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1
Generelt
Vi gratulerer deg med din anskaffelse av S-max
trappeklatringssystem. Dette trappeklatringssystemet
vil i løpet av ganske kort tid bli et uunnværlig
hjelpemiddel for deg til befordring av personer som
ikke er fullt gåføre.
Med S-max kan du sikkert og uten
store vanskeligheter transportere personer opp og ned
trapper. Ikke engang vindeltrapper vil by på noe problem.
Kjøring på skrå flater er også mulig. Sikkerhetsbremser
på begge sider gir den nødvendige sikkerhet.
S-max er også velegnet for transport på flater.
Den er plassbesparende, lett og hendig.
1.1 Opplæring
Betjeningsveiledningen gir deg skritt for skritt de
kunnskapene som er nødvendigefor sikker omgang
med S-max, for håndtering av S-max krever en viss
ferdighet.
Av sikkerhetsgrunner må S-max kun
håndteres av skolert personell.
Les betjeningsveiledningen nøye før S-max tas i
bruk. Legg spesielt merke til advarslene og
sikkerhetsforskriftene.
1.2 Vedlikehold og pleie
En spesielt viktig del av pleien er oppladning av
blyakkumulatorbatteriene. De befinner seg i batteripakken og skal lades opp etter hver bruk.Ellers krever
S-max ikke mye tilsyn og vil sannsynligvis trenge lite
vedlikehold og pleie. Detaljert om dette i kapittel 8.
1.3 Garanti og ansvar
Vi påtar oss ikke ansvar for skader som oppstår
som følge av misforståelse av forskriftene i betjeningsveiledningen (se detaljert forklaring i kapittel 9).

Brukerveiledning for S-max
trappeklatrer

side 4 av 32

utgave 1/2005

2.

Produktbeskrivelse

2.1 Brukes til formålet
Trappeklatringssystemet S-max må utelukkende brukes
til persontransport. Disse personene skal være i stand til å
sitte selv. I motsatt fall skal det brukes en støttereim.
Støttereimer kan kjøpes som tilbehør hos
AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
Trappeklatringssystemet S-max må av sikkerhetsgrunner
ikke brukes i rulletrapper og på rullende fortau!
Transport av gods med S-max er strengt forbudt!

Grunnet forkjellige sikkerhetsaspekter, f.eks. fare for
skliing eller begrenset bremsevirkning osv., må ikke
S-max brukes i regnvær eller under våte forhold.
Forsering av trapper

Kjøring på skrå flate
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2.2 Samlet oversikt over apparatet
1 = Betjeningsenhet
2 = Festehjul for tverrjustering
3 = Håndgrep
4 = Festeknapp for høydeinnstilling
5 = Stang
6 = Festeknapp for stang
7 = Gripeenhet
8 = Enkelttrinnsbryter og lysdiode
9 = Øvre stang
10= Nedre stang
11 = Kjørehjul med sikkerhetsbremse,
begge sider
12 = Batteripakke
13 = Løfteben
14 = Løfteenhet

2.3

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner
Egenvekt

Høyde = min. 1200 mm maks. 1650mm
Bredde: Håndgrep = 520 med mer, løfteenhet =
330
mm
Løfteenhet
= 14,5 kg Gripeenhet = 4 kg
Batteripakke = 3,5 kg
Samlet vekt = 22 kg

Maks. bærekraft
Akkumulatorer
Likestrømsmotor
Klatrehastighet
Kapasitet med en
batterioppladning

120 kg
2x 12V/3,3 Ah (gasstette)
24 V
8-23 trinn / minutt, kontinuerlig justerbar
Inntil 300 trinn, alt etter belastning

Maks. trappetrinnshøyde
Støyangivelser

22 cm
Det A-klassifiserte lydnivået for apparatet ligger
vanligvis under 70 dB (A)

Vibrasjonsangivelser

RMS-verdien av den akselerasjon som de øverste
legemsdeler utsettes for, ligger vanligvis under 2,5
m/s²
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3
Montering av S-max
S-max kan monteres med et par håndgrep og
demonteres igjen like raskt. Monteringen foregår
over diverse fester og festeknapper.
3.1 Gripeenhet
Aller først forbindes gripeenhet (1) og løfteenhet
(2) med hverandre.

Deretter plasseres gripeenhetens
stang i holderen (3) på løfteenheten

Den elektriske forbindelsen blir etablert
over en 9-polet sub-D-kobling (4) i
løfteenhetens holder.
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Forbindelsen sikres med festeknappen (1).
Det skal alltid kontrolleres om gripeenheten er
sikkert forbundet med løfteenheten.

3.2 Montering av batteripakke
Batteripakken skyves inn i løfteenheten (2). Forbindelsen
låses automatisk.

3.3 Demontering av batteripakke
Utløsningsgrepet (3) på klatreenheten trykkes ned,
og batteripakken trekkes ut
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3.4

Innstilling av håndgrepet

3.4.1 Håndgrep – høydeinnstilling
Festeknappen løsnes (1) (dreies mot klokken), og
håndgrepet (2) trekkes ut til passende høyde
(maksimalt skulderhøyde). Deretter spennes
festeknappen fast igjen.
Du bør alltid kontrollere om håndgrepet er
sikkert festet.

3.4.2 Håndgrep - tverrinnstilling
I veldig smale trappoppganger og i veldig smale
vindeltrapper kan det forekomme at håndgrepet
støter mot veggen. Håndgrepet kan da justeres i
tverrgående retning før trappen forseres.
Festehjulet løsnes (3) (dreies mot klokken), og
håndgrepet skyves i ønsket retning (4). Deretter
skrues hjulet til igjen.
Du bør alltid kontrollere om håndgrepet er sikkert
festet.
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4.
Sikkerhetsforskrifter
Av hensyn til sikker bruk er det viktig å overholde alle advarsler og forskrifter i denne
veiledningen, samt advarsler og forskrifter på S-max selv, nøye.
4.1

Opplæring: S-max må kun betjenes av skolert personell. I tillegg
skalbetjenende personer være i stand til å løfte ca. 1/3 av sin egen
kroppsvekt. Mindreårige må ikke håndtere S-max. Unntatt er unge over 16 år
som er lært opp under tilsyn. Sklisikkert fottøy skal benyttes under
betjeningen.

4.2

Sikkerhetsbremser: Sikkerhetsbremsene skal kontrolleres før hver bruk (se
kapittel 6.4 og 8.5). Enhver bremse er utsatt for slitasje. Sikkerhetsbremsene,
og spesielt de riflete bremseflatene på bremsetromlene, skal derfor rengjøres
med sprit hver uke for å sikre optimal bremseeffekt.
Bruk aldri såpeoppløsninger eller smørende rengjøringsmidler til
rengjøringen. Etter hver rengjøring skal sikkerhetsbremsene
kontrolleres som beskrevet i kapittel 6.4.

4.3

Hjulene på løftefoten: Belegget på løftefotens hjul skal kontrolleres for
skader regelmessig.

4.4

Belastning: Angitt maksimal bærekraft på 120 kg (stolen medregnet) må
ikke overskrides (se kapittel 5.1).
Transport av gods med S-max er ikke tillatt!

4.5

Vedlikehold og pleie: Batteripakken skal lades opp etter hver bruk. Ved l
engre stillstand skal S-max slås av, dvs. AV/PÅ-bryteren skal stå på 0. Ved
blokkering av arbeidselementene skal S-max straks slås av.
Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller av autoriserte forhandlere.
Bruk kun originalt AAT Alber-tilbehør. Vær oppmerksom på de utførlige
forskriftene for vedlikehold og pleie i kapittel 8.

4.6

Kjørestrekningenes beskaffenhet: Kjør kun på sklisikker transportvei uten
hindringer. Unngå kjøring på skadede tepper, snø, is osv.
S-max må ikke brukes på vått føre.

4.7 Oppladning av batteri: S-max bør kun brukes med fullt batteri. To blinkesignal
fra lysdioden (gjentas hvert 2,5 sekunder) viser at batteriene er nesten tomme, og at
drivverket stopper. I dette tilfellet slås apparatet AV og PÅ igjen. Med den resterende
batteristrømmen kan en person bringes sikkert ned, for ved transport ned trappen
blir strøm ført tilbake til batteriene. Antall trinn til transport ned trapper er altså
ubegrenset.
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5.

Bruk

5.1 Maksimal bærekraft
Merk at maksimal bærekraft på 120 kg (stolen
medregnet) ikke må overskrides.
5.2 Batteripakke
Før første gangs bruk skal blyakkumulatorbatteriene i batteripakken (1) lades helt opp.
(Se kapittel 8.3 for detaljert beskrivelse.)
5.3 Lysdiode
Når S-max er slått på, skal dioden (3) lyse.
Hvis dioden blinker, betyr det at overvåkningselektronikken har funnet en feil.
Forklaringer til dette finner du i kapittel 6.1.4.
5.4 Sikkerhetsbremser
Før hver bruk skal sikkerhetsbremsene (4)
kontrolleres på begge hjul.
Detaljert om dette i kapittel 6.4.
5.5 Hjulene på løftefoten
Kontroller regelmessig om belegget på de to
hjulene på løftefoten (2) er uskadet.
Du finner forklaringer i kapittel 8.6.
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6
Betjeningsanvisninger
Før vi kommer til betjeningsanvisningene, vil vi
presentere de viktigste komponentene.
6.1 Betjeningsenheten
Betjeningsenheten (1) Befinner seg på høyre
håndgrep og har en AV/PÅ-bryter (3), en
OPP/NED-bryter (4) og en hastighetsregulator (2).
6.1.1 AV/PÅ-bryteren
Under lengre stillstand, bør S-max slås av med
AV/PÅ-bryteren (0 trykkes som vist på bildet).
S-max er utstyrt med elektronikk som slår av
S-max automatisk. Glemmer man å slå av S-max
etter bruk, slås den av automatisk etter fem
minutters stillstand. I dette tilfellet må
AV/PÅ-bryteren på S-max først slås av og så
på igjen før den starter.
6.1.2 OPP/NED-bryteren
Med OPP/NED-bryteren aktiveres klatremekanismen
for klatring opp eller ned (vippes inn mot
betjeneren = OPP).
6.1.3 Hastighetsregulator
Med hastighetsregulatoren kan klatrehastigheten
endres trinnløst
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6.1.4 Lysdiode til feilmelding
Når S-max slås på, lyser den grønne lysdioden (5).
Det betyr at trappeklatringssystemet er i orden og
klart til bruk.
Hvis lysdioden blinker, har overvåkningselektronikken funnet feil. Hvilken feil det er snakk
om, kan fastslås på antall blink etter hverandre
(0,5 sek AV – 0,5 sek PÅ) ut fra tabellen under.
Serien av blink gjentar seg etter en pause på
2,5 sekunder.
Antall blink
1
2
3
4
5

feil
Motor er overbelastet
Underspenning i batteripakken
Overspenning i batteripakken
OPP/NED-bryteren eller ledningen til OPP/NED-bryteren er defekt
Motorbremse eller dens styring er defekt

6.2 Enkelttrinnsbryter
På løfteenheten finnes en enkelttrinnsbryter (1).
Til øvelse og forsering av vindeltrapper skal S-max
slås over i enkelttrinnmodus med denne bryteren.
(Stilling I = PÅ) Hvis OPP/NED-bryteren så aktiveres,
klatrer apparatet kun ett trinn opp eller ned om
gangen. Klatresystemet vil nå stoppe på riktig sted
hver gang, uansett om OPP/NED-bryteren holdes
nede, og kjørehjulene kan rettes etter neste
trappekant.

For å klatre videre må OPP/NED-bryteren slippes
og trykkes inn igjen.
6.3 Løfteben
Løftebenet (2) skal trekkes helt inn ved hjelp av
OPP/NED-bryteren:
for kjøring på jevn eller skrå flate
for kontroll av sikkerhetsbremsene
ved begynnelsen av trappeklatringen
(opp eller ned)
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6.4 Sikkerhetsbremser
Sikkerhetsbremsene sitter på klatreenhetens
kjørehjul (1).
Sikkerhetsbremsene skal
kontrolleres før hver bruk.
Bremseeffekten kan kontrolleres på forskjellige
måter som beskrevet i kapitlene 6.4.1 og 6.4.2.
6.4.1

Kontroll av nødvendig bremseeffekt
på en flate
Løftebenet trekkes helt inn, og S-max vippes bakover
til stangen (2) står mot bakken i en vinkel på ca. 45°.
Hvis S-max i denne stillingen ikke kan beveges
forover (3) ved hjelp av håndgrepet, men bare
baklengs (4), er bremseeffekten så god som den
må være for sikker drift.
Hvis det ikke er bremseeffekt, må S-max under
ingen omstendigheter brukes. Ta straks kontakt
med produsenten eller din lokale
AAT Alber-representant.
6.4.2

Kontroll av nødvendig bremseeffekt på
øverste trappekant
Løftebenet trekkes helt inn, og S-max vippes bakover til
stangen (2) står mot bakken i en vinkel på ca. 45°.
I denne stillingen og uten passasjer kjøres S-max fram
til øverste trappekant. Hvis S-max ikke kan skyves over
trappekanten, er bremsevirkningen så god som den må
være for sikker bruk.
Hvis det ikke er bremseeffekt, må S-max under
Ingen omstendigheter brukes. Ta straks kontakt
med produsenten eller din lokale
AAT Alber-representant.
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6.5

Montering på / demontering fra

rullestolen
6.5.1 Holderen på rullestolen
For å kunne bruke S-max på en rullestol, må
rullestolen utstyres med en holder til S-max.
AAT Alber Antriebstechnik GmbH tilbyr et
universelt anvendelig holdersystem.
Forhandleren eller AAT monterer en nedre (2)
og en øvre (1) holder på rullestolen.

6.5.2 Holder på S-max
På S-max finnes en nedre (4) og en øvre (3) stang.
Til høydeinnstilling av nedre stang finnes hull i
huset på løfteenheten.
Forhandleren eller AAT Alber Antriebstechnik
GmbH tilpasser monteringshøyde for gjeldende
rullestol.
På øvre stang finnes justeringsringer på
begge sider (5). Justeringsringenes plassering
stilles også inn av forhandleren eller AAT etter
gjeldende rullestol.
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6.5.3

Innføring av S-max i den nederste
rullestolholderen
1. Rullestolens håndbrems må aktiveres for at ikke
rullestolen skal rulle vekk under monteringen.
2. Løftebenet på S-max trekkes helt inn.
3. S-max vippes lett bakover og plasser rett bak
rullestolen.
4. Skyv så S-max forover til den nederste stangen
(1) er kjørt inn i den nederste holderen (2) på
rullestolen, og den møter motstand.

6.5.4

Innføring av S-max i den øverste
rullestolholderen
1. Still inn laveste klatrehastighet.
2. Beveg OPP/NED-bryteren i retning OPP (og ikke i
retning NED), slik at løftebenet beveger seg bak
og ned i retning av betjenende person.
3. Når løftebenet treffer bakken, løftes apparatet.
Hvis S-max er justert etter midten, føres den øvre
stangen inn i sporene på de øverste holderne (3).
Justeringsringene ligger inn mot holderne.
4. Hvis stangen er kjørt helt inn i den øverste holderen,
løftes ikke rullestolen. OPP/NED-bryteren slippes når
rullestolens hjul er løftet ca. 1 cm over underlaget.

6.5.5 Feste S-max til rullestolen
1. En av sikringsstiftene (4) trykkes inn i den sentrale
utløsningsbolten med tommelen.
2. Sikringsstiften stikkes helt inn i hullet (5) i en av
de øverste rullestolholderne, og utløsningsbolten
slippes.
3. Nå stikkes den andre sikringsstiften inn i den andre
øvre rullestolholderen, som beskrevet i punkt 2

Dermed er det etablert en stabil forbindelse mellom
S-max og rullestolen
Brukerveiledning for S-max
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6.5.6 Demontering av rullestolens hjul
For å transportere rullestolen i trapper med S-max
må de store hjulene på rullestolen tas av.
Etter montering av sikringsstiftene aktiveres
eventuelt OPP/NED-bryteren i retning OPP til
apparatet og stolen er løftet av løftebenet.
1. I sentrum av rullestolens hjul er en stikkaksling. Trykk med pekefingeren på utløsningsknappen i midten av akslingen. Forbindelsen
løsner, og hjulet kan dras av.
2. På denne måten tas begge hjulene av rullestolen.
Deretter trekkes løftebenet helt inn, og rullestolen og
trappeklatringssystemet S-max er klart til bruk.

6.5.7 Demontere S-max fra rullestolen
OPP/NED-bryteren beveges i retning OPP (og ikke i
retning NED), slik at løftebenet beveger seg bak og
ned i retning av betjeneren.
OPP/NED-bryteren slippes når rullestolen er løftet så
høyt at de store hjulene kan monteres. (Det er mulig i
ca. 3/4 av høyeste posisjon. Se bilde.)
Sett på rullestolhjulene og dra i håndbremsen.
De to sikringsstiftene tas ut av de øverste holderne
(utløsningsboltene trykkes inn).
Nå beveges OPP/NED-bryteren i retning NED, Løftebenet
Trekkes helt inn, og S-max kjøres baklengs vekk fra
rullestolen. Hvis S-max klemmer i den nederste holderen,
skal håndgrepet presses flere ganger forover før apparatet
igjen kjøres baklengs ut.
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6.6

Persontransport med S-max
Tren på kjøring på plan og skrå flate samt trappeklatring med S-max uten passasjer først.

Bruk enkelttrinnsbryteren ved trening på trappeklatring
(se kapittel 6.2) Man bør dessuten stille inn på laveste
klatrehastighet (se kapittel 6.1.3).
Maksimal bærekraft må ikke overskrides
(se kapittel 5.1).
.
6.6.1 Kjøring på plan flate
Man kan transportere personer i rullestol med S-max
over plane flater uten problemer. Løftebenet skal være
trukket helt inn. Terskler forseres ved at man trekker
rullestolen baklengs over terskelen med S-max.

6.6.2 Innstilling av håndgrep i riktig høyde
Før trappeklatring og kjøring på skrå flater trekkes
håndgrepet (2) til skulderhøyde. Håndgrepet løsnes
ved at festeknappen dreies mot klokken. Etterpå
skrues festeknappen (1) til igjen.
Etter innstillingen skal det alltid kontrolleres om
håndgrepet virkelig er sikkert festet
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6.6.3 Helling av trappeklatringssystemet
Til trappeklatring og kjøring på skrå flate skal S-max
vippes litt bakover.
1. S-max slås på med AV/PÅ-bryteren, og OPP/NEDbryteren beveges i retning NED til løftebenet har løftet
kjørehjulene ca. 1-2 cm fra bakken.
2. S-max vippes inn mot den betjenende til apparatet er
i balanse.
3. Apparatet er i balanse når man i håndgrepet verken
kjenner trykk bakover eller trekk forover.
Hvis S-max blir vippet for langt bak, griper
sikkerhetsbremsene slik at S-max ikke kan skyves
framover.

6.7 Kjøring på skrå flate
Til kjøring på skrå flate skal håndgrepet innstilles til
riktig høyde (se kapittel 6.6.2).
S-max vippes litt bakover (se kapittel 6.6.3), og løftebenet
trekkes helt inn.
6.7.1 Kjøre nedover
Kjør forlengs bort til den skrå flaten og så nedover.
For å bremse vippes S-max litt lengre bak, slik at
sikkerhetsbremsene griper.
6.7.2 Kjøre oppover
Den skrå flaten entres baklengs.
For å bremse vippes S-max litt lengre bak, slik at
sikkerhetsbremsene griper.
Av sikkerhetsgrunner bør en annen person
være med som hjelper
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6.8 Trappeklatring – opp
Man skal kun transportere personer med S-max hvis
man har hatt opplæring og er øvet i betjening av
apparatet. All trening skal derfor foregå uten passasjerer,
i enkelttrinnsmodus og med laveste klatrehastighet!
Kontroller sikkerhetsbremsene før bruk.
(Se kapittel 6.4 og 8.5.)
Håndgrepet stilles til riktig høyde.
(Se kapittel 6.6.2.)
1. S-max slås på med AV/PÅ-bryteren.
2. Slå ev. på enkelttrinnsbryteren. (Se kapittel 6.2.)
3. S-max vippes lett (Se kapittel 6.6.3.)
4. Løftebenet trekkes helt inn ved hjelp av
OPP/NED-bryteren. (Se kapittel 6.3.)
5. S-max kjøres baklengs bort til trappen (1), og man
går 2-3 trinn opp i trappen (2).
Pass på at begge kjørehjulene hviler mot
nederste trinn (3).
Apparatet befinner seg nå i utgangsstillingen for
klatring oppover.
Apparatet skal under hele klatreprosessen
holdes i trekk, dvs. S-max skal hele tiden
trekkes lett bakover.
6. Trykk OPP/NED-bryteren i retning OPP, og klatreprosessen foregår nå i to faser per trinn.
Klatreprosessen begynner med at løftebenet beveges
nedover av drivverket (4).
Når løftebenet treffer bakken, overtar det lasten fra
kjørehjulene, og kjørehjulene blir løftet sammen
med resten (5).
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Første fase er over når kjørehjulene (1) står på
påfølgende, høyere trinn, og kjørehjulene igjen
har overtatt lasten fra løftebenet (2).

Andre fase begynner med at løftebenet trekkes
inn (3) …

… og er over når løftebenet har oppnådd sin
øverste stilling (4), og begge kjørehjul igjen
hviler på trinnet (5).
Fordi S-max hele tiden holdes i et lett trekk, ruller
den til neste trinn og inntar utgangsstillingen igjen
– begge hjul hviler mot trinnet.
Hvis enkelttrinnsbryteren har vært aktivert fra
begynnelsen, slutter klatreprosessen her.
7. For å kunne klatre videre må OPP/NED-bryteren
igjen aktiveres i retning OPP. Klatreprosessen
gjentar seg nå
som beskrevet fra punkt 6.
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6.9 Trappeklatring – ned
Man skal kun transportere personer med S-max hvis
man har hatt opplæring og er øvet i betjening av
apparatet. Man skal alltid trene uten passasjerer, i
enkelttrinnsmodus og med laveste klatrehastighet!
Kontroller sikkerhetsbremsene før bruk.
(Se kapittel 6.4 og 8.5.)
Håndgrepet skal stilles til riktig høyde.
(Se kapittel 6.6.2.)
1. S-max startes med AV/PÅ-bryteren.
2. Aktiver ev. enkelttrinnsbryteren. (Se kapittel 6.2).
3. S-max vippes lett (Se kapittel 6.6.3.)
4. Løftebenet trekkes helt inn ved hjelp av
OPP/NED-bryteren. (Se kapittel 6.3.)
5. Kjør S-max forover bort til trappekanten (1).
Hjulene (2) på sikkerhetsbremsene (3) forhindrer at
S-max triller over trappekanten.
6. OPP/NED-bryteren trykkes i retning NED, og
klatreforløpet nedover begynner.

Drivverkenheten kjører løftebenet ut under (4),
og løftebenet stiller seg på påfølgende, lavere
trappetrinn.

Når løftebenet støter på neste, lavere
trinn (5) og kjører lenger ut, blir kjørehjulene og
understellet løftet lett fra foregående trappetrinn (6).
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Nå beveger kjørehjulene og understellet (1) seg
framover, dvs. bort fra betjeneren.
Når løftebenet så trekkes inn, senkes apparatet (2),
så det oppstår en liten belastningsendring. Det
merker man i håndgrepet som et lett trekk forover.
Dette trekket motvirkes ved at man ganske kort
holder S-max litt flatere.
Kjørehjulene stiller seg på neste trinn (3) og overtar
vekten fra løftebenet, som blir dratt lengre inn (4).
7 .Nå skyves S-max fram til trinnets kant til sikkerhetsbremsene igjen stanser S-max.
Hvis enkelttrinnsbryteren er aktivert, trekkes løftebenet
inn i sin høyeste posisjon og klatreforløpet er avsluttet.
Nedstigningen fortsetter først når OPP/NED-bryteren
igjen beveges i retning NED.
Trappe-nedstigningen gjentar seg nå, som beskrevet
fra punkt 6.
6.10 Legge S-max ned i trappen
I nødstilfeller kan S-max vippes bakover og legges i
trappen. Sikkerhetsbremsene forhindrer at den ruller
vekk.

6.11 Transport
Ved transport kan man ta av gripeenheten på S-max
(se montering kapittel 3.1) og bære løfteenheten etter
den øverste stangen. Sørg for at S-max blir plassert
sikkert i f.eks. bagasjerommet.
De gasstette batteriene som brukes i S-max regnes
ikke som farlig gods i henhold til IATAs særbestemmelser
A67 og GGVS rn-nr. 2801 A, avs. 2 og er derfor godkjent
for flyreiser etter DOT og IATA.
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7.

Tilbehør

7.1 Batteripakke
Batteripakke med oppladningselektronikk og sikkerhetslås medfølger.
Hvis S-max brukes hyppig, dvs. hvis det ikke alltid er
driftpauser nok til oppladning av batteriene,
anbefales å bruke flere batteripakker (kan kjøpes
som tilbehør). I dette tilfellet har man en batteripakke
i apparatet mens den andre batteripakken lades opp.
Batteripakker bør hele tiden være koblet til
lader for å forlenge levetiden. (Se kapittel 8.3.
Til oppladning av batteripakkene må kun
ladeapparater fra AAT Alber brukes.
7.1.1 Bytte batteripakke
1. S-max slås av med AV/PÅ-bryteren.
2. Trykk ned utløsningsgrepet (1) på
drivverkhuset og dra batteripakken
ut av holderen etter håndtaket (2).
Den oppladede batteripakken plasseres i holderen.
Forbindelsen mellom batteripakken og drivverkhuset
låses automatisk.

7.2 Automatlader
Alber automatlader følger som standard med
leveransen. Støpselet (3) plasseres i stikkontakten,
og pluggen (4) plasseres i laderinngangen på
apparatet eller batteripakken.
Med automatladeren oppnås en oppladning på 100 %
av batteriets kapasitet. Apparatet slår automatisk
over til ladningsbevaring når blybatteriene er ladet
helt opp. Overoppladning er altså ikke mulig.
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7.3 Spenningsomformer for bil
Spenningsomformer for bil kan kjøpes som tilbehør
og anbefales når trappeklatringssystemet S-max skal
transporteres med bil. Alber spenningsomformer kan
brukes til forbindelse med 12 V nett. Den omformer
12 V / 24 V likespenning til 230 V vekselspenning.
Støpselet fra spenningsomformeren (5) plasseres i
bilens sigarettenner eller i stikkontakt til bilens
strømnett. Støpselet (3) på automatladeren plasseres
i eurostikkontakten (6) med 230 V vekselspenning.
8

Vedlikehold og pleie

8.1 Trappeklatrer S-max
Av sikkerhetshensyn skal S-max etterses hvert andre
år, uavhengig av om det kan fastslås ytre skader eller
foreligger funksjonsfeil.
Av sikkerhetsgrunner må service og reparasjoner
kun utføres av personer med autorisasjon fra
AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Adressen til
din nærmeste forhandler får du hos AAT.
Selve apparatet trenger ikke spesielt tilsyn, og i motsetning
til batteriene trenger det heller ikke spesiell pleie, bortsett
fra jevnlig rengjøring (se kapittel 8.7).

8.2 Ladeapparater
Bare ladeapparater fra AAT Alber må brukes til
oppladning av batteripakken.
8.2.1 Automatlader
Ladeapparatet trenger ikke spesielt tilsyn.
Sikkerhetsanvisningene til ladeapparatet
skal overholdes.
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8.2.2 Spenningsomformer til bil
Spenningsomformeren trenger ikke spesielt tilsyn
eller pleie. Den skal imidlertid kontrolleres
regelmessig og beskyttes mot olje, fett, aggressive
rengjøringsmidler, tynner og/eller skader fra skarpe
kanter osv.
Service og reparasjoner på spenningsomformeren må
kun utføres av autorisert personell.
Betjeningsveiledningen til spenningsomformeren skal
under alle omstendigheter overholdes.
8.3 Batteripakke
Batteripakken inneholder to blyakkumulatorer
som skal lades etter hver bruk.
(Tekniske spesifikasjoner om blyakkumulatorbatterier
finnes i kapittel 8.3.1.)
Koble alltid S-max til ladeapparatet ved lengre
stillstand. Dette skader ikke blyakkumulatorene,
men forlenger tvert imot blyakkumulatorenes
levetid.

8.3.1 Blyakkumulatorer
Batteripakken til S-max inneholder to blyakkumulatorbatterier 12 V / 3,3 Ah. . De er gasstette, vedlikeholdsfrie, oppladbare og av høy kvalitet.
Blyakkumulatorenes levetid avhenger vesentlig av
oppladnings-/tømmingsforløpene. Det kan hentes ut
over 1000 deloppladninger fra akkumulatorene, og
full kapasitet kan hentes ut over 200 ganger hvis
akkumulatorene ikke er kjørt flate.
Tømming av batteriet skal unngås
Tømming av blyakkumulatorer fører ikke bare til
kapasitetstap, men det forkorter også deres
levetid. Unngå derfor tømming. Lad
blyakkumulatorene ved enhver anledning!
Oppladning er pleie av blyakkumulatorene.
Hvis fullt oppladede batterier tømmes hurtigere
enn vanlig, er de sannsynligvis oppbrukt. La i
slike tilfeller en Alber-representant eller en
forhandler kontrollere batteriene, slik at de
eventuelt kan byttes.
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8.3.2 Oppladning av batteripakken
Batteripakken kan etter behov lades opp i
montert tilstand gjennom oppladningskontakten på apparatet (1), eller når den
er tatt ut, da den har sin egen separate
kontakt (2).

8.3.3 Oppladning fra strømnettet
1. Pluggen (4) på ladeapparatet settes i lader
inngangen på apparatet (1) eller batteripakken (2).
2. Støpselet (3) på ladeapparatet plasseres i et
strømuttak, og batteriet lades opp.
En lysdiode på ladeapparatet viser driftstilstanden.
Meldinger på ladeapparatet:
Ladeapparat
Ladeapparat

diode lyser rødt
diode lyser grønt

batterier lades op
batteriet er ladet opp, ladningsbevaring

8.3.4 Oppladning med spenningsomformer for bil
1. Pluggen (2) på ladeapparatet settes i laderinngangen
på apparatet eller batteripakken (se kapitel 8.3.2)
2. Støpselet (1) på laderen plasseres i stikkontakten
med 230 V utgang fra spenningsomformeren (4).
3. Støpselet fra 12 V-forbindelsen (3) plasseres i
sigarettenneren.
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4. Spenningsomformeren slås på med bryteren (5),
og batteriet lades opp.

En diode på laderen og en summer i spenningsomformeren signaliserer driftstilstanden.

Meldinger fra ladeapperate og spenningsomformeren
Ladeapparat
diode lyser rødt
batterier lades op
Ladeapparat
diode lyser grønt batteriet er ladet opp, ladningsbevaring
Spenningsomformer signaltone
12 V forsyningsspenning er for lav

8.4 Elektrisk sikring
I batteripakken finnes en elektrisk 30 A sikring. Den er
beskyttet av et deksel (1).
Defekte sikringer må ikke repareres eller jumpes,
men må kun erstattes av nye sikringer med samme
styrke. Ved utskifting av sikringer fjernes dekselet
(2), den defekte sikringen (3) tas ut, den nye
sikringen settes i, og dekselet settes på igjen.
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8.5 Bremsebelegg
Tykkelsen på belegget på sikkerhetsbremsene
(1) skal undersøkes med jevne mellomrom.
Det skal ikke være tynnere enn 1 mm. Hvis
belegget er slitt ned til mindre enn det (2),
skal bremsebelegget på begge sider skiftes ut.
Henvendelser rettes til forhandler eller firmaet
AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
Bremsebelegget skal kontrolleres før hver
bruk av S-max (se kapittel 4.2 og 6.4).
For å sikre optimal bremsevirkning skal sikkerhetsbremsene, og spesielt den riflete overflaten på
bremsetromlene i felgene, rengjøres med sprit
hver uke.
Bruk aldri såpevann eller smørende rengjøringsmidler til rengjøring av bremsene.
Etter rengjøring av bremsetromlene skal bremsene
kontrolleres som beskrevet i kapittel 6.4.

8.6

Kontroll og utskiftning av belegg

på løftefotens hjul
Belegget på løftefotens hjul skal kontrolleres for
skader regelmessig.
Hvis et belegg er slitt eller skadet, skal begge
hjulene skiftes av forhandleren eller en
Alber-representant.
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8.7 Rengjøring
Bortsett fra sikkerhetsbremsene (se kapittel 4.2)
skal delene på S-max rengjøres med et mildt,
alminnelig rengjøringsmiddel.
Bruk alltid en klut som bare er lett fuktet til
rengjøring, så unngår du at det trenger
vann inn i S-max.
Av sikkerhetsårsaker må det ikke brukes
høytrykksvasker!
9

Garanti og ansvar

9.1 Garanti
AAT Alber Antriebstechnik GmbH påtar seg for
produkter av type S-max (unntatt blyakkumulatorene)
og alt tilbehør en garanti på 2 år fra mottagelsesdato
for material- og produksjonsfeil.
For blyakkumulatorer – forutsatt korrekt pleie – yter
AAT Alber Antriebstechnik GmbH en garanti på seks
måneder fra mottagelsesdato.
Garantien på S-max dekker ikke feil som skyldes:
Ukorrekt eller utilstrekkelig tilsyn fra kundens side.
Uberettigede endringer i konstruksjonen eller
bruk i strid med formålet.
Benyttelse av S-max ut over maksimal transportlast.
Ukorrekt oppladning av blyakkumulatorbatteriene
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9.2 Ansvar
AAT Alber ANtriebstechnik GmbH er som produsent av
S-max ikke ansvarlig for eventuelle skader hvis:
S-max ikke er behandlet korrekt.
Reparasjoner og/eller montering utføres av
uautoriserte personer.
S-max ikke er benyttet i henhold til denne
betjeningsveiledning.
Det er påmontert eller forbundet fremmede
deler med S-max.
Deler av S-max er avmontert.
Øvre og nedre stang samt justeringsringene på
S-max ikke er korrekt tilpasset rullestolens utforming.
S-max har vært belastet ut over maksimal transportlast.
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