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Inledning
Den här bruksanvisningen täcker funktionerna i VR2–A
kontrollpanelen och är avsedd att användas som ett tillägg till
rullstolens bruksanvisning.

Läs och följ alla instruktioner och varningar i alla bruksanvisningar
innan du börjar använda din elrullstol och dess tillbehör. Felaktig
användning kan medföra risk för skador på både brukaren och
rullstolen. För att minska riskerna bör du läsa bruksanvisningen
noggrant, särskilt säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.

Det är också av största vikt att du ägnar tillräcklig tid att bekanta dig
med rullstolen, dess tillbehör samt olika knappar, funktions- och
styrreglage, sitsens olika justeringsmöjligheter m.m. innan du tar den
i bruk.

All information, samtliga bilder, illustrationer och specifikationer är
baserade på den produktinformation som fanns tillgänglig vid
tidpunkten för tryckning av den här bruksanvisningen. Bilder och
illustrationer i bruksanvisningen är exempel och är inte avsedda att
vara exakta avbildningar av de olika delarna.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan
föregående meddelande.
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VR2–A VARNINGAR:

1 VARNINGAR:

VARNING!

Miljöförhållanden

Skydda din rullstol mot fukt, inklusive regn, snö, smuts eller stänk.

Om någon av kåporna eller styrspakens gummibälg har sprickor eller
liknande bör de genast bytas. Om detta inte görs kan fukt komma in i
elektroniken och orsaka personskada eller egendomsskada, inklusive
brand.

9



VR2–A VARNINGAR:
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VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2 Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

Bild 1. VR2–A manöverpanel med två sitsfunktioner, översikt.

A. Huvudström på eller av.
B. Knapp för signalhorn.
C. Hastighetsreglering, minska.
D. Indikator för vald sitsfunktion.
E. Sitsfunktioner.
F. Batterispänningsindikator.
G. Hastighetsindikator.
H. Hastighetsreglering, öka.
I. Styrspak.
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VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2.1 Allmänt
Panelen består av en styrspak och funktionsknappar. Ladduttaget är
placerat på framsidan av panelen

2.2 Ladduttag

Bild 2. Ladduttag.

Det här uttaget ska endast används för att ladda och låsa rullstolen.
Anslut inte någon programmeringskabel till detta uttag. Använd inte
uttaget för strömförsörjning till andra elektriska komponenter.
Anslutning av annan elektrisk utrustning kan skada styrsystemet eller
påverka rullstolens elektromagnetiska kompatibilitet (EMC).

VIKTIGT!
Använd endast den medföljande
batteriladdaren

Rullstolens garanti upphör att gälla om någon annan utrustning än
batteriladdaren som hör till rullstolen eller nyckeln som används för låsning
ansluts till manöverpanelens ladduttag.
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VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2.3 På/Av-knapp

Bild 3. På/Av-knapp.

På/Av-knappen är strömbrytare för styrsystemets elektronik, som i
sin tur ger ström till rullstolens motorer.

2.4 Knapp för signalhorn

Bild 4. Knapp för signalhorn.

Vid tryck på strömbrytaren ljuder en signal för att påkalla
uppmärksamhet.

13



VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2.5 Val av maxhastighet
2.5.1 Knappar för maxhastighet

Bild 5. Knappar för maxhastighet och indikator för vald
maxhastighet.

Dessa knappar minskar eller ökar rullstolens hastighet.
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VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2.5.2 Maxhastighetsindikator

1-2 LED-lampor
visar låg hastighet

3-4 LED-lampor
visar medelhög hastighet

5 LED-lampor
visar maxhastighet

Bild 6. Maxhastighetsindikator.

Indikerar inställd maxhastighet för rullstolen.

VIKTIGT!
Hastighetsindikatorn används även som
felindikator

Indikatorn för maxhastighet eller körprofil fungerar också som felindikator
för rullstolens elektronik. Se för ytterligare information.
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VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2.6 Batterispänningsindikator

Displayen visar batteristatus (från
vänster till höger):

Rött, gult och grönt Fulladdat

Rött och gult Laddat till hälften

Rött Ladda batterierna

Bild 7. Batterispänningsindikator.

Batterispänningsindikatorn visar inte exakt hur mycket laddning som
finns kvar i batteriet, men ger en ungefärlig uppfattning så att du kan
undvika stopp på grund av urladdade batterier.

Indikatorn visar ett mer exakt värde ungefär 1 minut efter att du
slutat köra och inte använder några elektriska funktioner.

VIKTIGT!
Spänningsindikatorn används även som
felindikator

Batterispänningsindikatorn fungerar också som felindikator för rullstolens
elektronik. Se för ytterligare information.
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VR2–A Styrspakspanel VR2–A, två sitsfunktioner

2.7 Knappar för sitsfunktion

Bild 8. Sittfunktionsknappar och lysdioder.

VR2-A-panelen kan användas för att styra två sitsfunktioner. Exakt
vilka funktioner som finns på din rullstol beror på hur rullstolen är
utrustad.

Det finns två sitsfunktionsknappar för att styra de eldrivna funktioner
som är installerade på din sits. En funktion aktiveras genom att en av
knapparna trycks in. Lysdioden ovanför knappen tänds när
funktionen aktiveras. Den valda funktionen styrs sedan med
styrspaken.
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