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Symboler
Brukes i bruksanvisningen for å beskrive situasjoner hvor personskade kan oppstå og som derfor krever ekstra oppmerksomhet.
Brukes der teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC).

Advarsel!
Av sikkerhetsmessige grunner må kjøretøyet ikke lånes ut til
personer som ikke er fullt ut fortrolige med det. Kjøretøyet er
beregnet til én person.
Quantum 4Front med sete, er konstruert for en personvekt på
maks. 136 kg.

Joystick Q-Logic 3
Joystickens styreboks må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller være i et fuktig miljø over lang tid.
Joystickens styreboks må ikke utsettes for kraftige slag.
Ikke slå av styreboksen under kjøring, unntatt i nødsfall, ettersom dette kan skade elektronikken.
Til rengjøring brukes en fuktig klut med mildt såpevann.
Det må IKKE komme vann eller fukt inn i styreboksen.
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Hjelp til svaksynte
Hvis du har problemer med å lese de små bokstavene i brukermanualen, anbefaler vi at du besøker våre nettsider der du kan
lese denne manualen i PDF-format. PDF-manualen kan forstørres på skjermen etter behov.
Hvis du synes det er vanskelig å forstå manualen og har generelle spørsmål om produktet, er du velkommen til å kontakte
oss. Du finner kontaktinformasjonen på de bagerste sider av
denne bruksanvisning.
Brukerveiledning for alle våre produkter kan du finne på vår
hjemmeside www.medema.no, eller kontakt oss, så kan vi sende de ønskede brukerveiledningene på mail. Kontaktopplysninger finnes på side to i denne brukerveiledningen.

FSN (Fields Safety Notice)
All informasjon om sikkerhet finnes på www.medema.com, som
alltid er oppdatert med den nyeste sikkerhetsinformasjonen.
Ved viktige endringer om sikkerheten sender vi en notis (FSN)
direkte til kundene våre.
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Introduksjon
Gratulerer med din nye elektrisk drevet Quantum 4Front.
Du har nå fått et elektrisk kjøretøy som er utviklet for bruk
innendørs, så vel som utendørs. Et såkalt klasse B kjøretøy i
henhold til den europeiske standard EN 12184
Før du kan ta Quantum 4Front i bruk skal den utstyres med
sete, beinstøtter, joystick og eventuelle ekstrautstyr. Du er alltid
velkommen til å kontakte oss for nærmere informasjon om spesial tilbehør.
For å få full glede av dette kjøretøyet – og for å unngå driftsforstyrrelser og ulykker – anbefaler vi at du setter deg grundig inn
i denne bruksanvisningen. Som ny bruker bør du særlig være
oppmerksom på avsnittet ”Kjøring med Quantum 4Front”.
For å sikre at Quantum 4Front er sikkerhetsmessig i orden, bør
den gjennomgå service- og sikkerhetskontroll hvert tredje år,
tilsvarende ca. 1500 driftstimer. Service skal enten gjøres hos
Medema Norge AS eller på et autorisert verksted
VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at
intervall for service- og sikkerhetskontroll overholdes for å minimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som
kan føre til varmeutvikling og brann.
Medema AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader som oppstår ved uegnet eller usikker bruk av Quantum
4Front.
Har du ytterligere spørsmål om bruk av Quantum 4Front eller
denne bruksanvisningen, er du alltid velkommen til å kontakte
oss:
Medema Norge AS
Tlf.: 67 06 49 00
E-post: firmapost@medema.no
Internett: www.medema.no
NB! Vi tar forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å
oppdatere denne bruksanvisningen etter behov.
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Medema A/S Garanti
1:
Garantien gjelder i 3 år, bortsett fra for slitasjedeler som dekk,
slanger, sikringer, pærer, børster og bremseklosser.
2:
Hvis du ønsker å benytte deg av garantien på en del, skal denne være intakt. Garantien bortfaller hvis produktet er demontert
eller på andre måter feil håndtert.
3:
Varer som returneres under et garantikrav, skal være forsvarlig
emballert for å unngå transportskader. Varer som har fått transportskader på grunn av dårlig emballasje, dekkes ikke av garantien.
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Betegnelser
Betegnelsene under viser til forklaringer senere i denne bruks0V
anvisningen.
Øye til fastspenning

Svinghjul sensor

Svinghjul
Manuel
frikoblingshåndtak

Drivhjul

Anti-tipphjul

Batterier

Hovedbryter
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Betegnelse

Forklaring

Øye til fastspenning

Brukes når stropper anvendes ved fastspenning i bil.
Brukes også til å trekke eller løfte stolen

Svinghjul

De fremste hjulene på kjøretøyet

Svinghjul sensor

Sensoren gir viktig informasjon til styringen om svinghjulenes vinkel. Dette for å sikre best mulig kjøreegenskaper
til enhver tid.

Manuel frikoblingshåndtag

Et håndtag på hver side. Nå køretøjet er frikoblet er bremsen slået fra.

Drivhjul

Er direkte forbundet med motor og bremse.

Anti-tipphjul

Reduserer risiko for å velte bakover ved kjøring opp og
ned, over kantsten, opp/ned av bakker og i ujevnt terreng.

Batterier

Forsyner kjøretøyet med strøm.

Hovedafbryder

Stanser strømtilførsel til kjøretøyet.

Bremser
Quantum 4Front er utstyrt med to sett bremser: motorbrems og
parkeringsbrems.

Motorbremsing:
Ved kjøring i nedoverbakke bremser Quantum 4Front’erens
styreenhet slik at motoren bremser.

Parkeringsbrems:
Når kjøretøyet står stille og joysticken ikke berøres, aktiveres
automatisk en magnetbrems på hver drivenhet. Ved kjøring
frigjøres først magnetbremsen, hvorpå Quantum 4Front kan
kjøres med joystick som tidligere beskrevet.
Merk!:
Quantum 4Front skal ALDRI bremses ved å trykke på I/O-knappen under kjøring. Da slår magnetbremsen til med en voldsom
oppbremsing som kan føre til at rullestolen velter.

Bruksanvisning 2433-2015-B

10 av 76

Version 1.0.0/2018

Medema Production AS

Frikobling:
Quantum 4Front er utstyrt med to frikoblingshåndtak. Ett på
hver side av kjøretøyet.
Frikobling skal ALLTID gjøres på begge sider.
Advarsel!
Når rullestolen er frikoblet, er bremsesystemet satt ut av drift.
Innen en bruker forlates ubevoktet eller forsøker kjøre elrullestolen, sjekk at håndtaket for frikobling er låst, det vil si at det er
på så at man ikke kan få elrullestolen i rulling ved å dytte den.
IKKE foreta frikobling i skrått terreng. Dette kan føre til alvorlige
personskader og materielle skader.

Manuel frikoblings-håndtak
Normal posisjon for kjøring - skjøvet opp

Manuel frikoblings-håndtak
Posisjon for frikobling - skjøvet ned

Hvis stolen er på når den frikobles, vil systemet vise en feilmelding. For å komme ut av feilen igjen, slå begge frikoblingshåndtak på alm kjøring og skru på stolen igjen,
Bruk ikke overdrevent mange krefter på å betjene frikoblingshåndtakene. Det kan skade motor og bremse, samt frikoblingshåndtaket.
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Serienummer
På alle rullestoler er det et serienummerskilt med produksjonsår, -måned og serienummer. Det samme serienummeret finnes
også på side 2 av bruksanvisningen.
Oppgi dette nummeret ved henvendelse om service, reservedeler osv.

Serienummerets plassering.
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Kjøring med Quantum 4Front
Quantum 4Front er et moderne hjelpemiddel som er utviklet for
å hjelpe deg med å få størst mulig bevegelsesfrihet.
Før du setter deg inn i eller forlater kjøretøyet, skal du kontrollere:
•
•
•
•

at rullestolen er slått av.
at rullestolen ikke er frikoblet.
at rullestolen og setet du skal flytte deg til, står stabilt.
at du ikke legger hele kroppsvekten på fotstøttene.
Ellers kan stolen tippe frem.

Før du tar i bruk Quantum 4Front skal alle tenkelige, daglige
situasjoner testes:
•
•
•

oppover-/nedoverkjøring
kjøring i ujevnt terreng
kjøring i skrått terreng

Dette bør gjøres i samarbeid med terapeut eller annen hjelper.
Advarsel!
Setet bør ALLTID være i nedsenket posisjon når du kjører på
ujevnt underlag, skråninger eller oppover-/nedoverkjøring. Jo
høyere setet er hevet, jo mer ustabil blir stolen.
Armer og ben
Under kjøring skal armene være plassert på armlenene og føttene på fotstøttene.
Kabler og ledninger
Vær alltid oppmerksom på at kabler og ledninger fra f.eks. joystick skal være festet med strips.
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Forsering av høydeforskjeller
Forsøk aldri å forsere forhøyninger og kantstein som er høyere
enn 7 cm. Og da alltid rett på, slik at for- og bakhjul alltid beveger seg i en rett linje. (Se under.) Det forminsker muligheten for
overstyring.
Merk!
Hvis Quantum 4Front / bilen er utstyrt med dokkingsystem fra
Dahl Engineering, må du være oppmerksom på at frihøyden
endres til 5,5 cm.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Kjøring i bakke
Ved kjøring i bakke er det viktig å holde rullestolen i bevegelse
hele tiden. Hvis det blir nødvendig å stoppe, skal rullestolen
startes langsomt igjen.
Ved kjøring i nedoverbakke skal det gjøres så langsomt som
mulig.
Hvis Quantum 4Front kjører for fort, kan den stanses ved å
slippe joysticken helt. Trykk forsiktig joysticken frem igjen og
fortsett forsiktig resten av veien ned bakken.
Vær oppmerksom på at stoppelengden kan være vesentlig lengre i nedoverbakke enn på plant underlag.
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10 gode råd om kjøring med Quantum 4Front:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sett ned farten ved kjøring rundt i sving og ved kjøring i nedoverbakke.
Sett ned farten ved kjøring i stigninger. Maks. stigning: 6° = 10 %
Sett ned farten ved kjøring i skråninger med sidehelling. Maks.
sidehelling: 6°
Unngå parkering på snø og is.
Parker alltid på et plant (flatt) sted.
Unngå kjøring i terreng.
Unngå å kjøre på isglatte kjørebaner eller glatte overflater (f.eks.
snø eller nyslått gress).
Unngå å forsere kantstein høyere enn 7 cm. Hvis stolen har dokkingsystem, er frihøyden nede på 5,5 cm.
Unngå å kjøre skrått opp og ned over kantstein. Risiko for å velte.
Skal ikke brukes til å trekke vogner o.l.

Merk!
Snakk med lege hvis du tar medisin som kan påvirke evnen til å
føre motoriserte kjøretøy.
Det er ikke tillatt å kjøre Quantum 4Front påvirket tilstand. Det
gjelder både medisin og alkohol.

10.5% (6º)
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Kjøring på offentlig vei
Når du kjører på offentlig vei, fortau, sykkelsti, fotgjengerovergang, gågate, parkeringsplass, handlesenter osv. skal du
være svært oppmerksom på å tilpasse hastighet og avstand til
medtrafikanter. Opp til 10 km/t skal du følge trafikkreglene som
gjelder for gående.
Merk!
Som hovedregel kan du gå ut fra at andre trafikanter ikke ser
deg når du sitter på Quantum 4Front’eren. Vær derfor oppmerksom og vent til veien er fri for andre trafikanter før du krysser
veien.

Kjøring i trapper/rulletrapper
Stolen er ikke beregnet til det, og det kan forårsake store skader på deg selv og andre.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Quantum 4Front oppfyller de kravene som stilles til å bruke
rullestolen i et miljø med elektromagnetisk støy. Det kan likevel
forekomme sjeldne tilfeller der elektromagnetisk støy kan påvirke Quantum 4Front Dette kan gjelde radio- og TV-stasjoner og
amatørradiosendere.
Hvis det mot formodning allikevel skulle intreffe uønskede bevegelser med rullestolen eller om bremsene frigjøres skal man slå
av rullestolen så fort det er trygt å gjøre det. Under visse omstendigheter kan rullestolen utløse en butikkalarm.
Styresystemer er testet og oppfyller kravene iht. ISO7176/14 og
EN12184.
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Lading

Lading
1

Sett støpselet i styreboksen på stolen.

2

Sett støpselet i vegguttaket, eller slå laderen på.

3

Kontroller ved hjelp av kontrollampene på laderen at ladingen er startet.

4

Slå laderen av når batteriet er fulladet, eller trekk støpselet ut av veggutakket og fjern ladestøpselet fra styreboksen.

Batteriindikatoren på selve kjøretøyet vil etter kort tids lading
vise ”full”. Men batteriene er ikke fulladet før indikatoren på LADEREN lyser grønt.
Merk!
Nye batterier oppnår full kapasitet først etter ca. 20 utladinger/
ladinger.
Vær oppmerksom på at batterienes kapasitet avtar med tiden
og ved lave temperaturer. Batterikapasiteten ved -10 °C er halvparten av kapasiteten ved +20 °C.
Hvis Quantum 4Front ikke skal brukes over lengre tid, er det
tilstrekkelig å lade den én gang i måneden.
Merk!
Laderen skal IKKE stå på setet under selve ladingen.
Lading mens kjøretøyet er slått på
•
•

Bruksanvisning 2433-2015-B
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Vanlig vedlikehold
Hvis styreenheten blir skitnet til av matvarer eller annet, bør den
tørkes av med en fuktig klut.
Rengjøring av Quantum 4Fronteren skal kun gjøres med en
fuktig klut
Bruk aldri løsemidler som Terpentin, div løsemidler eller lignende til å rengjøre kjøretøyet.
Merk!
Bruk av høyttrykksspyler eller vannslange kan skade elektronikken i kjøretøyet

Serviceintervall
Quantum 4Front er konstruert slik at den krever minimalt vedlikehold.
Vi anbefaler imidlertid å levere den inn til årlig kontroll hos forhandler.
VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at
intervall for service- og sikkerhetskontroll overholdes for å minimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som
kan føre til varmeutvikling og brann.
(Ytterligere informasjon i Servicemanualen.)

Forsikring
Med en Quantum 4Front med maks. hastighet på 10 km/t er
man i lovens forstand en fotgjenger, og der kreves derfor ingen
særskilt forsikring.
De fleste innbo-/villaforsikringer gjelder som ansvarsforsikring
og dermed er også brukere av Quantum 4Front omfattet av
denne typen forsikringer.
Vi anbefaler at brukeren tar kontakt med forsikringsselskapet
ved levering av kjøretøyet. Ved privatkjøp må eventuell kaskoforsikring tegnes separat.
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Oppbevaring
Oppbevaring og lading bør skje under tak, helst ved temperatur
over 0 °C.
Merk!
Laderen skal stå tørt, men må ikke tildekkes under bruk.
Når den blir stående over lengre tid uten å bli brukt, anbefaler vi
å koble fra strømmen gjennom å dra ut den automatiske sikringen. R44 Lightning dekkes over så den beskyttes mot støv,
regn og sollys.
Når stolen skal tas i bruk igjen sett i den automatiske sikringen
gjennom å trykke den på plass. Lad batteriene fullt og kontroller
samtlige funksjoner.
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Hjulskift
Hvis du punkterer på et av de luftfylte hjulene, eller hvis et dekk
er så slitt at det trenger å skiftes ut, følg anvisningene under.
Dekk og slanger kan kjøpes hos den autoriserte forhandleren
som du kjøpte Quantum 4Front hos.
Quantum 4Front skal være AVSLÅTT før du begynner.
Løft Quantum 4Front opp på en trekloss, slik at hjulene ikke er i
kontakt med gulvet/underlaget.
Senterhjul
•
•

Avmonter de 5 skruer.
Ta av hjulet.

Hvis hjulet er kompakt monter et nytt hjul i motsatt rekkefølge.

Ta av ventilhetten og bruk
en skrutrekker, eller tilsvarende til å åpne ventilen
for å slippe ut luft.
HUSK!
•

Få ut all luft før hjulet
adskilles for evt lapping.

Det er risiko for skade på
felgen, dersom de to felgdelene adskilles med luft i
dekket.
Avmonter flangen med de
5 skruer.
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Skift ut eller lapp slangen.
Sørg for at det ikke er
fremmedlegemer i dekket før slangen legges på
plass.

Pump inn litt luft, men ikke
fyll den opp ennå.

Vær oppmerksom på å
plassere ventilen i de
tiltenkte hulninger.
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Vigtig!
Ved sammenmontering av
hjulet skal alle skruer ha
Locktite 243.

Sett sammen flangen uten
å skru til skruene.

Kontroller at slangen
ikke kommer i klem noen
steder når flangen klemmes sammen. Hold den
sammen mens skruene
skrus til.
Stram til 15 Nm

Monter hjulet på Quantum
4Front igjen.
Stram til 37,6 Nm
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Pump opp dekket til riktig
trykk. (se tekniske data)

Tippesikring og svinghjul.
Tippesikring og
svinghjul.
Den midterste mutter løsnes og tas ut.
Fjern skruen som går
gjennom hjulakselen.

Hjulet kan nå tas av.
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Utskiftning av batterier
Slik demonteres batteriene.
Koble alltid fra strømmen på Quantum 4Front, før du begynner
demonteringen.
0V

Finnes det benstøtter eller lignende på Quantum 4Front, skal
disse demonteres og kontakten tas ut. Disse sitter på høyre og
venstre side av setet.

0V

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

Skru av stolen
Kontroller at stolen ikke er frikoblet.
Løsne fingerskruene og fjern bakerste batteriskjerm.
Trekk opp og fjern sikkerhetsstiften på begge sider.
Finn el-forbindelsen på rammen og koble fra den.
Trekk batterikassen bakover til du får tilgang til batteriene.
Koble fra polerne på begge batteriene.
Installer nye batterier og monter polerne igjen. Husk å koble den røde
kabel til + og den svarte kabel til -.
Spenn til, slik at forbindelsen er sikret.

9. La batterikassen gli frem og tilbake på plass.
10. koble til stikkontakten på rammen med stikkontakten fra batteriene på
nytt.
11. monter sikkerhetsstiftene på begge sider igjen.
12. Monter bakerste batteriskjerm tilbake på plass.
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Introduksjon Q-Logic 3
Q-Logic 3 styringen brukes til å håndtere el-rullestolen og alle
dens elektriske komponenter.
Q-logic 3 er et fullt programmerbart, moduloppbygget styringssystem for å styre en el-rullestol. Den er designet slik at brukeren har full kontroll over rullestolens bevegelser og hastighet.
Styringen er programmert til å dekke de behov som finnes
hos den typiske bruker. Styringen kan programmeres via en
PC med tilhørende software, eller med en håndholdt programmeringsenhet. Programmering må kun utføres av autoriserte
Serviceteknikere.
Medema AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som oppstår ved uhensiktsmessig eller usikker bruk av
Q-Logic 3.
Har du ytterligere spørsmål til bruken av Q-logic 3 eller til denne
bruksanvisningen kan du kontakte oss på:
Medema Norge AS
Tlf.: 67 06 49 00
E-post: firmapost@medema.no
Internett: www.medema.no
Brukes i brukerveiledningen, der hvor det er beskrevet situasjoner som kan gi anledning til personskade og som krever ekstra
oppmerksomhet.

Symboler
Brukes i brukerveiledningen, der hvor det er beskrevet situasjoner som kan gi anledning til personskade og som krever ekstra
oppmerksomhet.
Brukes der hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompabillitet EMC.
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Betegnelser Q-Logic 3
Nedenfor en oversikt over knapper og deres funksjon.

1

15

2
3
4

10
12

13

14

5
11

9
8

8

7
6

1

1

LCD skjerm

2

Kjøring / Funksjon inhibit (LED)

3
4

4

5

Joystick

5

3

6

7

10

11

14

15

Av/på og Mode kontakt

6
7

Av/på - Select håndtak

2

Knapp 1 - Select knapp
8

Home knapp 9

8

Signalhorn

9

Knapp 2 - Select knapp

1012

Hastighetsjustering
13

11

Ladekontakt

12

Lys

13

Blinklys venstre

14

Blinklys høyre

15

Batteriindikator

Vi anbefaler at man de første par ganger innstiller hastigheten i
laveste modus, til man er fortrolig med kjøretøyets bevegelser.
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Betegnelser ledsagerstyring
Nedenfor en oversikt over knapper og deres funksjon.
6

4
3

5

2
7
1

1

4

1

Mode knapp

2

Mode LED

3

Aktuator indikatorer

4

Batteriindikator

5

Av/på

6

Joystick

7

Av/på og Mode stik

5

2

3

6

7

Vi anbefaler at man de første par ganger innstiller hastigheten i
laveste modus, til man er fortrolig med kjøretøyets bevegelser.
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Betegnelser forbedret display
Nedenfor en oversikt over knapper og deres funksjon.

5

6

4

1

7
3

2
1

4

1

Av/på knapp

2

navigasjonsbryter - 4 retninger

3

Mode knapp

4

LCD skjerm
5

5

Batteriindikator

6

Lade/ programmeringskontakt

7

9-pin D-sub kontakt

8

Av/på og Mode stik

8

2

3

6

7

8

Vi anbefaler at man de første par ganger innstiller hastigheten i
laveste modus, til man er fortrolig med kjøretøyets bevegelser.
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Funksjoner
Betjeningsknappene er plassert rett i forkant av joysticken.
For å starte stolen trykk på Av/på. Velg håndtak vippes opp en
gang.

Signalhorn
Gir et høyt varselssignal
Home (hjem) knapp
Hjem knappen gir hurtig tilgang til menyene for Drive Mode (kjøring), sete mode (seteinnstilling), settings mode (innstillinger) og
auxilliary meny (hjelpemeny).
Hvis systemet ikke er satt opp til Environmental Functions vil
ikke ikonet vises.




1
2

1

Kjøreinnstillinger

2

Innstillinger

3

Seteinnstillinger

4

Ekstra menyer

4
3

Select I og II
Select I brukes som snarvei til profil 1 og select II brukes som
snarvei til setemeny. Knappene er programmerbare, så det kan
være annerledes på din stol.
Merk!
Hvis din stol er utstyrt med lys, vil knappene Signalhorn, Select
I og Select II være skiftet ut med Lys av/på og blinklys høyre og
vestre.
Hvis blinklys til venstre er aktiv, og man trykker på blinklys til
høyre, vil blinklys til venstre stoppe og den til høyre starte.
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Nødblink
For å starte nødblink- trykk på begge blinklys knapper samtidig.
Hvis man skrur av stolen, vil nødblinket fortsette å blinke. For å
skru av disse må stoles startes på nytt og begge blinklys knapper må trykkes på en gang til.

LCD Skjerm
LCD fargeskjerm gir bruker beskjeder på en lettforståelig og
intuitiv måte. Sirkelen i øverste venstre hjørne indikerer om stolen er (grønn) fullt funksjonsdyktig, (gul) fartsreduksjon og (rød)
kjøring forhindret.
Hvis setet feks er heiset opp, vil sirkelen lyse gult for redusert
fart. Man kan komme tilbake til (grønn) fullt funksjonsdyktig
funksjon ved å senke setet igjen.

Kjøretilstand
For å se nåværende kjøretilstand- trykk på Hjem (home) knappen en gang og dytt joysticken opp en gang.
1

8

7

2

3





2



Funksjonstilstand




1

4

3

4




6



5



Batteriindikator
5




Trippteller

Låst indikator
8





Speedometer
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Valg av kjøreprofil
Det kan programmeres opp til 4 forskjellige kjøreprofiler. Kjøreprofilene programmeres av stolens fabrikant. Kontakt denne
hvis man ønsker endret profil.
Gjør følgende for å velge profil:
•
•

Start rullestolen
Dytt Av/På håndtaket opp flere ganger for å bla gjennom ulike
profiler.
Velg med et klikk med av/på knappen.

•

Merk!
Man kan kun bla fremover i oversikten og kjøreprofiler. Hvis
man skyver håndtaket ned igjen vil man skru av stolen.

Aktuator justering (Sete)
Q-logic 3 kan håndtere opp til 5 sete-aktuatorer.
•
•

Bruk Av/På håndtaket for å starte stolen.
Skyv Av/På håntaket opp flere ganger til skjermen for seteinnstillinger vises.
Bruk joysticken- flipp enten til høyre eller venstre for å bla gjennom de ulike innstillinger.
Når skjermen viser bildet av den delen som ønskes justert, bruk
joystick opp/ned for å justere.

•
•





Tilt




Sentral Fotplate
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Høyre Fotstøtte





Rygg og Fotstøtter




Venstre Fotstøtte
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iLevel funksjon
Kjørestolen kan utstyres med iLevel funksjon.
I noen situasjoner vil det være nødvendig at bruker øver i bruken av ILevel sammen med en utdannet hjelper.
Seteheis
iLevel funksjonen velges ved å velge seteheis.
•
•

Start stolen med av/på håndtaket.
Skyv Av/På håndtaket opp flere ganger til siden med seteinnstillinger, eller trykk på select II for direkte adgang til seteinnstillinger.
Bruk joystick høyre/venstre for å bla til seteheis.
Bruk joystick opp/ned for å heve eller senke setet. Når setet heises aktiveres iLevel. De forreste hjulene låses.

•
•
•

iLevel må kun brukes på jevne tørre flater, som kjøpesentre,
kontorer eller på jevne fliser utendørs. Sete/rygg kan være opp
til 20 grader samtidig med at iLevel er aktivert.
Funksjonstilstand
1





1b

1a




Ingen restriksjoner




1c

iLevel aktiv
1d



Redusert hastighet
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Innstillinger
De følgende sidene beskriver de ulike skjermbildene som brukes av Q-Logic 3.

Innstilling av lyd.
•
•
•
•

Trykk på Home (hjem) knappen.
Press joysticken til venstre for å gå inn i settings menyen.
Bruk joysticken opp/ned til den ønskede innstilling er markert.
Velg den ønskede innstillingen ved å presse joysticken til høyre.

Man kan til enhver tid gå tilbake til forrige meny med et trykk til
venstre på joysticken.






































Bruk joysticken til høyre ned gjennom menyene. Når man kommer til avkryssingsboksene vil joystick til høyre markere eller fjerne
markering i boksen.

Når et oppsett blir endret vil systemet lage en back-up, så når
stolen skrus av, vil det i displayet stå ”parameter backup in progress” før skjermen skrur seg av.
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Innstilling av Display
•
•
•
•

Press på Home (hjem) knappen
Press joysticket til venstre for at gå inn i settings meny.
Bruk joystick opp/ned til den ønskede setting er markert.
Gå til den ønskede innstilling ved å presse joysticken til høyre.

Man kan til enhver tid gå tilbake til forrige meny med et tryk til
venstre på joysticket.









































Bruk joysticken til høyre ned gjennom menyene. Når man kommer til avkryssingsboksene, vil joysticken til høyre markere eller
fjerne markeringene i boksene.

Når et oppsett blir endret vil systemet lage en backup, så når
stolen skrus av vil det i displayet stå ”parameter backup in progress” før skjermen skrus av.
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Innstilling av klokken
•
•
•
•

Trykk på Home (hjem) knappen
Press joysticken til venstre for å gå inn i settings meny.
Bruk joysticken opp/ned til den ønskede funksjon er markert.
Gå inn i den ønskede innstilling ved å presse joysticken til høyre.

Man kan til enhver tid gå tilbake til forrige meny med et trykk til
venstre på joysticken.








































Bruk joystick til høyre ned gjennom menyene.
Bruk joystick høyre/venstre for å velge om
det er timer, minutter eller AM/PM som skal
justeres.
Bruk joystick opp/ned for å justere verdien.

For å glemme innstillingen, bruk joystick høyre/venstre til 
eller 
Press joysticket opp en gang for å velge.
Når et oppsett blir endret vil systemet lage en backup, så når
stolen skrus av vil det i displayet stå ”parameter backup in progress” før skjermen skrus av.
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Innstilling av auto brightness
Q-Logic 3 har en sensor, som tilpasser skjermlyset til henholdsvis dagslys og nattlys.
•
•
•
•

Trykk på Home (hjem) knappen
Press joysticket til venstre for at gå inn i settings meny.
Bruk joystick opp/ned til den ønskede er markert.
Gå inn i den ønskede setting ved å presse joysticket til høyre.

Man kan til enhver tid gå tilbake til forrige meny med et tryk til
venstre på joysticket.






































Bruk joystick til høyre ned gjennom menyene.

I BRIGHTNESS DAY menyen kan man skifte
til BRIGHTNESS NIGHT ved å vippe joysticket til høyre. Vipp til høyre igjen og den
skifter tilbake igjen. Bruk joystick opp/ned til
å innstille luset prosentvis med et intervall på
5%,
Når et oppsett blir endret vil systemet lage en backup, så når
stolen skrus av vil det i displayet stå ”parameter backup in progress” før skjermen skrus av.
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Slå Bluetooth funksjoner til/fra
•
•
•
•

Trykk på Home (hjem) knappen
Press joysticket til venstre for å gå inn i settings menyen.
Bruk joystick opp/ned til Bluetooth operation er markert.
Gå inn i den ønskede setting ved å presse joysticken til høyre.
Herunder vises de tilgjengelige bluetooth funksjoner.

Man kan til enhver tid gå tilbake til forrige meny med et trykk til
venstre på joysticket.






























Bruk joystick til høyre igjennom menyene.
Merk!
Menypunktet Bluetooth Operations kan sees
både under settings og under bluetooth operation. Man skal ut under den siste for å finne
bluetooth komponentene.
					Bluetooth ID

MOUSE CONNECTIONS brukes til å parre en
bluetooth mus til Q-Logic 3. Nå kan Q-Logic 3
brukes som mus. Musen kan knyttes til maskiner som kjører enten med windows eller Mac
operativ system.
En bluetooth dongle kan også tilknyttes. Se
leverandørens veiledning for kompatible operativ systemer.













Velg MOUSE CONNECTIONS og vipp joysticket til høyre. Et
museikon sees, med bluetooth ID nummeret for over. Er ikonet
grått er den ikke parret, hvis det er blått er den parret.
Bruk Home (hjem) knappen for å forlate menyen.
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Programmering gjennom Econ-w tillater Q-Logic 3 å bli programmert av forhandler av medisinsk utstyr gjennom en parret
windows enhet. Prog access Econ-w må være avslått for at det
skal være mulig. Selv hvis forhandleren tidligere har hatt adgang.
Programmering gjennom Econ-i tillater Q Logic 3 å bli programmert av forhandler av medisinsk utstyr gjennom en parret iOS
enhet. Prog access Econ-i skal være slått for at det skal være
mulig. Selv hvis forhandleren tidligere har hatt adgang.

Aktivér Assistive Switch Control functions
•
•
•
•

Trykk på Home (hjem) knappen
Press joystick til høyre for å gå inn i bluetooth meny.
Bruk Joystick opp/ned til assistive switch control function er markert.
Gå inn i den ønskede meny gjennom å presse joysticken til høyre.

Man kan enhver tid gå tilbake til forrige meny med et trykk til
venstre på joystick.
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Bruk joystick til høyre ned gjennom menyene.
Et grått ikon indikerer at enheten ikke er
parret. Et blått ikon indikerer at enheten er
parret.
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Elektromagnetisk interferens
Hele det elektroniske system danner til en viss grad elektromagnetiske felter og kan under uheldige omstendigheter påvirke feks alarmsystemer i butikker.
Styresystemet er testet og oppfyller kravene iht.
DS/ISO 7176-14:2008
DS/EN 12184:2014

Bluetooth el-specifikationer
Bluetooth utgangseffekt

10 mW

Driftsområde

40 m LOS (Line of sight)

Driftstemperatur

-40° C til 85° C

Oppbevaringstemperatur

-55° C til 150° C

RF trådløs teknologitype

Sameksisterende med IEEE 802.11
(AWMA, AFH)

Kryteringssikkerhet

128-bit

EMC testet på et rullestolseksempel
Mottakelighet

Testet til 20V/m til IEC 61000-4-3

Emissioner

Til CISOR11, Gruppe 1, Class B

ESD

Til IEC 610000-4-2
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Ledsagerstyring / stand alone joystick
Kontakt forhandler for mer informasjon om disse muligheter.
Ledsagerstyringen og stand alone Joystick er bygget opp på
samme måte.
•

Av/på knapp
Skrur på eller av kjøretøyet..

•

Mode knapp
Blar igjennom kjøreprofiler og seteinnstillinger

•

Batteriindikator
Indikerer hvor mye strøm det er på batteriet.

•

Aktuator LEDs
Indikerer hvor mange aktuatorer som er i bruk.

•

Mode LED
brukes til valg av profil

•

Joystick
Joysticket kontrollerer hastighet og retning, når stolen er i bevegelse. Vipp joystick til høyre for å velge aktuator og setemodul.
Bruk Joystick opp/ned for å aktivere ønsket aktuator.

•

Av/På og Mode kontakt.
Tillater eksterne av/på og Mode switch installasjoner.
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Forbedret display
Det forbedrede display er oftest i bruk sammen med eksternt
spesial utstyr. Det kan også være det visuelle uttrykk sammen
med stand alone joystick. Brukt sammen med en håndholdt
styring har man et bedre og større bilde enn den håndholdte
styring selv kan gi. Kontakt forhandler for mer informasjon.
Det forbedrede display har følgende muligheter:
•

Av/på
Skrur kjøretøyet på/av.

•

Av/på og Mode støpsel
Tillater eksterne av/på og mode switch innstallasjoner.

•

Mode knapp
Blar igjennom kjøreprofiler og seteinnstillinger.

•

9-pin D-sub tilslutning
Tillater tilkobling av spesielle styringsenheter.

•

LCD Skjerm
En LCD fargeskjerm kan ha innebygget infrarød (IR) for fjernbetjening og med bluetooth musestyring.

•

Navigasjonsbryter - 4 retninger
Pilene opp/ned aktiverer setefunksjoner, mens høyre pil velger
neste funksjon, og venstre pil velger forrige funksjon ( hvis det er
flere setefunksjoner montert på stolen). I menyen brukes pilene
opp/ned til å navigere opp/ned i menyen. Høyre pil er velg og
venstre pil er Esc.

Når denne skjermen er aktiv ”input-enhet” vil
man møte AUXILARY skjermen når man blar
gjennom menyene. Den kommer etter kjøreinnstillinger og før seteinnstillinger.
Det gir brukeren adgang til settings (innstillinger). Innstillingene her foregår på samme
måte som for de øvrige innstillinger. Se lenger
opp i denne manualen.
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Sleep mode
Hvis joysticket ikke har vært i bruk i 20 min vil stolen gå i ”Sleep
Mode”. For at stolen skal kjøre igjen, må den skrus av og på
igjen på ny.

Automatisk hastighetsreduksjon
Systemet er sikret mot overoppheting. Hvis motoren eller styringen blir varmere enn hva som er normalt, senker systemet
farten til 20% av normalen. Det gir systemet mulighet for å kjøle
seg noe ned. Så fort temperaturen igjen er på et trygt nivå skifter stolen tilbake til normal fart.

Batteriindikator
Batteriindikatoren indikerer hvor mye strøm det er på batteriet.
Batteriindikator
BATTERY CONDITION METER
eller
Or

GREEN:~100%-50%
~100%–50%
Grønn:
YELLOW:
~49%–25%
Gul:
~49%-25%
RED: ~24%–0%
Rød:
~24%-0%

Q-Logic 3 feilkoder
Q-Logic 3 har tre typer beskjeder: informasjon, advarsel og fejl.
•
•
•

Informasjon - har ingen innflytelse på kjørestolens kjøring og
funksjoner.
Advarsel - Gjør oppmerksom på forhold som kan ha innflytelse på
stolens funksjoner og yteevne.
Feil - Gjør oppmerksom på forhold som påvirker stolens funksjoner og yteevne.

Feilene blir vist på LCD skjermen med en feilkode. Det gjør det
lettere å identifisere feilen og få den rettet.
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Hvis LCD skjermen viser en feilkode, følg forslaget til løsning.
Hvis ikke feilen forsvinner, eller det kommer nye feilkoder, kontakt forhandler for hjelp. Ha gjerne stolens serienummer klart
når forhandleren kontaktes.






Error #56

Informasjon
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Problemløsning
Batteriindikatoren blinker en feilkode, hvis den fanger opp noe
unormalt i det elektriske systemet. Den vil fortsette å blinke til
problemet er løst. Hvis det ikke er mulig å løse problemet- kontakt Medema AS.
1

Motor 1 not connected

Ingen forbindelse til motor 1

1. Skru av stolen
2. Kontrollér tilslutninger til
motor 1
3. Skru på stolen igjen.

2

Motor 2 not connected

Ingen forbindelse til motor 2

1. Skru av stolen
2. Kontrollér tilslutninger til
motor 2
3. Skru på stolen igjen.

3

Brake 1 not connected

Ingen forbindelse til bremse 1

1. Skru av stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Skru på stolen igjen.

4

Brake 2 not connected

Ingen forbindelse til bremse 2

1. Skru av stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Skru på stolen igjen.

20

Undervoltage

Underspenning

1. Lad opp batteriene

21

Overvoltage

Overspenning

Sjekk batterispenning. Batteriene er muligens overoppladet.
Unngå å kjøre i full fart ned
bakker med fullt oppladede
batterier.

23

Motor 1 output
defect

Motor 1 utgangsfeil

1. Skru av stolen
2. Kontrollér motortilslutninger
3. Skru på stolen igjen.

24

Motor 2 output
defect

Motor 2 utgangsfeil

1. Skru av stolen
2. Kontrollér motortilslutninger
3. Skru på stolen igjen.

25

Brake 1 error

Feil på bremse 1 1. Skru av stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Skru på stolen igjen.

26

Brake 2 error

Feil på bremse 2 1. Skru av stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Skru på stolen igjen.

32

Speed reduction
(Overtemperature)

Hastighetsreduksjon (overopphetning).

Stolens hastighet er senket automatisk for at beskytte stolen
elektronikk.

34

Joystick not centered

Joystick ikke i
neutral position i
centrum.

1. Skru av stolen
2. Slip joysticket, så den går i
centrum
3. Skru på stolen igjen.

35

Joystick out of
center

Joystick ikke
sentreret.

1. Skru av stolen
2. Slip joysticket, så den går i
sentrum
3. Skru på stolen igjen.
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Feil
nr.

Pop op tekst

Mulig årsak Mulig løsning

46

Bluetooth not working

Bluetooth virker
ikke.

1. Skru av stolen
2. Vent 5 sekunder
3. Skru på stolen igjen.

47

Suspension lock
not engaged - Seek
level ground

Fjæringslås
virker ikke, søk
jevnt underlag.

1. Finn jevnt underlag.
2. Kontroller fjæringslåsmekanismene.

Sikkerhetskontroll
Daglig
•
•
•
•

Slå elektronikken fra
Se etter om joysticket er bøyd
Se etter om joysticket på annen måte er skadet.
Se etter om joysticket går tilbake til sentrum når den slippes.

Hvis det konstateres problemer under denne kontrollen, kontaktes en kompetent tekniker før stolen tas i bruk.

Lading
Lading med ekstern lader. Bruk aldri andre ladere enn den som
følger med stolen/joysticket.
Sett laderen i joysticket og kontakten for strøm i kontakten. Lading er i gang.
Batteriene er først ladet fullt opp når lampen på laderen lyser
grønt.

Ladekontakt
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Kassasjon
Joysticket skal kasseres etter de til enhver tid gjeldene miljøforskrifter.
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Sete TB3 introduksjon
TRU-Balance 3 setet er et unikt setesystem. Det er fullt justerbart, for å møte brukerens individuelle behov.
Seteryggen kan justeres i bredden, og vinkeljusteres enten
elektrisk eller manuelt.
Det er en innebygget bregrensning i forhold til muligheten for
tilt. Fra fabrikken er det forprogrammert en maks tiltvinkel under
kjøring. Er setet tiltet mer enn maks tiltvinkel, kan ikke stolen
kjøre med full hastighet.

Rygg lås Tilt lås

Løft lås

Løft

1/4
speed

Full hastighet lås

X

X

Tiltet mer enn
20°

X

X

Ryggvinkel mer
enn 20°

X

X

X

X

Tilt + Ryggvinkel
mer enn 125°
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Betegnelser

Forflytningshåndtak

= C-skinne
Accessory Channel

ikke
= Puter
Cushions
Notvist
Shown

Optional
ForflytningsTransfer Bars
håndtak
Armrests
Armlene

Flip-up
Oppfellbar

Barn
Pediatric

Bruksanvisning 2433-2015-B

Flip-up with
Oppfellbar
Downpost
med
avstivning
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Heavy Duty

Heavy
duty
Drop-in
drop in

Two Post

To avstivninger
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A

Oversikt over mulige armlener

1

Oppfellbar

2

Pediatrisk

3

Oppfellbar med stang

4

Heavy duty - drop in

5

To avstivninger

6

Tilbehør- Forflytningshåndtak

Tru Balance 3 vinkler

95°

25.4 cm

50°

175°

175°

50°
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Menyoversikt
Nedenfor ses mulige menyvalg med ulike styringsmoduler.

Toggle

1 2 3 4
1
2
3

Drift

4

Tilt
Tilt

1

Tilbake
til
Retur til siddestilling
sitteposisjon
Tiltet
bakover
Tilbagelænet

1
2

N/A

Retur til siddestilling
Tilbake
til sittestilling

2

N/A

Sædehejs
Seteløft

3

N/A

Retur til siddestilling
Tilbake
til sittestilling

3

N/A

Central fodstøtte
Benstøtte
opp op

4

N/A

Hovedfotstøtte
Ned
Central fodstøtte ned

4

N/A

Delte fodstøtter
Delte
benstøtter opp

3

N/A

Op

Left

4
Right

Delte
fotstøtter ned.
Delte fodstøtter
Ned

3

N/A

Left

4
Right
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Innstillinger Armlener
På de kommende sidene vil de ulike armlener og hvordan disse kan justeres bli nærmere beskrevet. Innstillingene sikrer at
man kan tilpasse stolen slik at den passer til den enkelte bruker.
OBS!
Ikke alle armlener er tilgjengelige for alle TRU-Balance 3
systemer.
For å justere armlener kan det være du trenger følgende verktøy:
•
•
•

Unbrako sett
Skiftenøkkel
Skrutrekker

Advarsel!
Forsøk ikke å løfte stolen, eller setet, i noen av de avtagbare
delene.
Unngå å legge hele kroppsvekten på armlenene. Armlenene må heller ikke brukes som støtte under transport til/fra
EL-kjøprestolen. Det kan få stolen til å tippe og gi fare for personlige skader.
Joystick og Joystickbeslaget er ikke konstruert for å brukes som
forflytningshåndtak og må derfor aldri brukes som støtte.

Oppfellbare armlener
Oppfellbare armlener er designet for å felles opp slik at det er
enklere å komme seg inn og ut av stolen.
Armlænet højde, vinkel og bredde. Swing away kan tilføjes.
OBS!
En justering av høyden, vil også påvirke vinkelen på armlenene.
Vi anbefaler først å justere høyden og deretter vinkelen.
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Justering av høyden
•
•
•
•
•

Løsne skruen- pos. 1.
Hev eller senk armlenet til ønsket høyde.
Spenn skruen - pos. 1.
Løsne låsemutteren pos. 7, og juster armlenet til horisontal posisjon.
Spenn låsemutteren ved å vri på spindelen pos 8. og låsemutteren
pos.7.
1.
2.
3.
4.

Fell opp armlener.

Skrue 1, 2, og 3
Skrue 4 og 5
Seteskrue 1 og 2
Armlenestøtte

5.
6.
7.
8.

Armlene fingerskrue
Låsemutter
Mutter
Spindel

2

1

5

3

4

6
7

Fig A

Justering av vinkel på
armlener.
•
•

•

Fell opp armlener.
1.
A.
B.
C.
D.
E.

Løsne låsemutteren (Fig A)
For å sette armlenet i ønsket
vinkel, vri skruen til pos. 8 for å
heve og senke armlenet.
Stram til låsemutteren etterpå

Skrue
Sving ind
Ingen Sving/fikseret
Sving ud
Højre arm
Venstre arm

Justering av bredde på
armlener.
•
•

•

Løsne seteskrue (3) på undersiden før justering. ( Se figur A)
Juster til ønsket armlene bredde ved å dreie skruene pos 2
(fig A).
Spenn seteskruene pos 3 på
nytt.

Fjern Armlenet
•
•

1

A

B

C

D

Løsne fingerskrue pos 5 (Fig
A)
Ta tak og trekk armlenet av
armlenestøtten.

E

Fig B
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Montering av oppfellbare armlener.
•
•

La armlenet gli på armlensstøtten (fig A).
Monter og spenn armlen fingerskrue pos 5.

Justering av armlenets sving.
•
•
•
•
•

Fell opp armlenet.
Fjern skruen i bunnen som er nærmest hengselet. Skru armlensputen for å få tilgang på justeringsskruen ( Fig B).
Juster de skruene som gir ønsket vinkel på armlenet.
Dra armlensputen inn over justeringsskruene igjen og monter
skruen i bunnen på nytt.
Vipp armlenet ned igjen.

Armlene med to støtter
Demontering av
armlene.
•

•
•

Armlene med dobbel støtte
1. Fjærpåvirket håndtak
2. Låse pin

Trykk håndtaket som er
fjærpåvirket ned. (Fig
C)
Demonter låsepinnen
Armlenet løftes av.

Montere armlene:
•

•

Sett den bakerste del
av armlenet på plass
og monter låsepinnen.
(Figur C)
Fig C
Vipp armlenet ned og
hold fjærhåndtaket ned
mens armlenet settes
på plass. Slipp så håndtaket.

1

2

Armlene med to støtter
1. Fjærpåvirket håndtak

Justere høyde:
•
•
•

Bruksanvisning 2433-2015-B

Skyv håndtaket med
fjærer innover.
Flytt armlenet opp/ned
til ønsket høyde.
Sving håndtaket tilbake
og i låst posisjon. Hvis
nødvendig trekk eller
skyv håndtaket opp/ned
Fig D
for å kontrollere at det
er festet skikkelig.
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Armlene Heavy duty
Armlenet for heavy duty er designet slik at det kan fjernes i forbindelse med forflytning til og fra rullestolen.
Demontere armlenet:
•
•

Armlene heavy duty
1. Armlen Håndtak

Skru håndtaket bakover (fig E)
Løft av armlenet.

Montere armlenet:
•
•

Plasser armlenet i låst
posisjon (fig E)
Spenn håndtaket fremover.

Justere armlenets
posisjon:
•
•
•

•
•

Demonter armlenet (Se
ovenfor)
Løsne skruene posisjon 2, fig F.
La armlenslåsen gli
frem/tilbake til ønsket
posisjon.
Spenn skruene 2 igjen.
Monter armlenet.

1

Fig E

Armlene heavy duty
1. Armlen Håndtak
2. Skruer 1 og 2
3. Armlene lås

5
4

Juster armlenets
høyde:
•
•
•

4. Skruer 3 og 4
5. Monteringslås

5

Fjerne skruene pos 4
Fig F.
Flytt armlenet opp/ned
til ønsket høyde.
Monter pos 4 igjen.

20.3-30.5 CM

25.4-35.58 CM

1
2

3

Fig F
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Armlener Barn
Armlener til barn med avstivning og rask høydejustering kan
enkelt justeres eller fjernes for enklere adkomst til og fra rullestolen.
Demonter armlenet.
•
•

Armlener Barn

Vri håndtaket bakover
Løft av armlenet.

1. Låse pin
3. Armlen lås
2. Armlen Håndtak

Montere armlenet
•
•

Plasser armlenet i armlenslås (Fig G)
Spenn håndtaket fremover.

1

Justere til øverste
høydenivå.
•

•

•

Hvis det er montert en
låsepinne, skal denne
demonteres.
Trekk i armlenet for
å heve, eller trykk på
utløserhåndtaket for å
senke det.
Dersom stolen er utstyrt med en låsepinne
må denne gjenmonteres.

2

3

Fig G

Armlene barn
1. Armlen håndtak
2. Armlen lås

3. Skruer 1 og 2
4. Monteringslås

Justering til laveste
nivå:
•
•
•

3

Fjern skruene pos 3 (
Fig H)
Flytt armlenet opp/Ned
til ønsket høyde.
Monter pos.3 igjen.

4

Armlenet kan justeres fra
20 CM til 27 CM totalt.

1

2

Fig H
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Forflytningshåndtag

= Accessory Channel
= Cushions Not Shown

Som et tilbehør kan man ha forflytningshåndtak montert på den
elektriske rullestolen. Disse er designet for å gjøre det enklere å
endre sittestilling i stolen, mens man sitter i stolen og som støtte
når man skal transporteres inn/ut av rullestolen.
For mer informasjon- kontakt din forhandler.

Optional

Forflytningshåntak
Transfer Bars
Armrests

Utsvingbart styreboksfeste
Flip-up

Flip-up with
Downpost

Heavy Duty
Drop-in

Two Post

Pediatric

Vårt utsvingbare styreboksfeste gir mange muligheter for å
plassere joysticken for optimal individuell tilpasning.
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Justering av hardhet.
Her justeres hvor lett beslaget skal gå når man fører
det til siden.
Verktøy: Torx T10

Justering i armlenes dybde
Brett opp armstøtten.
To skruer holder styreboksfeste i armlenet.
Løsne skruene.
Styreboksfeste og dermed
Joysticken kan nå flyttes i
dybden til ønsket posisjon.
Etter utført justering dra til
skruene igjen.
Verktøy: Unbrakonøkkel 5 mm

Justering av joysticken
Joystick festet sitter på et
kuleledd. Gjennom å løsne
en av de to skruvene kan
joysticken vris etter ønske.
Etter utført justering stram
skruvene igjen.
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Høydejustering av joysticken
Gjennom å løsne skruvene
som vises på bildet kan
joysticken justeres opp/
ned, med sentrum i denne
akselen.
Verktøy: Torx T30

Finn den riktige posisjonen.

Stram skruvene igjen.
Verktøy Torx T30

Denne innstillingen påvirker også hvor langt joysticken faller under armstøtten.
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Bytte av joystick
Joysticken er festet til en
brakett. Løsne og fjern de to
skruene og demonter joysticken.
En ny joystick monteres i motsatt rekkefølge.
Husk!!
Fest kabelen igjen.
Verktøy: Unbrakonøkkel 4 mm

Flytte joysticken til motsatt armstøtte.
Løsne og ta ut de to skruvene som holder fast styreboksfestet.
Demontere joysticken.

Ta bort ende stopp skinnen.
Dra ut styreboksfeste fra
skinnen.
Monter joysticken i omvendt rekkefølge på det
andre armstøtten.
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For at styreboksfestet nå
skal svinge til andre siden
skal disse to skruvene byttes om.
Verktøy: Torx T25

Skruvene er ikke like lange.
Den lengste skruven skal
sitte lengst til høyre når
styreboksfestet er montert
på høyre side og lengst til
venstre på det andre armstøtten.
Fest kabelen.
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Manuell seterygg
Hvis ditt TRU Balance 3 sete er utstyrt med en manuell seteryggjustering, kan den justeres fra 85 ( fra seterammen) til 175 (fra
seterammen). Se Fig N.
Når setet overstiger 110 vinkel, vil stolen av sikkerhetsmessige
årsaker stoppe. Når setet innstilles til mindre enn 110, vil stolen
igjen kunne kjøres som normalt.

175°

85°

95°

110°

175°

Fig N

Advarsel!
Legg aldri setet tilbake, når setet er tiltet bakover. En sikkerhetsfunksjon forhindrer at setet kan tiltes når ryggvinkelen
overstiger 110°.
Justering av seterygg;
•
•
•

Bruksanvisning 2433-2015-B

Ta tak i håndtaket på toppen av seteryggen.
Bruk utløserhåndtaket og trekk seteryggen til ønsket posisjon.
Slipp håndtaket og seteryggen er i rett posisjon.
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TRU-Comfort 2
TRU-Comfort 2 er en unik seterygg med flere ekstra komfort
innstillinger.
Fig O nedenfor gir informasjon om de delene som kan fjernes
eller justeres. Bruk dette diagrammet til å gjøre deg kjent med
funksjon og plassering av hver enkelt del, før du tar din TRUComfort 2 i bruk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRU-Comfort 2

Hovedstøtte
Thorakal støtte
Valgfri sidestøtter & beslag
Seterygg pute
Sidestøtte rygg
Korsryggsstøtte

1

2

3

4
6

5

1

2

3

4

5

6

Fig O
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Installasjon og bruk
TRU- Comfort 2 består av pute til seterygg, korsryggstøtte, sidestøtter og eller thorakal støtte, som kan benyttes etter behov
for komfort eller posisjonering. Disse kan festes til seteryggen
gjennom en enkel borrelås.
Plassering av TRU-Comfort 2 posisjonseringskomponenter.
•

•

Plasser korsryggstøtte og thorakalstøtte etter der hvor bruker har
behov. Trykk den flate siden inn mot seteryggen og sett fast med
borrelås.
Plasser puten til seteryggen, slik at borrelåsen peker inn mot seteryggen. Plasser puten over enhver støtteanordning. Fest puten
sikkert med en borrelås.

Advarsel!
Temperatur kan ha stor effekt på putene på deres stol. Det kan i
enkelte tilfeller forrårsake hudirritasjon. Vær oppmerksom og vis
forsiktighet dersom kjøretøyet skal benyttes i høy varme eller
kulde.
Rengjøring
Sæderyg-betrækket kan vaskes. Afmontér ryg-hynden, og tag
Trekket til seteryggen kan vaskes. Demonter ryggputen og ta
trekket av. Vask trekket i en vaskemaskin på max 60°. Bruk ikke
blekemiddel. Trekket bør lufttørkes.
Når trekket er tørt monteres det igjen på seteryggputen. Og
ryggputen monteres deretter på stolen igjen.

Sidestøtte
Sidestøttene er enkle å montere og justere. De kan justeres
både i høyde og i bredde.
Merk!
Sidestøtter bør monteres og justeres av en autorisert forhandler.
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Montering
•
•
•
•

Monter, men ikke spenn
skruene i sideskinnen.
La sidestøtten gli inn på
skinnen (Fig P)
Juster sidestøtten til ønsket høyde og bredde.
Spenn så skruene i sideskinnen.

Sidestøtte
1. Sideskinne
2. Skinne guide

3. Sidestøtte
4. Sidebeslag

1
2

3

Justering
•
•
•

Løsne skruene i sideskinnen.
Juster skruene til ønsket
høyde og bredde.
Spenn skruene i sideskinnen.

4

Fig P

Avhengig av setehøyde
kan det være flere hull til
justering av sidestøtter.
Justering av hodestøtte
Hodestøtten kan justeres i
høyde, dybde og vinkel.

A
B

C

Justering
•

•
•

B

C

D

E

F

E

Løsne den/de skruer som
brukes til det som skal
justeres. (fig Q)
Juster til ønsket posisjon
Spenn skruene igjen.

Kontroller at alle skruer er
strammet til etter justeringen.
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Oppbevaring
Enkelte av delene på din elektriske rullestol er følsomme for
store temperatursvingninger. Hold temperaturen mellom -8° og
50°.
Den bør oppbevares i rene og tørre omgivelser.

Vedlikehold
Kontroller og etterstram alle skruer.
Rengjør sete med en funktig klut med mildt såpevann. Tørk
setet godt før bruk.
Rengjøring TRU Comfort 2- se avsnitt tidligere i denne veiledningen.

Kassasjon
Kassasjon skal skje etter de til enhver tid gjeldene miljøbestemmelser. Kontakt forhandler.
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Transport i bil
Quantum 4Front skal ALLTID være fastspent under transport.
Hvis rullestolen skal løftes, løft i svinghjul foran og bak. Ikke løft
i sete eller skjermer.
Fastspenning i bil gjøres med seler som er festet i to ”øyne”
foran og to ”øyne” bak. Alle er gulmarkerte.

Øye til fastspenning
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Fastspenning med seler i bilgulv
Dahl Engineering-selesett til fastspenning i bil.
Det skal ALLTID brukes fire seler bak og to foran.
Det skal festes i godkjente monteringsbeslag i bilen og de fire
fastsveisede øynene på Quantum 4Front.
Selene SKAL monteres innenfor vinklene som vises på bildet
for å oppnå optimal styrke.
Quantum 4Front oppfyller kravene i forhold til DS/ISO 7176-192008

30˚

45˚

60˚

40˚

Selene må strammes. De skal aldri være slakke.
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Offentlig transporttrafik. (Tog / buss)
Rullestolen er innenfor de krav til ytre mål som finnes i EU direktiverne angående offentlig transport som tog og buss.
Uansett, anbefaler vi at tilgjengelige fester brukes for at ankre
fast stolen som vises i avsnittet Fastspent med remmer i bil
gulv.
Rullestolbrukeren anbefales alltid å flytte over til et innebygd
sete og bruke belte/sikkerhetssystem som finnes innebygd i
transportmidlet, om mulig. Den tomme elrullestolen bør oppbevares i bagasjerommet, satt fast på en forsvarlig måte.

Quantum 4Front oppfyller kravene i DS/ISO 7176-19:2008 og er
derfor konstruert og testet for brukeren bare som et fremovervent sete i et motorkjøretøy.
OBS!
Overholdelse av denne standarden utelukker ikke Quantum
4Front brukes bakover i store tilgjengelige transportmidler, som
for eksempel er utstyrt for bakovervendte rullestolbrukere.
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Kjøretøyet har blitt testet dynamisk i fremoverrettet retning med
testdokka spent fast med både hofte og skuldersele (for eksempel skuldersele som en del av et trepunktsbelte).
Både hofte- og skuldersele skal brukes for å redusere mulig
påvirkning på hode og bryst.
Når det er mulig skal støtteutstyr/tilbehør enten spennes fast
eller tas bort fra rullestolen og festet til kjøretøyet under reisen,
så at det ikke løsner og forutsaker personskader ved en eventuell kollisjon.
Forandringer eller utbytte av elrullestolens forankringspunkter,
rammekonstruksjon eller komponenter bør ikke utføres uten å
rådeføre seg med produsentens rullestol.
Lukkede og forseglede batterier, som ”gelelektrolytt” bør Monteres på eldre rullestol når den brukes i et kjøretøy.
Vær oppmerksom når du forankrer remmen/sikkerhetsinnretninger i forankringspunktene. De skal plasseres så at utløseren
ikke kan treffes/skades ved en eventuell kollisjon.
Sikkerhetsbeltet får ikke holdes borte fra kroppen av rullestolens komponenter sånn som armstøtte eller hjul.

Feil bruk av belte

Bruksanvisning 2433-2015-B

Riktig bruk av belte

69 av 76

Version 1.0.0/2018

Medema Production AS

Transport i fly
Hvis Quantum 4Front skal transporteres med fly, krever flyselskapene:
•
•
•

at batteriene er flygodkjente.
at luften er sluppet ut av dekkene.
at batteriledningene er fjernet (ikke alltid, men ofte).

Hovedbryter kan monteres (ekstrautstyr).
Batterierklæring til bruk ved flytransport finner du på Medema’s
hjemmeside:
http://www.medema.no/service.asp

Sleping
Hvis du skulle være uheldig å få motorstopp, kan Quantum
4Front slepes eller skyves. Quantum 4Front skal alltid være
avslått og frikoblet under sleping. Se avsnitt om Bremser.
Ved sleping av Quantum 4Front festes et tau til slepebeslaget
foran - markert med gult. Slep ikke fortere enn 5 km/t. Rullestolen genererer strøm under sleping fordi motoren fungerer som
en dynamo. Hvis kjøretøyet slepes i over 5 km/t, er det fare for
at motoren genererer så mye strøm at rullestolen blir skadet, og
i verste fall tar fyr.
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DAHL-dokkingsystem
Dahl Engineerings elektriske dokkingsystem gir en hittil usett
fleksibilitet og sikkerhet for rullestolbrukere.

ocking System

ocking System
ocking System

Dokkingstasjonen har vist seg å være så sterk at den kan tåle
en belastning tilsvarende en rullestol som
over 200
kg +
Dahlveier
Docking
System
en passasjer, hvis sikkerhetsselen monteres på tradisjonelt vis i
gulvet.
Få mer informasjon og dokumentasjon hos DAHL Engineering.
DAHL Engineering Løvevej 3,
DK - 7700 Thisted,
DENMARK
Tel. (direct) :+45 9363 5936
Tel.: +45 96 18 00 77
web page: wtors.com

Art. nr.: 000000 - Dahl Docking System

501750
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Montering av docking låseplate
Quantum Q6 I-nivå er forberedt for montering av dockingslåsplate, med forborede hull i chassiset.
For montering av dokkingstokk:
•
•
•
•
•

Slå av stolen
Fjern eventuell benstøtte
Fjern setet
Fjern løfte- og tiltmodulen
Ta ut batteriene

Nå er du helt nede på bunnen av chassiset, og kan montere
låseplaten.

Manuell frikobling

Docking låseplate sett til Quantum Q6
I-level

De medfølgende skruene plasseres i låseplaten,
og skruves opp i muttern.
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Mutterne plasseres i de forborrete
hulene.

Docking låseplate montert.

Version 1.0.0/2018

Medema Production AS

Då skruvarna kommer
gå upp över kanten
på muttrarna ska de
kortas så de passar i
längd. Det finns annars
risk för att batterierna
ödeläggs.
Plattorna i botten gör
det möjligt för batterikassen att glida över
muttrarna.

De två medföljande plattorna placeras på vardera
sida om muttrarna. De fästs med dubbelhäftande
tejp eller lite lim.

Montera batterier, sitslyft, tiltmodul, säte och eventuella benstöd
igen. Avsluta med att kontrollera/testa alla funktioner på stolen
så att de fungerar som de ska.
Dockingstationen ska
monteras i bilen. Detta
skall utföras av en auktoriserad verkstad.
Stolen körs in över
dockingstationen som
griper tag i låsplattan.
Det hörs ett klick när
stolen är på plats och är
säkrad.
När stolen ska lossas igen trycker man på en elektrisk utlösare.
Denna monteras i bilen inom stolens användningsområde. Om
bilen är avstängd, eller av annan orsak är utan ström finns det
också en manuell utlösarknapp som kan användas.
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Tekniske data
Quantum 4Front
Generell informasjon:
Total lengde - med delte beinstøtte

1162 mm

Total lengde - med sentral fotstøtte

1162 mm

Total lengde - uten beinstøtte

1014 mm

Total bredde

616 mm

Vekt inkl. batterier, sete (45 cm), el-benstøtter, nakkestøtte, swing away og
joystick.

192 kg

Vekt uten batterier, sete, beinstøtte, nak- 63,5 kg
kestøtte, swing away og joystick.
Hjulstørrelse:
Sikkerhetshjul:
Drivhjul:
Svinghjul:

101,6 mm
355,6 mm
228,6 mm

Maks. hastighet

10 km/t

Frihøyde

48 mm (ved sikkerhetshjulene)
67 mm (ved motorene)
95 mm (ved batteriboksen)

Kantforsering
M/dokkingstasjon

85 mm
60 mm

Svingradius / diameter

622,5 mm / 1245 mm

Motor

To motorer FWD

Maks. personvekt

136 kg

Fjæring

SRS (Smooth Ride Suspension)

Statisk stabilitet

9° (16 %)

Dynamisk stabilitet

6° (10,8%)

Muligheter for ekstrautstyr

Ja

Standardfarge

Viper blue

Klassifisering

Klasse B

Støy:
Støynivå

< 65 dB

Batterier:
Batterier standard
Alternativ

2 x 12V / 75 Ah GEL
2 x 24V / 80 Ah LiNMC

Batterimål standard
Alternativ

260 x 168 x 197 mm
210 x 160 x 170 mm

Batterivekt standard
Alternativ

21,5 kg per stykke
8,5 kg per stykke

Ladetid

8 timer

Ladeapparat

24 VDC - 8A

Kjørestrekning

26 km

Elektronikk

Q-Logic 3
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Quantum 4Front
Sete:
Seterplanvinkel
TB3

0° - 50°

Setebredde
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

400 mm - 500 mm
400 mm - 500 mm
350 mm

Setedybde
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

420 mm - 500 mm
420 mm - 500 mm
370 mm - 450 mm

Seterygghøyde
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

530 mm - 610 mm
530 mm - 610 mm
400 mm - 480 mm

Ryggvinkel

80°

Seteløft/tilt
TB3
Heve/senke
Tiltvinkler (***)

254 mm
50°

Høyde fra gulv til overkant på seteramme. (ikke tiltet)
TB3

450 mm

Høyde fra gulv til overkant på setepute
Spinalus VB. (ikke tiltet)
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

550 mm
550 mm
540 mm

Lykter:
Blinklys / Lys

Diode

Rullestolen er i overensstemmelse med følgende standarder:
ISO 7176-15 Vedlegg A
a) krav og testmetoder
for statisk, påvirke en fettstyrke
(ISO7176-8)
b) Strøm- og kontrollsystemer for elektrisk rullestoler, krav og test
metoder. (ISO 7176-14)

I overensstemmelse
I overensstemmelse
I overensstemmelse

c) klimatisk test i samsvar med ISO
7176-9
ISO 7176-19 Hjul mobilitet enheter for
bruk som seter i motorvogner

I overensstemmelse

Kræsj testet med belter fra Dahl Engineering

Bestått

Kræsj testet med dockingsystem fra
Dahl Engineering.

Bestått

(*) Kjørestrekningen avhenger av: temperatur, vind, terreng, dekktrykk og brukervekt.
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