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Symboler

Brukes i bruksanvisningen for å beskrive situasjoner hvor per-
sonskade kan oppstå og som derfor krever ekstra oppmerksom-
het.

Brukes der teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC). 

Advarsel!

Av sikkerhetskårsaker må kjøretøyet ikke lånes ut til personer 
som ikke er fullt ut fortrolige med det. Kjøretøyet er beregnet til 
én person.

Quantum R44 Lightning med TB-Flex sete, er konstruert for en 
personvekt på maks. 136 kg.

Joystick PG VR2

Joystickens styreboks må ikke utsettes for ekstreme temperatu-
rer 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, etter-
som 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 bruker-
manualen, anbefaler vi at du besøker våre nettsider der du kan 
lese denne manualen i PDF-format. PDF-manualen kan forstør-
res på skjermen etter behov.

Hvis du synes det er vanskelig å forstå manualen og har ge-
nerelle 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 sen-
de de ønskede brukerveiledningene på mail. Kontaktopplysnin-
ger 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

Vi gratulerer med din nye elektrisk drevne Quantum R44 Light-
ning.

Du har nå overtatt et elektrisk drevet 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 R44 Lightning 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 driftsfor-
styrrelser 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 R44 Light-
ning”. 

For å sikre at Quantum R44 Lightning 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 mi-
nimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som 
kan føre til varmeutvikling og brann.

Medema AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader og person-
skader som oppstår ved uegnet eller usikker bruk av Quantum 
R44 Lightning. 

Har du ytterligere spørsmål om bruk av Quantum R44 Light-
ning 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 den-
ne 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 trans-
portskader på grunn av dårlig emballasje, dekkes ikke av garan-
tien.



Bruksanvisning 2433-2012-B  9 av 64 Version 1.0.1/2020

Medema Production AS

Betegnelser

Betegnelsene under viser til forklaringer senere i denne bruks-
anvisningen.

Anti-tipphjul

Manuel 
frikoblings-
håndtak

Drivhjul

Svinghjul

Øye til fastspenning

Batterier

Hovedafbryder
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Bremser

Quantum R44 Lightning er utstyrt med to sett bremser: motor-
brems og parkeringsbrems.

Motorbremsing:

Ved kjøring i nedoverbakke bremser Quantum R44 Light-
ning’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 R44 Lightning 
kan kjøres med joystick som tidligere beskrevet.

Merk!:
Quantum R44 Lightning 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.
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Frikobling:

Quantum R44 Lightning 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 elrulle-
stolen, 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.

Hvis stolen er slått på når den slippes, vil systemet vise en feil.
For å komme ut av feilen igjen,slå da begge frikoblingshåndta-
kene opp på Alm. kjøre. og slå stolen på igjen.

Bruk ikke mye krefter på å betjene frikoblingshåndtaket. Det kan 
skade motor og bremser, samt frikoblingshåndtaket. 

Normal posisjon for kjøring - skjøvet opp Posisjon for frikobling - skjøvet ned

Manuel frikoblings-
håndtak

Manuel frikoblings-
håndtak



R44 Lightning

2018 10 km/t

136

XXX kg
JD822717045C30
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Serienummer

På alle rullestoler er det et serienummerskilt med produksjons-
år, -måned og serienummer. Det samme serienummeret finnes 
også på side 2 av bruksanvisningen.

Oppgi dette nummeret ved henvendelse om service, reservede-
ler osv.

Serienummerets plassering.

Maksimal personvekt

Kjøretøyets egenvekt inkl. 
batterier og sete.

Høyeste hastighet
Produksjonsår Serienummer
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Kjøring med Quantum R44 Lightning

Quantum R44 Lightning er et moderne hjelpemiddel som er 
utviklet for å hjelpe deg å få størst mulig bevegelsesfrihet.

Før du setter deg inn i eller forlater kjøretøyet, skal du kontrolle-
re:

• 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 R44 Lightning 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 føt-
tene på fotstøttene.

Kabler og ledninger
Vær alltid oppmerksom på at kabler og ledninger fra f.eks. joys-
tick 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 beve-
ger seg i en rett linje. (Se under.) Det forminsker muligheten for 
overstyring.

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 R44 Lightning 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 len-
gre i nedoverbakke enn på plant underlag. 



10.5% (6º)
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10 gode råd om kjøring med Quantum R44 Lightning:

• Sett ned farten ved kjøring rundt i sving og ved kjøring i nedover-
bakke.

• 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. 
• Unngå å forsere kantstein høyere enn 7 cm. Hvis stolen har dok-

kingsystem, 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 R44 Lightning  påvirket til-
stand. Det gjelder både medisin og alkohol.
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Kjøring på offentlig vei

Når du kjører på offentlig vei, fortau, sykkelsti, fotgjengero-
vergang, 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 R44 Lightning’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 ska-
der på deg selv og andre.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Quantum R44 Lightning 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 R44 Lightning Dette kan gjelde radio- og 
TV-stasjoner og amatørradiosendere.

Om det mot förmodan, likväl inträffar oönskade rörelser med 
rullstolen eller om bromsarna frigörs ska man stänga av rullsto-
len så fort det är säkert att göra det. Under vissa omständighe-
ter kan en rullstolen utlösa butikslarm.

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 veggutak-

ket og fjern ladestøpselet fra styreboksen.

Batteriindikatoren på selve kjøretøyet vil etter kort tids lading 
vise ”full”. Men batteriene er ikke fulladet før indikatoren på LA-
DEREN 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 halv-
parten av kapasiteten ved +20 °C.

Hvis Quantum R44 Lightning 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

• Under lading vil batteriindikatoren blinke.
• Etter lading vil batteriindikatoren blinke i ca. 1 min etter at lade-

støpselet er tatt ut.
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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 R44 Lightning skal kun gjøres med en 
fuktig klut

Bruk aldri oppløsningsmidler som Terpentin, Cellulose fortynner 
eller lignende til å rengjøre kjøretøyet. 

Merk!
Bruk av høyttrykksspyler eller vannslange kan skade elektronik-
ken i kjøretøyet

Serviceintervall

Quantum R44 Lightning er konstruert slik at den krever minimalt 
vedlikehold.

Vi anbefaler imidlertid å levere den inn til årlig kontroll hos for-
handler.

VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at 
intervall for service- og sikkerhetskontroll overholdes for å mi-
nimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som 
kan føre til varmeutvikling og brann.

(Ytterligere informasjon i Servicemanualen.)

Forsikring

Med en Quantum R44 Lightning med maks. hastighet på 10 
km/t er man i lovens forstand en fotgjenger, og der kreves der-
for ingen særskilt forsikring.

De fleste innbo-/villaforsikringer gjelder som ansvarsforsikring 
og dermed er også brukere av Quantum R44 Lightning omfattet 
av denne typen forsikringer.

Vi anbefaler at brukeren tar kontakt med forsikringsselskapet 
ved levering av kjøretøyet. Ved privatkjøp må eventuell kasko-
forsikring 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 sik-
ringen. 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 R44 Lightning hos.

Quantum R44 Lightning skal være AVSLÅTT før du begynner.

Løft Quantum R44 Lightning opp på en trekloss, slik at hjulene 
ikke er i kontakt med gulvet/underlaget. 

Drivhjul

• Avmonter de 5 skruer.
• Ta av hjulet.

Hvis hjulet er solid - instal-
ler et nytt hjul i omvendt 
rekkefølge.

ATa av ventilhetten og 
bruk en skrutrekker, eller 
tilsvarende til å åpne ven-
tilen 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 felg-
delene 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 dek-
ket 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.



Bruksanvisning 2433-2012-B  22 av 64 Version 1.0.1/2020

Medema Production AS

Vigtig!
Ved sammenmontering av 
hjulet skal alle skruer ha 
Locktite 243.

Monter hjulet på Quantum 
R44 Lightning igjen.

Stram til 37,6 Nm

Sett sammen flangen uten 
å skru til skruene.

Kontroller at slangen 
ikke kommer i klem noen 
steder når flangen klem-
mes sammen. Hold den 
sammen mens skruene 
skrus til.

Stram til 15 Nm
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Tippesikring og 
svinghjul.
Den midterste mutter løs-
nes og tas ut.

Fjern skruen som går 
gjennom hjulakselen.

Hjulet kan nå tas av.

Pump opp dekket til riktig 
trykk. (se tekniske data)

Tippesikring og svinghjul.
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Utskiftning av batterier

Så avmonteres batteriene

Slå alltid av strømmen på Quantum R44 Lightning, før de be-
gynner avmonteringen. 

Finnes det benstøtter eller lignende på Quantum R44 Lightning, 
skal disse avmonteres og deres stikk tas ut. De sitter på høyre 
og venstre side av setet. 

1. Skru av stolen
2. Kontroller at stolen ikke er frikoblet.
3. Løsne fingerskruene og fjern bakerste batteriskjerm.
4. Trekk opp og fjern sikkerhetsstiften på begge sider.
5. Finn el-forbindelsen på rammen og koble fra den.
6. Trekk batterikassen bakover til du får tilgang til batteriene.
7. Koble fra polerne på begge batteriene.
8. 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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Joysticken - Introduksjon

VR2 Joysticken brukes til å styre el-rullestolen og de elektriske 
funksjonene.

VR2 Joystick er et programmerbart styresystem som er mo-
duloppbygget. det er designet så brukeren har full kontroll over 
el-rullestolens funksjoner og hastighet.

Joystick er forprogrammert for å møte behovene til den typiske 
bruker. Den kan programmeres via en PC med et programme-
ring verktøy. det får kun utføres av autorisert personell.

Medema AS er ikke ansvarlige for eventuelle skader og person-
skader som oppstår ved feilbruk av VR2 elektronikk.

Har du ytterligere spørsmål om bruk av VR2 eller om denne 
brukerveiledningen, kan du kontakte oss på:

Medema Norge AS
Tlf.: 67 06 49 00
E-post: firmapost@medema.no
Internett: www.medema.no

OBS! vi reserverer oss for trykkfeil. og forbeholder oss retten til 
å oppdatere den etter behov.

Symboler

Brukes i bruksanvisningen ved beskrivelse av situasjoner der 
personskader kan oppstå og som derfor krever ekstra oppmerk-
somhet.

Brukes når teksten handler om elektromagnetisk  kompabillitet  
(EMC)
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Joystick

Maximal hastighetsprofilTuta Minska hastighet

Laddningsport

På/ Av knappBatteriindikatorController

Öka hastighet
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Betegnelser VR2 (4 knapper)

Nedenfor følger en oversikt over knapper og hva de betyr.

Styreboks Batteriindikator På / Av knapp

Horn Hastighetsprofil Lavere fart

Joystick Høyere fart Ladeport
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Pos Betegnelser
1 Batteriindikator

Angir hvor mye strøm som er tilgjengelig gjennom 10 ledlamper som er 
plassert rett over strømbryteren. når stolen brukes vil de slukker fra høyre 
til venstre.
Rød diode, blinkende eller lysende: sett stolen til lading så fort som 
mulig.
Alle blinker: Systemet er i programmering modus, inhibit eller lading. 
Alle dioder blinker med 2,5 sek intervall: Hvilemodus. slå stolen av og på 
igjen.
Led blinker side om side: Joystick har vært i bevegelse under start. slå 
stolen av og på igjen. Om det ikke hjelper kontakt din leverandør. 

2 På / Av- knapp.
Slår stolen av og på.

3 Horn
Gir et varselsignal

4 Max hastighetsindikator
Viser hva hastigheten er innstillet til.

5 Lavere fart
Senker hastigheten

6 Joystick
Brukes for å styre stolen og holde ønsket hastighet. pek med joysticken 
i ønsket kjøreretning. jo lengre bort fra senter joystiken føres jo fortere 
går stolen. hvis du slipper joysticken går den automatisk tilbake i nøytral 
posisjon og stolen stopper.

7 Fart opp
Øker hastigheten

8 Lading
koble til en stikkontakt for å lade stolen.
OBS bruk kun laderen som følger med stolen. ladeutaket brukes også for 
programmering av stolen.
Programmering får bare utføres av autorisert personell.

Vi anbefaler at du alltid starter i laveste hastighet til du kjenner 
deg trygg på kjøreteknikken.



7

6

9

10

1

8

2

3

5

6

4

7

1

3

2

4 5

6 7 8

9 10

Joystick

Maximal hastighetsprofilTuta Minska hastighet

Laddningsport

Läge ljus Ställdon

På/ Av knappBatteriindikatorJoystick

Öka hastighet
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Betegnelser VR2 (6 knapper)

Nedenfor følger en oversikt over knapper og hva de betyr.

Styreboks Batteriindikator På / Av knapp

Horn Hastighetsprofil Lavere fart

Joystick

Høyere fart Ladeport

Setefunksjons 
knapper

Blinklys indikator
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Pos Betegnelser
1 Batteriindikator

Angir hvor mye strøm som er tilgjengelig gjennom 10 ledlamper som er 
plassert rett over strømbryteren. når stolen brukes vil de slukker fra høyre 
til venstre.
Rød diode, blinkende eller lysende: sett stolen til lading så fort som 
mulig.
Alle blinker: Systemet er i programmering modus, inhibit eller lading. 
Alle dioder blinker med 2,5 sek intervall: Hvilemodus. slå stolen av og på 
igjen.
Led blinker side om side: Joystick har vært i bevegelse under start. slå 
stolen av og på igjen. Om det ikke hjelper kontakt din leverandør. 

2 På / Av- knapp.
Slår stolen av og på.

3 Horn
Gir et varselsignal

4 Max hastighetsindikator
Viser hva hastigheten er innstillet til.

5 Lavere fart
Senker hastigheten

6 Blinklys indikator
7 Aktivisering knapp

Styreboksen kan håndtere 2 el-funksjoner som f.eks el-tilt. Når aktivise-
rings knappen trykkes inn lyser den tilhørende led lampen.
1 slå stolen på Av/På knappen
2 trykk på el-funksjonen du vil bruke.
3 Trykk på joysticken for å aktivisere el-funksjonen.
4 Trykk på el-funksjons knappen igjen for å gå tilbake til kjørefunksjon.

8 Joystick
Brukes for å styre stolen og holde ønsket hastighet. pek med joysticken 
i ønsket kjøreretning. jo lengre bort fra senter joystiken føres jo fortere 
går stolen. hvis du slipper joysticken går den automatisk tilbake i nøytral 
posisjon og stolen stopper.

9 Fart opp
Øker hastigheten

10 Lading
koble til en stikkontakt for å lade stolen.
OBS bruk kun laderen som følger med stolen. ladeutaket brukes også for 
programmering av stolen.
Programmering får bare utføres av autorisert personell.

Vi anbefaler at du alltid starter i laveste hastighet til du kjenner 
deg trygg på kjøreteknikken.
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Betegnelser VR2 (9 knapper)

Nedenfor følger en oversikt over knapper og hva de betyr.
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Joystick

Maximal hastighetsprofilTuta 

Sänka hastigheten Läge ljus

Ställdon

På/ Av knappBatteriindikatorController

LaddningsportÖkar hastigheten Ljus På/ Av

Vänster blinkers

Höger blinkers

Varningsljus

Styreboks Batteriindikator På / Av knapp

Horn Hastighetsprofil

Lavere fart

Joystick

Høyere fart Ladeport

Setefunksjons 
knapper

Blinklys indikator

Nødblink

Venstre blinklys

Høyre blinklys

Lys På/Av
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Pos Beteckningar
1 Batteriindikator

Angir hvor mye strøm som er tilgjengelig gjennom 10 ledlamper som er 
plassert rett over strømbryteren. når stolen brukes vil de slukker fra høyre 
til venstre.
Rød diode, blinkende eller lysende: sett stolen til lading så fort som 
mulig.
Alle blinker: Systemet er i programmering modus, inhibit eller lading. 
Alle dioder blinker med 2,5 sek intervall: Hvilemodus. slå stolen av og på 
igjen.
Led blinker side om side: Joystick har vært i bevegelse under start. slå 
stolen av og på igjen. Om det ikke hjelper kontakt din leverandør. 

2 På / Av- knapp.
Slår stolen av og på.

3 Horn
Gir et varselsignal

4 Nødblink
5 Max hastighetsindikator

Viser hva hastigheten er innstillet til.
6 Lavere fart

Senker hastigheten
7 Blinklys indikator
8 Venstre blinklys
9 Joystick

Brukes for å styre stolen og holde ønsket hastighet. pek med joysticken 
i ønsket kjøreretning. jo lengre bort fra senter joystiken føres jo fortere 
går stolen. hvis du slipper joysticken går den automatisk tilbake i nøytral 
posisjon og stolen stopper.

10 Aktivisering knapp
Styreboksen kan håndtere 2 el-funksjoner som f.eks el-tilt. Når aktivise-
rings knappen trykkes inn lyser den tilhørende led lampen.
1 slå stolen på Av/På knappen
2 Trykk på el-funksjonen du vil bruke.
3 Trykk på joysticken for å aktivisere el-funksjonen.
4 Trykk joysticken til høyre for å velge El-funksjon 2
5 Trykk Joystick til venstre for å velge El-funksjon 1
6 Trykk på El-funksjons knappen igjen for å gå tilbake til kjørefunksjon.
7 Trykk på aktuatorknappen igjen for å gå ut av menyen.

11 Høyre blinklys
12 Fart opp

Øker hastigheten
13 Lys På/ Av
14 Lading

koble til en stikkontakt for å lade stolen.
OBS bruk kun laderen som følger med stolen. ladeutaket brukes også for 
programmering av stolen.
Programmering får bare utføres av autorisert personell.

Vi anbefaler at du alltid starter i laveste hastighet til du kjenner 
deg trygg på kjøreteknikken.
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Velg en maks hastighet
1. Slå på stolen På/Av knappen
2. Trykk på hastighet ned knappen for å for å senke maks fart. farten indikeres 

med led lampene på styreboksen.
3. Trykk på hastighet opp knappen for å øke maks farten. Indikeres med flere 

tente led lamper i styreboksen.

Lås stolen

Systemet er utrustet med en låse funksjon så ingen andre kan 
bruke stolen.

For å låse:
1. Når stolen er på. Trykk og hold Av/På knappen inne til det piper.
2. Ca 1sek.
3. Slipp Av/På knappen
4. Trykk joysticken fremover til det kommer et pip.
5. Trykk joysticken bakover til det kommer ett pip.
6. Slipp joysticken og det kommer et langt Biiip. systemet er nå låst.

For å låse opp:
1. Trykk Av/På knappen for å starte systemet. (Maks hastighets indikatoern 

blinker med låst frekvensen.
2. Trykk joysticken fremover til det kommer et pip.
3. Trykk joysticken bakover til det kommer ett pip.
4. Slipp joysticken -det kommer ett langt Biiip og systemet er opplåst.

Hvile modus

Om stolen står på og joysticken ikke beveges på en stund, vil 
systemet gå i hvilemodus. for å komme tilbake til kjøring må du 
slå systemet av og på igjen.
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Automatisk hastighet redusering

Systemet er sikret mot overoppheting. skulle motorer eller elek-
tronikken bli for varm reduseres hastigheten 50% automatisk. 
dette gir systemet muligheten til å senke temperaturen. når den 
igjen får lav nok temeratur vil systemet fungere som normalt 
igjen.

Feilkoder

Batteri indikatoren blinker om det er noe unormalt med elektro-
nikken. om det ikke går å løse kontakt din leverandør.

Lamper Årsaker Løsning
1 blink 1 Batteriene trenger lading.

2 Det er dårlig forbindelse mel-
lom batteriene

1 Lad batteriene
2 Kontroller forbindelsen mel-
lom batteriene.

2 blink Det er dårlig forbindelse med 
venstre motor.

Kontroller forbindelsen til ven-
stre motor.

3 blink Den venstre motor har en kort-
slutning til batteriene

Kontakt din leverandør

4 blink Det er dårlig forbindelse med 
høyre motor.

Kontroller forbindelsen til høyre 
motor.

5 blink Den høyre motor har en kort-
slutning til batteriene

Kontakt din leverandør

6 blink Laderen er koblet til Ta ut ladekontakten
7 blink Joystick feil Kontroller at joysticken står i 

nøytral stilling. slå stolen av og 
på igjen.

8 blink Systemfeil Kontroller kablene til styrebok-
sen

9 blink Parkeringsbremsen har en dår-
lig forbindelse

Kontroller hø og ve motorforbin-
delse og koblinger

10 blink For høy volt sendes til systemet Kontroller batterikoblingene
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Sikkerhetskontroll

Daglig
• Slå av elektronikken
• Kontroller at joystick ikke er bøyd
• Kontroller at joystick er hel
• Kontroller at joystick går tilbake i nøytral posisjon når du slipper den.

Om du oppdager problemer under denne kontrollen kontakt din 
leverandør eller kyndig tekniker.

Elektromagnetiske forstyrrelser

Det elektriske systemet har til en viss grad elektromekaniske 
felter rundt seg og kan påvirke alarmsystemer i butikker.

Systemet er testet og oppfyller følgende krav:
DS/ISO 7176-14:2008
DS/EN 12184:2014

Lading

Lading skjer med bruk av en ekstern lader som medfølger sto-
len.

sett ladepluggen i joysticken og stømkabelen i vegg uttaket. 
lading starter.

Batteriene er fulladet når lampen på laderen lyser grønt.

Kassasjon

Joysticken skal kasseres etter gjeldene miljøforskrifter.
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Sete TB-Flex Introduksjon

TB-Flex setet er et unikt setesystem. Det er fullt justerbart, for å 
møte brukerens individuelle behov.

Det følger med en borrelås som holder seteputen og seteryg-
gen på plass. Disse må ikke brukes til puter med sklisikkert 
underlagt, da de kan ødelegge puten.

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 1/4 speed Full hastighet 
lås

Løft X
Tiltet mer enn 
20°

X X

Ryggvinkel mer 
enn 20°

X X

Tilt + Ryggvinkel 
mer enn 125°

X X X X
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Betegnelser

* = Puter ikke vist

Forflytningshåndtak

Pos Betegnelse
1 TB-Flex aftagelig armlene
2 Forflytningshåndtak (tilvalg)

Oppfellbar

Pediatrisk

To avstivningerHeavy Duty
Drop-in

Oppfellbar
med stang

Armlener

A Oversikt over mulige armlener
1 Oppfellbar
2 Pediatrisk
3 Oppfellbar med stang
4 Heavy duty - drop in
5 To avstivninger
6 Tilbehør- Forflytningshåndtak
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TB-Flex vinkler
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Fellbar seterygg (Tilvalg)

Dette setet tillater seteryggen å vippe helt frem, slik at den blir 
enklere å transportere. Se bildene nedenfor. 

Løsne sikkerhetsskruen og seteryggen kan felles forover.

Rett opp ryggen igjen og sett fast sikkerhetsskruen. Stolene er 
nå klar til bruk igjen.
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Innstillinger Armlener

På de kommende sidene vil de ulike armlener  og hvordan dis-
se kan justeres bli nærmere beskrevet. Innstillingene sikrer at 
man kan tilpasse stolen slik at den passer til den enkelte bruker.

For å justere armlener kan det være du trenger følgende verk-
tøy:

• 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. Armlene-
ne må heller ikke brukes som støtte under transport til/fra 
EL-kjøprestolen. Det kan få stolen til å tippe og gi fare for per-
sonlige skader. 

Joystick og Joystickbeslaget er ikke konstruert for å brukes som 
forflytningshåndtak og må derfor aldri brukes som støtte.

Avtakbare armlener

Avtakbare armlener fås i to varianter, en med ”Quick release”, 
eller med låsehåndtak. Begge varianter av armlener kan enkelt 
justeres eller fjernes helt, for lettere forflytning ved inn og utstig-
ning. 

Armlenet kan justeres 12,7 cm totalt, i intervall på 2,54 cm. Max 
høyde målt fra seteplaten til topp armlenspute er 35,56 cm 
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Justering av høyden
• Fjern splinten- pos 1 (Hvis den er montert- tilvalg)
• Hev eller senk armlenet til ønsket høyde.
• Monter splinten igjen. Den må være låst i hullet for å være sikret. 

Pos 1.
• Gjør eventuelt det samme på armlenet på motsatt side. 

Fjern armlenet
• Fjern splinten dersom den er montert.
• Ta tak og trekk armlenet av armlenestøtten.

Montere armlenet
• Plasser armlenet i monteringsskinnen
• Flytt til ønsket høyde og monter splinten.

Fig A

Avtakbar armlene med quick release.
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Fig B

Justering av høyden
• Fjern splinten og vipp låsehåndtaket fremover.
• Hev eller senk armlenet til ønsket høyde.
• Monter splinten igjen. Den må treffe et hull for å være sikret.
• Vipp låsehåndtaket bakover for å låse
• Gjør eventuelt det samme på det motsatte armlenet. 

Fjern armlenet
• Fjern splinten og vipp låsehåndtaket fremover.
• Ta tak og trekk armlenet av armlenestøtten.

Montere armlenet
• Plasser armlenet i monteringsskinnen. 
• Vipp låsehåndtaket fremover,
• Flytt til ønsket høyde og monter splinten.
• Vipp låsehåndtaket tilbake for å låse.

Avtakbar armlene med låsehåndtak.
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Armlene med to støtter

Demontering av 
armlene.
• 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)

• Vipp armlenet ned og 
hold fjærhåndtaket ned 
mens armlenet settes 
på plass. Slipp så hånd-
taket.

Justere høyde:
• 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 
for å kontrollere at det 
er festet skikkelig.

Fig C

Fig D

1 2

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

22.6–33 cm

Armlene med to støtter
1. Fjærpåvirket håndtak
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Forflytningshåndtak

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. 

Forflytnings-
håntak

Utsvingbart styreboksfeste

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 besla-
get skal gå når man fører 
det til siden. 

Verktøy: Torx T10

Justering i armlenes dybde

Brett opp armstøtten.

To skruer holder styreboksfes-
te 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

Denne innstillingen påvir-
ker også hvor langt joystic-
ken faller under armstøtten. 

Finn den riktige posisjonen. 

Stram skruvene igjen. 

Verktøy Torx T30
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Bytte av joystick

Joysticken er festet til en 
brakett. Løsne og fjern de to 
skruene og demonter joystic-
ken.

En ny joystick monteres i mot-
satt rekkefølge. 

Husk!! 
Fest kabelen igjen. 

Verktøy: Unbrakonøkkel 4 mm

Flytte joysticken til motsatt armstøtte. 

Løsne og ta ut de to skru-
vene som holder fast styre-
boksfestet. 

Demontere joysticken.

Ta bort ende stopp skin-
nen. 

Dra ut styreboksfeste fra 
skinnen. 

Monter joysticken i om-
vendt rekkefølge på det 
andre armstøtten. 
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For at styreboksfestet nå 
skal svinge til andre siden 
skal disse to skruvene byt-
tes 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 arm-
støtten. 

Fest kabelen. 
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Manuell seterygg

Hvis ditt TB-Flex sete er utstyrt med en manuell seteryggjus-
tering, kan den justeres fra 85 ( fra seterammen) til 125° (fra 
seterammen). Se Fig N.

Når setet overstiger 110° vinkel, vil stolen av sikkerhetsmessi-
ge årsaker  stoppe. Når setet innstilles til mindre enn 110°, vil 
stolen igjen kunne kjøres som normalt.

Fig N

Advarsel!
Legg aldri setet tilbake, når setet er tiltet bakover. En sikker-
hetsfunksjon forhindrer at setet kan tiltes når ryggvinkelen 
overstiger 110°.

Justering av seterygg;
• 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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TB-Flex Seterygg

TB-Flex seteryggen kan justeres både i bredde og højde.

Justere bredden på seteryggen:
• Løsne posisjon 2. (Fig O)
• Trekk/skyv til ønsket bredde
• Spenn posisjon 2 igjen.

Justere seterygghøyde:
• Løsne pos 1 (Fig P)
• Trekk/Skyv til ønsket høyde
• Spenn posisjon 1 igjen
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Setepute og seterygg holdes på plass med en borrelås.

Rengjøring

Trekket på seteputen og seteryggen kan vaskes. Åpne glidlåsen 
og dra av trekket. Vaskes etter  vaskeanvisningen på trekket. La 
trekket lufttørke før det settes tilbake på puten.

Advarsel!
• Bruk ikke blekemiddel
• Bruk ikke skyllemiddel
• Bruk ikke tørketromme
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Hodetstøtte Innstillinger

Justering
• Løsne justeringsskruen der du ønsker å gjøre justeringer. Se Fig 

Q.
• Justér til ønsket posisjon.
• Spenn justeringsskruen igen.
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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 - se avsnitt tidligere i denne veiledningen.

Kassasjon

Kassasjon skal skje etter de til enhver tid gjeldene miljøbestem-
melser. Kontakt forhandler.



”Øyer” til fastspenning.
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Transport i bil

Quantum R44 Lightning 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.



30˚ 45˚
60˚

40˚
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Selene må strammes. De skal aldri være slakke.

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 R44 Lightning.

Selene SKAL monteres innenfor vinklene som vises på bildet 
for å oppnå optimal styrke.

Quantum R44 Lightning oppfyller kravene i forhold til DS/ISO 
7176-19-2008
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Offentlig transporttrafik. (Tog / buss)

Rullestolen er innenfor de krav til ytre mål som finnes i EU di-
rektiverne 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 oppbe-
vares i bagasjerommet, satt fast på en forsvarlig måte. 

Quantum R44 Lightning 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 
R44 Lightning brukes bakover i store tilgjengelige transport-
midler, som for eksempel er utstyrt for bakovervendte rullestolb-
rukere.
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Kjøretøyet har blitt testet dynamisk i fremoverrettet retning med 
testdokka spent fast med både hofte og skuldersele (for eksem-
pel 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 eventu-
ell 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 Monte-
res på eldre rullestol når den brukes i et kjøretøy.

Vær oppmerksom når du forankrer remmen/sikkerhetsinnret-
ninger i forankringspunktene. De skal plasseres så at utløseren 
ikke kan treffes/skades ved en eventuell kollisjon. 

Sikkerhetsbeltet får ikke holdes borte fra kroppen av rullesto-
lens komponenter sånn som armstøtte eller hjul. 

Riktig bruk av belteFeil bruk av belte
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Transport i fly

Hvis Quantum R44 Lightning 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 R44 
Lightning slepes eller skyves. Quantum R44 Lightning skal alltid 
være avslått og frikoblet under sleping. Se avsnitt om Bremser.

Ved sleping av Quantum R44 Lightning festes et tau til slepe-
beslaget foran - markert med gult. Slep ikke fortere enn 5 km/t. 
Rullestolen genererer strøm under sleping fordi motoren funge-
rer 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.



Total lengde uten fotstøtter
     91 cm

Svingradius / diameter
med benstøtter

Total bredde inkl. armlener
75 cm

Total lengde med fotstøtter
119 cm

Radius 91 cm
Diameter 182 cm

Frihøyde
8.25 cm
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Målskitse - venderadius / diameter
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Tekniske data

Quantum R44 Lightning - TB-Flex
Generell informasjon:
Total lengde - med delte beinstøtte 119 cm
Total lengde - med sentral fotstøtte 119 cm
Total lengde - uten beinstøtte 91 cm
Total bredde 75 mm
Vekt inkl. batterier, sete (45 cm), el-ben-
støtter, nakkestøtte, swing away og 
joystick.

140 kg

Vekt uten batterier, sete, beinstøtte, nak-
kestøtte, swing away og joystick.

58,5 kg

Hjulstørrelse:
Drivhjul:
Svinghjul:

35,5 cm
23,0 cm

Maks. hastighet 10 km/t
Frihøyde 82,5 cm (ved batteriboksen)
Kantforsering 6,0 cm
Svingradius / diameter 90,8 cm / 181,6 cm
Motor To motorer RWD
Maks. personvekt 136 kg
Fjæring ATX Suspension (Active trac with extra 

stability)
Statisk stabilitet 9° (16 %)
Dynamisk stabilitet 6° (10,5%)
Muligheter for ekstrautstyr Ja
Standardfarge Viper blue
Klassifisering Klasse B

Støy:
Støynivå < 65 dB

Batterier:
Batterier standard
Alternativ 1
Alternativ 2

2 x 12V / 60 Ah GEL
2 x 12V / 75 Ah GEL
2 x 12V / 105 Ah AGM

Batterimål standard
Alternativ 1
Alternativ 2

23 x 14 x 22 cm
26 x 16,8 x 19,7 cm
26 x 17 x 22 cm

Batterivekt standard
Alternativ 1
Alternativ 2

17,5 kg
21,5 kg
26,0 kg

Ladetid 8 timer
Ladeapparat 24 VDC - 8 A
Kjørestrekning 25 km
Elektronikk P&G



Bruksanvisning 2433-2012-B  61 av 64 Version 1.0.1/2020

Medema Production AS

Quantum R44 Lightning - TB-Flex
Sete:
Seterplanvinkel
TB-Flex 0° - 30°
Setebredde
TB-Flex 45 cm
Setedybde
TB-Flex 38 cm - 54 cm
Seterygghøyde
TB-Flex

54 cm - 59 cm

Ryggvinkel 40°
Seteløft/tilt
TB-Flex
Heve/senke
Tiltvinkler (***)

25,4 cm
30°

Høyde fra gulv til overkant på seteram-
me. (ikke tiltet)
TB-Flex 43 cm
Høyde fra gulv til overkant på setepute 
Spinalus VB. (ikke tiltet)
TB-Flex 51 cm

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 elek-
trisk rullestoler, krav og test
metoder. (ISO 7176-14)

c) klimatisk test i samsvar med ISO
7176-9

I overensstemmelse

I overensstemmelse

I overensstemmelse

ISO 7176-19 Hjul mobilitet enheter for 
bruk som seter i motorvogner

I overensstemmelse

Kræsj testet med belter fra Dahl Engi-
neering

Bestått

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