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Úvod
Tento návod k obsluze se týká funkcí vašeho ovládacího panelu
Sedačka ICS a je určen jako dodatek návodu k obsluze elektrického
invalidního vozíku.

Předtím, než začnete elektrický invalidní vozík používat, přečtěte si
všechny pokyny a varování ve všech příručkách dodaných s
invalidním vozíkem a příslušenstvím. Při nesprávném používání
může dojít ke zranění uživatele i poškození vozíku. Abyste tato
rizika snížili, měli byste si pečlivě přečíst veškerou přiloženou
dokumentaci, zejména pak bezpečnostní pokyny a varování.

Je rovněž nezbytné, abyste věnovali dostatek času seznámení se s
různými tlačítky, funkcemi a ovladači, různými možnostmi
polohování sedačky atd. u vozíku a jeho příslušenství předtím, než je
začnete používat.

Veškeré informace, obrázky, ilustrace a specifikace vycházejí z
informací o produktu dostupných v době vytvoření těchto pokynů
k obsluze. Obrázky a ilustrace použité v těchto pokynech k obsluze
jsou pouze ilustrativní a nejsou zamýšlené jako přesná zobrazení
různých částí .

Vyhrazujeme si právo změny produktu bez předchozího oznámení.
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Sedačka ICS Varování

1 Varování

VAROVÁNÍ!

Podmínky okolního prostředí

Chraňte vozík před vystavením jakémukoli druhu vlhkosti, včetně deště,
sněhu, bláta nebo postříkání.

Pokud na krytech nebo základně pákového ovladače objevíte praskliny
nebo trhliny, musíte je okamžitě nechat vyměnit. Pokud tak neučiníte, může
se vlhkost dostat k elektronice a způsobit úraz nebo poškození majetku,
včetně požáru.
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Sedačka ICS Varování
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2 Ovládací panel sedačky ICS
2.1 Obecné informace

Obrázek 1. Ovládací panely sedačky ICS, horní je
vybaven tlačítky a spodní je vybaven přepínači.

Elektrické funkce sedačky lze ovládat pomocí ovládacího panelu
systému pohonu. U sedaček vybavených ovládacím systémem ICS je
možné elektrické funkce ovládat také pomocí ovládacího panelu
ICS.

Elektrické funkce sedačky se ovládají pomocí ovládacího panelu.
Ovládací systém se dodává v podobě tlačítek nebo kolébkových
spínačů pro uživatele, kterým se lépe manipuluje s páčkami.
Kolébkový spínač se přepne dopředu pro použití předního tlačítka a
dozadu pro použití zadního tlačítka. Zde popsané funkce tlačítek
platí pro konvenční tlačítka, ale funkce jsou stejné bez ohledu na
design ovládacího systému.

Každé umístění přepínače může mít dvě funkce, přičemž svítí
symbol pro aktivní funkci. Funkce můžete měnit pomocí funkce
posunu.

DŮLEŽITÉ!

Funkce se mohou lišit

Počet dostupných funkcí se bude lišit podle vybavení vozíku a sedačky.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2.1.1 Zpětná vazba
Ovládací panel poskytuje prostřednictvím LED kontrolek zpětnou
vazbu týkající se dostupných funkcí sedačky, aktivních omezení
funkcí sedačky, aktivních omezení rychlosti a aktivních omezení
pohonu.

LED kontrolka nahoře může mít tři stavy:
1. Off (vypnuto)
Ikona funkce je zhasnutá nebo vypnutá. To znamená, že funkce
není právě aktivní. Přepnutí výběru levé a pravé funkce sedačky
pomocí přepínače posunu

2. Trvale svítící LED kontrolka
Trvale svítící LED kontrolka poskytuje uživateli informace o
rychlosti jízdy.
• Trvale svítící LED kontrolka znamená, že vozík může jet
plnou rychlostí.

• Žlutě svítící LED kontrolka znamená, že rychlost vozíku je
omezena v důsledku polohy akčního členu.

• Červeně svítící LED kontrolka znamená, že jízda je omezena
v důsledku polohy akčního členu.

3. Blikající LED kontrolka
Blikající LED kontrolka poskytuje uživateli informace o akčním
členu.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

• Zeleně blikající LED kontrolka označuje zvláštní nebo
rozšířenou funkci.

• Žlutě blikající LED kontrolka označuje, že funkce sedačky je
blokovaná v jednom směru v důsledku bezpečnostního
omezení. Přepínače pod ikonou budou pohybovat sedačkou
pouze v bezpečném směru.

• Červeně blikající LED kontrolka označuje, že byla
detekována chyba akčního členu. Podle konkrétního typu
chyby se může stát, že přepínače pod kontrolkou budou či
nebudou ovládat funkci sedačky. Poznamenejte si okolnosti,
za kterých tato situace nastala, protože tyto informace mohou
pomoci vašemu servisnímu technikovi. Kontaktujte
servisního technika, protože vozík může vyžadovat servis.

2.2 Funkce

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí přiskřípnutí během používání funkcí
sedačky

Při používání elektrických funkcí sedačky hrozí riziko přiskřípnutí. Dávejte
pozor, aby nedošlo k zachycení žádných částí těla mezi pohyblivými
částmi. V opačném případě se vystavujete riziku úrazu.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2.2.1 Zvedání sedačky

Obrázek 2. Zvedání sedačky.

Sedačku lze vysunout nahoru stisknutím horní části tlačítka a dolů
stisknutím jeho dolní části.

2.2.2 Sklon opěradla

Obrázek 3. Sklon opěradla.

Opěradlo můžete sklopit dozadu stisknutím dolní části tlačítka a
vrátit zpět stisknutím jeho horní části.

2.2.3 Naklápění sedačky

Obrázek 4. Naklápění sedačky.

Sedačku můžete sklopit dozadu stisknutím dolní části tlačítka a
dopředu stisknutím jeho horní části.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2.2.4 Přední naklápění

Obrázek 5. Přední naklápění.

Sedačku můžete sklopit dopředu stisknutím horní části tlačítka a
dozadu stisknutím jeho dolní části. Při naklápění sedačky dopředu
nebo dozadu se sedačka po dosažení neutrální polohy zastaví. Pokud
chcete pokračovat v pohybu vpřed nebo vzad z neutrální polohy,
znovu stiskněte stejné tlačítko.

2.2.5 Sklon opěrky nohou

Obrázek 6. Sklon opěrky nohou.

Opěrku nohou můžete vyklopit dopředu stisknutím horní části
tlačítka a vrátit zpět stisknutím jeho dolní části.

2.2.6 Elektricky stavitelná délka opěrky
nohou.

Obrázek 7. Elektricky stavitelná délka opěrky nohou.

Stupačku lze vysunout nahoru stisknutím horní části tlačítka a
spustit dolů stisknutím jeho dolní části.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2.2.7 Funkce sedačka-podlaha

Obrázek 8. Funkce sedačka-podlaha.

Sedačku lze spustit dolů k podlaze stisknutím horní části tlačítka a
zvednout stisknutím jeho dolní části.

2.2.8 Funkce stání

Obrázek 9. Funkce stání.

Sedačku lze vysunout nahoru do polohy stání stisknutím horní části
tlačítka a dolů do pozice sezení stisknutím jeho dolní části.

Funkci stání lze přizpůsobit pro každého jednotlivého uživatele
předprogramováním jedné ze tří možných sekvencí stání.

Symbol na levé straně zobrazuje sekvenci stání, která začíná
vyrovnáním boků a nohou uživatele, než dojde ke zvednutí do
polohy vestoje. Tato sekvence minimalizuje tlak na kolena uživatele.

Symbol na pravé straně zobrazuje sekvenci stání, která zvedne
uživatele přímo z polohy vsedě.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2.2.9 Elektrické ovládání stupaček

Obrázek 10. Elektrické ovládání stupaček.

Stupačky lze zvednout nahoru stisknutím dolní části tlačítka a spustit
dolů stisknutím jeho horní části.

2.2.10 Elektrický posun

Obrázek 11. Elektrický posun stupačky.

Stupačku lze spustit zároveň se zvednutím sedačky stisknutím horní
části tlačítka. Stisknutím dolní části tlačítka zvednete stupačku a
zároveň spustíte sedačku dolů. Tato funkce usnadňuje uživateli
nasedání do vozíku a vystupování z něj.

2.2.11 Shift

Obrázek 12. Shift.

Změňte funkce ovládacího tlačítka stisknutím tlačítka Shift.
Změňte funkci tlačítka zpět stisknutím tlačítka Shift. Rozsvítí se
symbol aktivní funkce.
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Sedačka ICS Ovládací panel sedačky ICS

2.2.12 Funkce paměti

Obrázek 13. Funkce paměti.

Ovladače ICS vybavené funkcí paměti umožňují uložit a vyvolat až
tři polohy sedačky. Funkce sedačky (např. elektrické naklápění,
elektrické nastavení opěradla, elektrické nastavení opěrky nohou
atd.) umožňuje zapamatování polohy pouze v případě, že je
vybavena pohonem s nainstalovanou zpětnou vazbou polohování.

2.2.12.1 Návrat do přednastavené polohy

Obrázek 14. Funkce paměti.

1. Režim paměti aktivujete tak, že stisknete a podržíte tlačítko
paměti (8) na dvě sekundy. Když je režim paměti aktivní, bliká
zelená LED kontrolka.

2. Stiskněte a podržte příslušné tlačítko vyvolání (1, 2 nebo 3) a
posuňte sedací systém do požadované přednastavené polohy
uložené v paměti. Když tlačítko vyvolání uvolníte, pohyb
akčního členu se z bezpečnostních důvodů zastaví. Když je
dosaženo uložené polohy, pohyb akčního členu se zastaví, LED
kontrolka nad polohou uloženou v paměti se rozsvítí zeleně a
ovládací panel pípne.

3. Do standardního provozního režimu sedačky se vraťte stisknutím
tlačítka paměti (8).
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2.2.12.2 Uložení do paměti

Obrázek 15. Funkce paměti.

Než uložíte polohu sedačky do paměti, nastavte sedací systém do
požadované polohy.
1. Režim paměti aktivujete tak, že stisknete a podržíte tlačítko
paměti (8) na dvě sekundy. Když je režim paměti aktivní, bliká
zelená LED kontrolka.

2. Stiskněte a podržte tlačítko (4), dokud se LED kontrolka
umístěná vlevo vedle LED kontrolky paměti nerozsvítí zeleně.
Paměť je nyní aktivní a připravena uložit polohu sedačky.

3. Stiskněte a podržte požadované tlačítko uložení (5, 6 nebo 7) na
tři sekundy, aby se současná poloha sedačky uložila do paměti.
LED kontrolka nad polohou paměti se rozsvítí červeně a
ovládací panel jednou pípne, jakmile je poloha úspěšně uložena
do paměti.

4. Do standardního provozního režimu sedačky se vraťte stisknutím
tlačítka paměti (8).
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