker for normal kjøring, noe som er en fordel hvis
brukeren er uerfaren. En god måte å komme i gang på, er ganske
enkelt å føre styrespaken i den retningen du skal. Rullestolen vil da
bevege seg i retningen som styrespaken peker.
Husk imidlertid alltid å kjøre så mykt som mulig, og unngå brå
oppbremsinger og unnamanøvrer.

Billede 68. Styrespakbevegelse.
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FORSIKTIG!
Første prøvetur
Ta ikke den første prøveturen alene. Prøveturen skal vise hvordan du og
rullestolen fungerer sammen, og det kan hende du vil trenge assistanse.
Kontroller før kjøring at bremsefrigjøringsspaken står i kjøreposisjon.

FORSIKTIG!
Kjøring – underlag og forhold
Kjør aldri med full hastighet i trange eller smale områder eller i hellinger.
Vær ekstra forsiktig når du kjører rullestolen på underlag med kanter som
kan få stolen til å styre i en annen retning.

ADVARSEL!
Slipp styrespaken ved første tegn til uønsket
atferd!
Bruk ikke styrespaken som støtte. Rask svinging og kjøring på ujevne
underlag kan påvirke din evne til å håndtere rullestolen på en sikker måte.
Hvis rullestolen beveger seg på en måte du ikke ønsker, må du s l i p p e
s t y r e s p a k e n ! Dette stopper alltid rullestolen, uansett hva den gjør.
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4.2.4

Klargjøre for bruk

Kjørebegrensninger
ADVARSEL!
Veltefare

Pass på så beinstøtten ikke treffer underlaget når du kjører over hindringer,
ujevne underlag eller hellinger, eller når hellingen flater ut. Forviss deg om
at det er nok bakkeklaring for å unngå veltefare.

Rullestolen bruker mye strøm når du kjører opp bakker, over
hindringer eller i ulendt terreng (for eksempel sand). Permobil
anbefaler at du, i så stor grad som mulig, unngår å kjøre lenge under
slike forhold.
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4.2.4.1

Kjørebegrensninger forbundet med ulike
underlag

Kjør ikke med høy hastighet, unngå brå stopping og starting, unngå
brå unnamanøvre eller skarpe svinger, og vær svært forsiktig i
følgende situasjoner:
• når du kjører nær kanter og nivåforskjeller,
• når du kjører på myke eller ujevne underlag, slik som gress, grus,
sand, is, snø,
• når du kjører fra et område med god trekkevne (f.eks. fortau) til
et område med dårlig trekkevne (f.eks. gress),
• når du svinger rullestolen,
• når du kjører i trange eller smale områder, og
• når du kjører på underlag med kanter som kan få rullestolen til å
styre i en annen retning.
Disse begrensningene gjelder også for etterfølgende avsnitt.
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4.2.4.2

Klargjøre for bruk

Kjøre over hindringer

Du kan kjøre over hindringer med høyde på opptil 110 mm, så
lenge 4 av de 6 hjulene har kontakt med hindringens overflate når
overgangen fra front til bak finner sted. Hvis det er montert en billås
på rullestolen, påvirker det bakkeklaringen.
Vær svært forsiktig når du forserer hindringer av denne typen. Kjør
alltid inn mot hindringen i riktig vinkel. Hvis du kjører over høyere
hindringer, er det større fare for å velte og skade rullestolen.

Billede 69. Kjøre over hindringer.

ADVARSEL!
Kjøre – høye hindringer
Kjør ikke rullestolen over hindringer som er høyere enn 110 mm. Vær alltid
svært forsiktig når du skal kjøre over hindringer.
En hevet seteløfter, setevinkling, ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere
opp, og dette øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på
plant underlag og kjør alltid svært forsiktig og med lav hastighet.
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4.2.4.3

Klargjøre for bruk

Kjøre i sidehellinger

Vær alltid svært forsiktig når du skal kjøre i sidehellinger.
Unngå brå unnamanøvere, og hold aldri høyere hastighet enn at du
kan styre rullestolen på en forsvarlig og risikofri måte.
Billede 70. Kjøre i sidehellinger.

ADVARSEL!
Veltefare på ujevne underlag
Du må være svært forsiktig når du skal kjøre i sidehellinger med ujevnt
underlag (f.eks. gress, grus, sand og snø).

ADVARSEL!
Veltefare i bratte hellinger
Kjør ikke rullestolen i sidehellinger brattere enn 15. Rullestolen kan velte.
En hevet seteløfter, setevinkling, ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere
opp, og dette øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på
plant underlag og kjør alltid svært forsiktig og med lav hastighet.

108

X850 Corpus 3G
4.2.4.4

Klargjøre for bruk

Kjøre i nedoverbakke

Du må alltid kjøre svært forsiktig og med lav hastighet i
nedoverbakker.
Vær klar over at stoppelengden vil øke når du kjører i
nedoverbakker.

Billede 71. Kjøre i nedoverbakke.

Unngå bråbremsing og brå unnamanøvere, og hold aldri høyere
hastighet enn at du kan styre rullestolen på en forsvarlig og risikofri
måte.

ADVARSEL!
Veltefare på ujevne underlag
Du må være svært forsiktig når du skal kjøre i sidehellinger med ujevnt
underlag (f.eks. gress, grus, sand og snø).
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ADVARSEL!
Veltefare ved kjøring i nedoverbakker
Kjør ikke i nedoverbakker som er brattere enn 18°.
En hevet seteløfter, setevinkling, ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere
opp, og dette øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på
plant underlag og kjør alltid svært forsiktig og med lav hastighet.

ADVARSEL!
Økt stoppelengde
Stoppelengden til rullestolen vil øke når du kjører i nedoverbakker.
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4.2.4.5

Klargjøre for bruk

Kjøre i oppoverbakke

Du må alltid kjøre svært forsiktig i oppoverbakker.
Unngå brå unnamanøvere, og hold aldri høyere hastighet enn at du
kan styre rullestolen på en forsvarlig og risikofri måte.
Billede 72. Kjøre i oppoverbakke.

ADVARSEL!
Veltefare på ujevne underlag
Du må være svært forsiktig når du skal kjøre i sidehellinger med ujevnt
underlag (f.eks. gress, grus, sand og snø).

ADVARSEL!
Veltefare ved kjøring i oppoverbakker
Kjør ikke i oppoverbakker som er brattere enn 15°.
En hevet seteløfter, setevinkling, ryggvinkling flytter tyngdepunktet høyere
opp, og dette øker veltefaren. Bruk derfor disse setefunksjonene kun på
plant underlag og kjør alltid svært forsiktig og med lav hastighet.

4.3

Batterier
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4.3.1

Lade batterier
FORSIKTIG!
Batterilader – se medfølgende håndbok

Du finner veiledning om bruk og lading av batteriet i den medfølgende
håndboken.

ADVARSEL!
Brann- og eksplosjonsfare – ladeforhold
Du må kun bruke laderen som fulgte med rullestolen eller en lader som
anbefales av Permobil. Bruk av andre ladere kan skade batteriene,
rullestolens elektronikk eller selve laderen. Det kan også føre til at deler
overopphetes, noe som kan medføre økt brannfare.
Bruk kun ladere med en ladestrøm på maks. 10 A (gjennomsnittsverdi).
Den effektive verdien til ladestrømmen må ikke overstige 12 A. Batteriene
må lades i et godt ventilert rom, ikke i et skap. Batteriene må ikke lades i et
baderom eller våtrom.
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Klargjøre for bruk

ADVARSEL!
Brann- og eksplosjonsfare – unngå kortslutning
Vær forsiktig når du bruker metalliske gjenstander når du arbeider med
batterier. En kortslutning kan lett forårsake en eksplosjon. Bruk alltid
beskyttelseshansker og vernebriller.

ADVARSEL!
Fare for overoppheting, gnister eller
kortslutning
Når du skal avbryte ladeprosessen, slår du av strømforsyningen ved
bryteren på laderen før du tar ladekontakten ut av ladeuttaket på
rullestolen. Dette er for å unngå gnistdannelse og unødvendig høy slitasje
på ladekontakten.
Laderen kan bli varm og må ikke tildekkes. Laderen må plasseres lik at den
har fritt rom på alle sider.
Ladekontakten må skiftes ut hvis den blir skadet eller varm under lading.
Både ladekontakten og rullestolens ladeuttak må skiftes ut hvis en av
delene blir skadet eller slitt. Kontaktene må skiftes ut av kvalifisert personell.
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FORSIKTIG!
Prosedyrer når du lader batteriene
Ladekabelen må ikke forlenges.
Les nøye gjennom instruksjonene for laderen før du begynner å lade
rullestolen.
Hovedstrømbryteren må være slått på for å kunne lade batteriene.
Forviss deg om at ladekontakten er satt helt inn i ladeuttaket på rullestolen.
Rullestolen kan ikke kjøres når laderen er tilkoblet. Hvis det er mulig å kjøre
rullestolen under lading, må du kontakte Permobil eller forhandleren.

4.3.1.1

Når skal batteriene lades?

Hvor ofte du må lade batteriene i rullestolen, avhenger av en rekke
faktorer. Blant annet hvordan du bruker rullestolen, batterienes
temperatur, alder og hvordan de er lagd. Alle batterier mister gradvis
kapasitet etter hvert som de blir eldre.
Det viktigste for batterienes levetid er hvor mye strøm som tas ut av
dem før de lades opp samt hvor ofte de blir ladet/utladet.
For å oppnå best levetid bør ikke batteriene lades helt ut. Du må
alltid lade batteriene umiddelbart etter at de er utladet.
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Klargjøre for bruk

Hvis batterispenningsindikatoren viser at batteriene taper strøm
raskere enn normalt, kan de være utbrukt og må skiftes ut.

4.3.1.2

Lading

Forviss deg om at rullestolen er slått av med On/Off-knappen på
kontrollpanelet. Koble deretter ladepluggen til rullestolens ladeuttak.

Billede 73. Ladeuttak
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4.4

Klargjøre for bruk

Transportere rullestolen

Rullestolen skal kun transporteres i kjøretøyer som er godkjent for
dette formålet.
Kontroller at rullestolen er forsvarlig sikret og at magnetbremsene er
koblet inn. Rullestolen kan låses i posisjon med stropper fra
festebøylene foran og bak, merket med gule klistremerker. Forviss
deg alltid om at den fremre stroppen (1) plasseres oppå rullestolens
frontaksel (2).

Billede 74. Transportinstruksjoner

Forankre rullestolen til kjøretøyets forankringssystem og i henhold til
produsentens instruksjoner. Kontroller alltid at festepunktene i
transportkjøretøyet er skikkelig forankret.

Billede 75. Stroppeposisjoner
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Klargjøre for bruk

ADVARSEL!

Rullestolen skal kun transporteres i kjøretøyer som er godkjent for dette
formålet. Be alltid transportøren bekrefte at kjøretøyet er riktig konstruert,
forsikret og utstyrt for å transportere en person i rullestol. En rullestol er ikke
designet som et bilsete og kan derfor ikke gi samme grad av sikkerhet som
standard bilseter, uansett hvor sikkert rullestolen er festet i det aktuelle
kjøretøyet.
Kontroller at rullestolen er forsvarlig festet og at bremsen er aktivert
(rullestolens hjul må være låst). Rullestolen kan låses i posisjon med stropper
fra festebøylene foran og bak, merket med gule klistremerker, eller ved å
bruke et Permolock låsesystem.
Hvis rullestolen må transporteres med brukeren sittende i den, må du sørge
for at den spennes fast med et godkjent festesystem som er tilpasset
rullestolens totalvekt.
• Du kan feste rullestolen ved å sikre den til festepunkter på rullestolens
chassis eller i Permolocks låsesystem. Rullestolen må ikke festes til noe
annet utstyr.
• Permobil anbefaler at rullestolen utstyres med en nakkestøtte og at
denne brukes under transport.
• Under transporten er det viktig at brukeren sitter fastspent med et
trepunkts sikkerhetsbelte som er festet i gulvet og i siden av kjøretøyet.
• Setebeltet er kun beregnet på å holde brukeren på plass og gir ikke
tilsvarende beskyttelse som et sikkerhetsbelte.
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FARE!
Fare for personskader – riktig posisjonering av
setebelte
Den riktige posisjoneringen av kjøretøyets trepunkts setebelte er på
innsiden av rullestolens armstøtte. Kjøretøyets trepunkts setebelte skal sitte
godt inntil brukerens kropp, uten at noe kommer i veien. Hvis kjøretøyets
trepunkts setebelte ikke posisjoneres riktig, kan det forårsake personskade
og/eller død hvis kjøretøyet havner i en ulykke.

ADVARSEL!
Krav til kjøretøy som brukes til transport
Rullestolen skal kun transporteres i kjøretøyer som er godkjent for dette
formålet. Forviss deg om at kjøretøyet er riktig utformet og utstyrt til å
transportere en person i rullestol, og at festepunktene i transportkjøretøyet
er godt forankret.
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FORSIKTIG!
Transportskader
Du må informere Permobil så raskt som mulig etter hendelsen hvis
rullestolen og tilbehøret er utsatt for skade under transport, kjøring eller av
andre årsaker. Det er en fare for at rullestolen og tilbehøret ikke lenger kan
brukes på en trygg og sikker måte. Ta kontakt med tjenesteleverandøren
eller Permobil for mer informasjon.

ADVARSEL!
Posisjoneringsbelter og -hjelpemidler må ikke
brukes som setebelter i kjøretøyet
Rullestolens posisjoneringsbelter og -hjelpemidler er designet til å
posisjonere brukeren ordentlig i rullestolen for sikker bruk av rullestolen.
Rullestolens posisjoneringsbelter og -hjelpemidler gir ingen beskyttelse i
trafikkulykker og erstatter ikke et kjøretøymontert setebelte.
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ADVARSEL!
Bruk installerte posisjoneringshjelpemidler
Brukeren må bruke og feste posisjoneringsbeltet og eventuelle andre
posisjoneringshjelpemidler på rullestolen. Hvis man ikke bruker posisjoneringsbelter og andre posisjoneringshjelpemidler, kan det forårsake
personskader. Hvis det er tegn til skader eller slitasje på et posisjoneringsbelte eller -hjelpemidler, må du umiddelbart kontakte Permobil for å skifte
det ut.

ADVARSEL!
Sikre løse gjenstander under transporten
Tilleggsutstyr, løst eller montert på rullestolen, må enten festes til rullestolen
eller fjernes fra den. Demontert eller flyttbart tilleggsutstyr må sikres
forskriftsmessig i kjøretøyet under transport. Dette er for å hindre at løse
deler eller deler som kan løsne, kan skade passasjerene under transporten.
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ADVARSEL!
Sikre rullestolen i kjøretøyet
Rullestolen må bare sikres i posisjon ved hjelp av godkjente festestropper
eller et låsesystem. Låsesystemet må være godkjent for det aktuelle
Permobil-produktet.
Sikre rullestolen ved å feste godkjente festestropper til festebøylene foran
og bak, merket med gule klistremerker. Du må ikke feste festestroppene til
andre deler av rullestolen. Fest stroppene til kjøretøyet iht. instruksjonene for
kjøretøyets sikkerhetsselesystem.
Kontroller alltid at festepunktene i transportkjøretøyet er godt forankret.
Forviss deg om at magnetbremsene på rullestolen står i låst posisjon.
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4.4.1
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Demontere seteryggen

For å gjøre det lettere å transportere rullestolen, kan du demontere
den øvre delen av ryggstøtten med noen få enkle grep. Vekten på
den øvre delen er 1,5 kg.
1. Fjern puten på ryggstøtten. Den er festet med borrelås på
baksiden av ryggstøtten.
2. Ta av den øvre delen av seteryggen ved å løsne klipsen på
baksiden av seteryggen samtidig som du løfter den øvre delen rett
opp.
Nakkestøtten kan også tas av ved behov.

4.4.2

Jernbanetransport

Direktiv 2008/57/EC om interoperabilitet i det europeiske
jernbanenettverket. En del av dette direktive inneholder grenser for
vekt og dimensjoner. I noen konfigurasjoner kan dette produktet
avvike fra de spesifiserte grensene.
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Billede 77. Ryggstøttens øvre del er festet med en
låsemekanisme.
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Flytransport
FORSIKTIG!
Forberedelser for flytransport

Flyselskaper har ulike regler for rullestoltransport. Ta kontakt med det
aktuelle flyselskapet for mer informasjon, og for å forvisse deg om at
rullestolen kan transporteres på en sikker måte.

4.4.3.1

Batterier

Gelbatterier: Det er som regel ikke nødvendig å fjerne gelbatterier
fra rullestolen.
Hovedstrømbryteren må alltid stå i Off-posisjon.
Syrebatterier: De fleste flyselskap krever at batteriene fjernes fra
rullestolen og transporteres i spesielle bokser som flyselskapet kan
skaffe til veie.
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4.4.3.2

Rullestolens vekt og dimensjoner

Rullestolens vekt og dimensjoner er viktig, avhengig av flytypen
rullestolen skal transporteres i. Undersøk alltid med flyselskapet
hvilke regler som gjelder.

4.4.3.3

Unngå skader på rullestolen

Ved flytransport stues rullestolen sammen med annet gods i et trangt
rom. Derfor er det viktig at det tas forebyggende tiltak for å
minimere transportskader på rullestolen.
Dekk til kontrollpanelet med et mykt, støtabsorberende materiale
(skumplast e.l.), og sving kontrollpanelet inn mot ryggstøtten.
Beskytt andre utstikkende deler på lignende måte. Slå eller legg
sammen deler hvis det er mulig. Teip eventuelle løse kabler til setet
eller dekslene.
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For at rullestolen skal fungere godt, er det viktig at den brukes riktig
og vedlikeholdes regelmessig. En godt vedlikeholdt rullestol varer
lenger og har lavere risiko for defekter.

FORSIKTIG!
Vedlikehold av en autorisert servicetekniker
Vedlikehold og reparasjoner som er beskrevet i denne håndboken, skal
bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Les alle instruksjonene nøye før
du fortsetter. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Permobil for assistanse.

FORSIKTIG!
Når du skal skifte batterier eller releer, må du
slå av hovedstrømbryteren.
Hovedstrømbryteren skal alltid være slått av ved bytte av batterier og
sikringer. Slå alltid av strømforsyningen til kontrollpanelet før du bryter
strømmen med hovedstrømbryteren.
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FORSIKTIG!
Det kan hende du trenger annet verktøy
Enkelte reparasjoner kan kreve andre verktøy enn de som følger med
rullestolen.
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Vedlikehold og reparasjoner

Hyppighet av vedlikehold og
inspeksjon

Permobil anbefaler at du følger vedlikeholds- og inspeksjonsplanen
nedenfor. Ta kontakt med din autoriserte forhandler for spørsmål
som angår service og vedlikehold.
Vedlikeholds- og inspeksjonsplan

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Årlig

Kontroller batterinivåindikatoren, og lad ved behov.
Kontroller at styrespakpanelet og de andre
kontrollpanelene ikke er skadet.
Forviss deg om at alle avtakbare deler sitter som de
skal.
Kontroller posisjoneringsbeltene for slitasje, og forviss
deg om at spennene fungerer.
Kontroller dekkene, og fyll luft ved behov.
Hvis rullestolen er utstyrt med lys og blinklys, må du
forvisse deg om at de virker og er rene.
Rengjør rullestolen og setetrekket.
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Vedlikeholds- og inspeksjonsplan

Daglig

Kontroller setetrekket, setet, nakkestøtten,
armstøttene og beinstøttene for slitasje.
Kontroller at bremsefrigjøringen og
bremsefrigjøringsspaken fungerer som de skal.
Komplett inspeksjon, sikkerhetssjekk og service utført
av en autorisert rullestolforhandler.

5.2

Verktøyveske

Rullestolen leveres med en verktøyveske med følgende innhold,
som kan brukes til vedlikehold og enklere reparasjoner.
VERKTØY

BRUKSOMRÅDE

Unbrakonøkler

Generelt vedlikehold/
setejusteringer

11, 13 mm, 1/2”-9/16” fastnøkler

Generelt vedlikehold/bytte av
batterier

Fastnøkkel 13 mm.

Manuell heving av seteløfter

Skrutrekker

Generelt vedlikehold

Sikkerhetsnøkkel

Låse/låse opp rullestolen
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FORSIKTIG!
Det kan hende du trenger annet verktøy
Enkelte reparasjoner kan kreve andre verktøy enn de som følger med
rullestolen.

5.3

Rengjøring

Regelmessig stell og vedlikehold vil forebygge unødvendig slitasje
og skader på Permobil-produktet.
Bruk kun følgende rengjøringsmetoder.
Hvis stoffet blir svært skittent eller hvis overflatefinishen skades, ta
kontakt med Permobil for informasjon.

FORSIKTIG!
Slå av rullestolen før du rengjør den
Slå alltid av strømforsyningen til rullestolen før du rengjør den.
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5.3.1

Metallflater

Optimal korrosjonsbeskyttelse garanteres takket være pulverlakk av
høy kvalitet. Bruk en myk klut eller svamp, varmt vann og et mildt
rengjøringsmiddel for normal rengjøring. Tørk godt over med en
fuktig klut, og tørk av.
Fjern merker fra halvmatte flater med mykvoks (følg produsentens
anvisninger).
Fjern merker og riper fra blanke flater ved å benytte bilpolish, enten
i flytende form eller som pasta. Påfør en myk bilvoks etter polering
for å få tilbake den opprinnelige overflateglansen.

5.3.2

Plast

Til normal rengjøring bruker du en myk klut, et mildt
rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll godt og tørk av med en myk
klut. Bruk ikke løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.

5.3.3

Trekk, tekstil og vinyl

For normal rengjøring kan du vaske trekket med lunkent vann og et
mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel. Bruk en myk klut eller
børste. Før overflaten tørker bør du tørke av vann- og såperester
med en ren, tørr klut. Gjenta denne prosedyren for å fjerne
gjenstridige flekker. Blekkflekker kan noen ganger fjernes ved å
vaske med såpe og vann og deretter med isopropylalkohol.
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Bruk ikke rengjøringsmetoder som ikke er beskrevet ovenfor. Andre
metoder kan skade og forringe vinylen og oppheve garantien.
Trekket kan tas av før rengjøring ved behov. Se også
vaskeanvisningen på trekket.
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Bytte batteri

1. Sett rullestolen på et plant underlag, og hev seteløfteren for bedre
tilkomst. Hvis batteriet er helt dødt, kan du heve seteløfteren
manuelt ved å bruke skruen i fremkant under setet. Bruk ikke
elektrisk drill. Hvis det er en fast setebrakett, tar du av det bakre
chassisdekselet. Fjern deretter setets bakre monteringsskrue, og
vipp setet forover. Se fig. 80.
Ta av det fremre dekselet. Dette er festet med to knotter på
sidene og to styrepinner i front. Løft dekselet opp og frem.

Billede 78. Manuell heving av seteløfter
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2. Slå av strømforsyningen med ON/OFF-knappen på
kontrollpanelet, og slå av den automatiske hovedsikringen.

Billede 79. Deksler er festet med to knotter bak og en
knott hver på venstre og høyre side.
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3. Ta av det bakre dekselet. Dette er festet med to knotter bak. Løft
dekselet opp og tilbake.
4. Fjern festestengene for batteriene. De er festet med to knotter
hver. Før festestengene bakover uten å koble fra kablene.

Billede 80. Setets bakre brakett på chassiset uten
elektrisk seteløfter
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5. Koble fra batteritilkoblingene. Løft batteriene ut av chassiset.
6. Sett inn de to nye batteriene. Sett inn batteriene med polene
vendt mot utsiden av chassiset. Koble til batteritilkoblingene
igjen.
(Se også klistremerket på innsiden av det fremre chassisdekselet.)
7. Sett inn festestengene for batteriene. De er festet med to knotter
hver.
8. Sett på chassisdekslene igjen. På en rullestol uten elektrisk
seteløfter, sett på plass setet igjen. Slå på den automatiske
hovedsikringen.
Billede 81. Festestenger og tilkoblinger for batteriene

ADVARSEL!
Bruk vernehansker og vernebriller
Bruk alltid beskyttelseshansker og vernebriller når du arbeider med
batteriene. Vær forsiktig når du bruker metallverktøy eller andre gjenstander når du arbeider med batterier. Batterier er tunge og strømsatte, og
må håndteres svært forsiktig. Hvis du ikke tar hensyn til disse advarslene,
kan det resultere i kortslutning, eksplosjon, materielle skader og/eller
personskader.
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FORSIKTIG!
Gjenvinning av batterier
Brukte batterier skal avhendes på en miljømessig forsvarlig måte i tråd med
lokale forskrifter for gjenvinning.

5.5

Oppbevaring av batterier

• Rullestolen må ikke oppbevares i rom der den kan utsettes for
kondens (damp eller fuktighet på overflater), f.eks. vaskerom e.l.
• Hvis rullestolen er utstyrt med syrebatterier, må syrenivået sjekkes
regelmessig. Hvis rullestolen er utstyrt med gel- eller AGMbatterier, trenger du ikke sjekke gelnivået.
• Batteriets levetid avhenger av regelmessig lading og at man
unngår full utlading av batteriene.

5.5.1

Korttidsoppbevaring

For kortsiktig batterioppbevaring bør rommet holde minst 5°C. Hvis
temperaturen er lavere enn dette, er det ikke sikkert at batteriene
lades fullt, og de kan være mer utsatt for korrosjon.
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Langtidsoppbevaring

For langsiktig batterioppbevaring trenger ikke rommet være
oppvarmet, men for beskytte mot batterikorrosjon bør du sørge for
at rommet er noen grader varmere enn det er ute, da dette vil holde
rommet tørrere.
Slå av hovedstrømbryteren for å unngå full utlading av batteriene.
Batteriene må være fulladet før oppbevaring. Batterier i oppbevaring
må lades hver 6. måned.

5.6

Hjul og dekk

Kontroller med jevne mellomrom at rullestolens dekk har riktig
lufttrykk. Feil lufttrykk kan føre til redusert stabilitet og
manøvrerbarhet. Lavt lufttrykk i dekket fører også til unormal slitasje
og kortere rekkevidde. Kontroller med jevne mellomrom at
lufttrykket i dekket er 200–250 kPa (2–2,5 bar).
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Fylle dekkene med luft

1. Skru av hetten på luftventilen på dekket.
2. Koble trykkluftsmunnstykket til luftventilen, og juster
dekktrykket til riktig verdi.

ADVARSEL!

Det anbefalte lufttrykket i for- og bakdekkene er 200– 250 kPa (2– 2,5
bar). For mye luft i dekkene kan forårsake en eksplosjon.
Feil lufttrykk kan føre til redusert stabilitet og manøvrerbarhet. Kontroller
med jevne mellomrom at lufttrykket er riktig.

5.6.2

Bytte innerslange

1. Løft og jekk opp rullestolen slik at det aktuelle hjulet snurrer
fritt, og slipp forsiktig ut luften.
2. Demonter dekket fra felgen.
3. Bytt ut innerslangen.
4. Sett dekket på felgen igjen, og fyll til riktig lufttrykk.
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Tilbakestille hovedsikringen/
batterifrakobleren

Hovedsikringen fungerer også som batterifrakobler, men omtales
som hovedsikring i brukerhåndboken.
Det er vanligvis ikke nødvendig å bytte hovedsikringen da det er en
automatsikring som kan tilbakestilles når den er utløst. Du
tilbakestiller den ved å sette bryteren på ON.

FORSIKTIG!
Undersøk utløst hovedstrømbryter
En utløst hovedstrømbryter skyldes ofte en større elektrisk feil. Hvis en
hovedstrømbryter utløses, må årsaken fastsettes før hovedstrømbryteren
tilbakestilles.
Billede 83. Hovedsikring.

FORSIKTIG!
Før du bruker hovedstrømbryteren
Slå alltid av strømforsyningen til kontrollpanelet før du bryter strømmen med
hovedstrømbryteren.
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Bytte sikringer for lading, aktuator,
lys/blinklys

Sikringene for aktuatoren (15A) og lysene/blinklysene (7,5A) sitter
nede bak på rullestolen (koblingsboks). Ladesikringen (20A) sitter
mellom høyre drivmotor og chassiset. Du kommer til alle sikringene
fra baksiden av rullestolen.

FORSIKTIG!

Sikringene i Safe Gate-elektronikken kan, i svært spesielle situasjoner,
bryte kretsen. I disse situasjonene bør en servicetekniker utføre en
inspeksjon før sikringen byttes ut.
Se servicehåndboken for mer informasjon.
Billede 84. Sikringer
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ADVARSEL!

Slå alltid av strømforsyningen til kontrollpanelet før du bytter ladesikringen.
Batteriladeren må være frakoblet når du bytter ladesikring.
Hvis ladesikringen utløses, kan det være problemer eller feil med
batteriene, ladekablene eller rullestolens ladeuttak.
Du må finne ut hvorfor ladesikringen utløses før du bytter sikringen.
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Bremsefrigjøring

Kontroller regelmessig, ca. en gang i måneden, at bremsefrigjøringen
og bremsefrigjøringsspaken fungerer normalt.
Rullestolen skal ikke kunne kjøres når bremsene er frigjort.

5.10

Posisjoneringsbelte

Tilbehør

Kontroller tilstanden til posisjoneringsbeltene regelmessig, i tilfelle
de har blitt skadet eller slitt. Ved tegn på skade eller slitasje på
posisjoneringsbeltet, må du umiddelbart ta kontakt med Permobilforhandleren for å få det skiftet ut.
Billede 85. Bremsefrigjøringsspak
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6.1

Feilsøking

Feilsøkingsveiledning

Følgende feilsøkingsveiledningbeskriver en rekke feil og hendelser
som kan oppstå når du bruker rullestolen, i tillegg til foreslåtte
løsninger. Vær klar over at veiledningen ikke kan beskriver alle
problemer og hendelser som kan oppstå, og du bør alltid ta kontakt
med servicerepresentanten eller Permobil hvis du er i tvil.
Hendelse
Rullestolen starter ikke.

Rullestolen kan ikke kjøres.

Rullestolen slår seg av etter en bestemt tid
når den ikke er i bruk (1 – 30 min).
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Løsning

Mulig årsak
Batteriene er utladet.

Lad batteriene.

Kabelforbindelsen til betjeningspanelet
har løsnet.

Koble kabelen til betjeningspanelet igjen.

Hovedstrømbryteren har slått seg av etter
f.eks. batteribytte.

Tilbakestill hovedstrømbryteren. Se
side 141.

Hovedstrømbryter utløst.

Se side 141.

Batterilader tilkoplet.

Stopp ladingen. Koble ladekabelen fra
rullestolens ladekontakt.

Bremsefrigjøring aktivert.

Tilbakestill bremsefrigjøringen.

Rullestolen er låst.

Lås opp rullestolen.

Elektronikkens energisparemodus er
aktivert.

Slå på rullestolen igjen med startknappen
på betjeningspanelet.

X850 Corpus 3G

Feilsøking

Rullestolen stopper under kjøring.

Løsning

Mulig årsak

Hendelse

Kabelforbindelsen til betjeningspanelet
har løsnet.

Koble kabelen til betjeningspanelet igjen.

Hovedstrømbryter utløst.

Se side 141.

Rullestolen kan kun kjøres med redusert
hastighet.

Seteløfter eller setevinkel hevet for høyt.
Gjelder kun for elektrisk seteløfter og
setevinkel.

Senk seteløfteren eller setevinkelen.

Rullestolen kan ikke lades.

Hovedstrømbryteren har slått seg av etter
f.eks. batteribytte.

Se side 141.

Ladestrømbryteren er utløst.

Vent i fem minutter, strømbryteren
tilbakestilles automatisk.

6.2

Reparere defekte enheter

Bortsett fra enkelte OEM-godkjente reservedeler, er det ingen
utskiftbare deler i R-net-styresystemet. Ta kontakt med Permobil
for å få mer informasjon om OEM-godkjente reservedeler. Defekte
enheter må sendes til reparasjon til Permobil eller et Permobilautorisert servicesenter.
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6.3

Feilsøking

Alarmkategorier og feilkoder
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Billede 86. Oversikt
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LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
LED 6
Batteriindikator
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Alarmer kan enten falle inn under kategorien av “feil som brukeren
kan løse” eller kategorien av “feil som teknikere må løse”.
Kontroller først om en alarm faller inn under kategorien “feil som
brukeren kan løse”. Disse alarmene/advarslene angis uten
enhetstilknytning. Disse “feilene som brukeren kan løse” angis ved
at batteriindikatoren blinker/”flyter” eller ved at en eller flere av
LED-lampene blinker. Hvis både batteriindikatoren og noen av
LED-lampene blinker, faller alarmen inn under kategorien av “feil
som teknikere må løse”.
I tilfeller der en alarm faller inn under “feil som teknikere må løse”,
dvs. en kombinasjon av blinkende LED-lamper og batteriindikator,
angir kombinasjonen av LED-lampene enheten som produserer
alarmen, mens batteriindikatoren angir hvilken alarm enheten
produserer (TP1:1-10) (TP2:1-20). Disse indikasjonene kalles
feilkoder.
Hver del av elektronikken på rullestolen (f.eks. panel,
motorkontroller) kan, ved en alarm, sende feilkoder som vises på
panelets LED-lamper (LED 1 – LED 6) og batteriindikator. LED 1
til LED 6 viser hvilken del av rullestolens elektronikk som har et
problem. Batteriindikatorens LED-lamper 1 – 10 viser hvilken feil
som har oppstått.
Når panelet mottar en feilkode, vises kilden. Samtidig hører du et
lydsignal. Signalet varierer alt etter feilens alvorlighetsgrad.
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Feil som kan løses av brukeren (f.eks. “Lader tilkoblet” eller “Lav
batterispenning”) vises på enkel måte, uten LED1 – LED3. Bare
batteriindikatoren, maks. hastighet LED-lamper (LED4 – LED6), og
horn brukes.
Lav batterispenning: To røde streker på batteriindikatoren blinker og
seks korte pipesignaler gjentas i intervaller på to minutter når
styrespaken aktiveres.
Lad batteriene så snart som mulig.

Billede 87. Lav batterispenning
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Kritisk batterispenning: En rød strek på batteriindikatoren blinker og
et kontinuerlig pipesignal høres når styrespaken aktiveres.
Rullestolen kan ikke kjøres.
Slå rullestolen av/på. Rullestolen kan kjøres et kort stykke før du
lader opp batteriene.

Billede 88. Kritisk batterispenning

Batteriet lades: Batteriindikatoren “flyter” opp og ned. Rullestolen
kan ikke kjøres.

Billede 89. Batteriet lades
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Parkeringsbrems frigjort eller styrespak påvirket ved oppstart: Hele
batteriindikatoren blinker og du hører korte pipesignaler når
styrespaken aktiveres.
Forviss deg om at parkeringsbremsen er frigjort. Slå rullestolen av/
på.

Billede 90. Parkeringsbrems frigjort eller styrespak
påvirket ved oppstart.

Seterotasjon ute og seteløfterens klembeskyttelse aktiv: Indikatoren
for sete opp blinker. Hvis klembeskyttelsen er aktiv, kan ikke
seteløfteren senkes.
Hvis seterotasjonen er ute, kan ikke rullestolen kjøres.
Kontroller om noe aktiverer klembeskyttelsen.
Kontroller om seterotasjonen er ute.

Billede 91. Seterotasjon ute og seteløfterens
klembeskyttelse aktiv
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Varme eller hete motorer: Indikator for gjeldende hastighet blinker.
Varm: seks korte pipesignaler i intervaller på to minutter når
styrespaken aktiveres.
Het: kontinuerlig pipesignal i ti sekunder. Rullestolen kan ikke
kjøres før motoren er avkjølt.

Billede 92. Varme eller hete motorer

Varm elektronikk: Indikator for gjeldende hastighet blinker.
Seks korte pipesignaler i intervaller på to minutter.
Rullestolens effekt er redusert. Hvis du kjører i en bakke, kan den
reduserte effekten få rullestolen til å stoppe eller rulle sakte nedover.
Bremsefunksjonen forblir den samme, og rullestolen stopper når du
slipper styrespaken.

Billede 93. Varm elektronikk
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Stikkordregister
A

D

K

Advarsler og forholdsregler ........... 19
Armstøtte, justering ..................... 84

Drivmotor .................................. 51

Kassering og resirkulering............. 13
Kjøring, generelt ......................... 99
Kjøring, hellinger ...................... 108
Kjøring, hindringer.................... 107
Kjøring, nedoverbakke............... 109
Kjøring, oppoverbakke .............. 111
Kjøring, restriksjoner ................. 105
Kjøring, teknikk ........................ 103
Klistremerke, les instruksjoner ...... 43
Klistremerker .............................. 42
Knapper, kontrollpanel ................ 58
Kontrollpanel .............................. 57
Kybersikkerhet ............................ 12

F
B
Batterier, bytte .......................... 134
Batterier, lade............................ 138
Batterier, oppbevaring................ 138
Batterier, plassering...................... 53
Batterispenningsindikator ............. 61
Beinstøtte, justering ............... 88, 90
Bestille dokumentasjon ................ 13
Bremsefrigjøring........................ 144

C
Chassis........................................ 51
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Feilsøkingsveiledning ................. 146
Fotplate, justering .................. 91–92

G
Garanti ....................................... 10

H
Hjul og dekk............................. 139
Hovedstrømbryter ....................... 54
Hovedstrømbryter, tilbakestille ... 141

L
Ladeuttak.................................... 56
Lys og reflekser............................ 52
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M

Stikkordregister
Ryggstøtte, kroppsstøtte............... 83

Magnetbremser ........................... 43

S
N
Nakkestøtte, justering ............ 80–81

P
Panelholder................................. 93
Panelholder, parallell.............. 94–96
Panelholder, roterende ........... 93–94
Posisjoneringsbelte..................... 144
Posisjoneringsbelte, justering ........ 97
Produktgodkjenning .................... 11

R
Rapportere hendelser................... 12
Rengjøring ............................... 131
Reservedeler og tilbehør .............. 13
Ryggstøtte, justering.................... 82
Ryggstøtte, korsryggstøtte ............ 82

Setefunksjoner............................. 47
Setefunksjoner, elektrisk
seteløfter ................................... 48
Setefunksjoner, elektrisk
seterotasjon ............................... 49
Setefunksjoner, elektrisk
setevinkel .................................. 49
Setefunksjoner, manuell ............... 50
Seteløfter .................................... 77
Seterotasjon ................................ 79
Setets kontrollpanel, forlengelse .... 64
Setets kontrollpanel,
ryggstøttevinkel ......................... 63
Setets kontrollpanel, seterotasjon... 65
Setets kontrollpanel, setetilt .......... 65
Signalord .................................... 16
Sikkerhetsforskrifter ..................... 15
Sikringer..................................... 55
Styrespak .................................... 62
Styrespakmeny ............................ 66

Styresystem, R-net reparere defekte
enheter ................................... 147
Støtdempere................................ 51

T
Teknisk support........................... 11
Tekniske spesifikasjoner ............... 38
Tilbehør ..................................... 74
Transport.................................. 116
Transport, fly ............................ 123
Transport, tog ........................... 122

V
Verktøyveske ............................ 130
Viktig informasjon .........................9
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