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Indledning
Denne brugervejledning dækker funktionerne på dit ICS-sæde
kontrolpanel og er en udvidelse af brugervejledningen til din
elektriske kørestol.

Læs og følg alle instruktioner og advarsler i denne vejledning, inden
du bruger din elektriske kørestol og dens tilbehør. Forkert brug kan
forårsage skader på såvel bruger som stol. For at reducere denne
risiko bør du læse al leveret dokumentation omhyggeligt, især
sikkerhedsinstruktionerne og de tilhørende advarselstekster.

Det er også overordentlig vigtigt, at du afsætter tilstrækkelig tid til at
blive fortrolig med de forskellige knapper, funktioner og
styringskontroller, de forskellige muligheder for sædeindstilling osv. i
din kørestol og dens tilbehør, før du begynder at bruge den.

Alle oplysninger, billeder, illustrationer og specifikationer er baseret
på de produktoplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt,
hvor denne betjeningsvejledning blev udarbejdet. Billederne og
illustrationerne i denne betjeningsvejledning er repræsentative
eksempler og skal ikke opfattes som præcise billeder af de forskellige
dele.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage ændringer af
produktet.
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ICS-sæde Advarsler

1 Advarsler

ADVARSEL!

Miljømæssige forhold

Beskyt kørestolen mod eksponering for enhver form for fugt, herunder regn,
sne, mudder eller stænk.

Hvis nogen afskærmninger eller joystickbælgen har brud eller revner, skal
de udskiftes øjeblikkeligt. Undladelse heraf kan forårsage fugt i elektro-
nikken og medføre personskade eller skade på ejendom, herunder brand.
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2 ICS-sædekontrolpanel
2.1 Generelt

Billede 1. Når det drejer sig om ICS-sædepaneler, er
det øverste udstyret med trykknapper og det nederste
med kontakter.

Sædets elektriske funktioner kan styres fra køresystemets
kontrolpanel. På sæder udstyret med kontrolsystemet ICS kan de
elektriske funktioner også styres fra ICS-kontrolpanelet.

Sædets elektriske funktioner kan styres fra kontrolpanelet.
Kontrolsystemet kan være i form af trykknapper eller vippekontakter
til de brugere, der finder dem lettere at betjene. Flyt vippekontakten
frem for at betjene den forreste knap og tilbage for at betjene den
bagerste knap. De knapboksfunktioner, der er beskrevet her, gælder
for konventionelle trykknapper, men funktionerne er de samme,
uanset kontrolsystemets udformning.

Hver kontaktplacering kan have to funktioner, og symbolet for den
aktiverede funktion lyser. Skift funktioner med skiftefunktionen.

FORSIGTIG!

Funktionerne varierer

Antallet af tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af hvordan køre-
stolen og sædet er udstyret.
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2.1.1 Feedback
Kontrolpanelet giver tilbagemelding om de tilgængelige
sædefunktioner, aktive sædefunktionsforhindringer, aktive
hastighedsbegrænser og aktive kørselsforhindringer via dets
lysdioder.

LED'en over kontakten kan vise tre ting:
1. Slukket
Funktionsikonet er slukket eller afbrudt. Det indebærer, at
funktionen aktuelt ikke er aktiv. Skift mellem valg af venstre eller
højre sædefunktioner med skiftekontakten

2. Konstant lys
En konstant lysende LED giver brugeren information om
kørehastighed.
• En konstant grøn LED betyder, at stolen kan køres med fuld
hastighed.

• En konstant gul LED betyder, at hastigheden er begrænset
pga. aktuatorens stilling.

• En konstant rød LED indebærer, at kørslen er begrænset pga.
aktuatorens stilling.

3. Blinkende LED
En blinkende LED giver brugeren oplysninger om aktuatoren.
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• En blinkende grøn LED angiver en særlig eller en udvidet
funktion.

• En blinkende gul LED betyder, at sædefunktionen hæmmes i
én retning pga. en sikkerhedsgrænse. Kontakterne under
ikonet vil kun flytte sædet i en sikker retning.

• En blinkende rød LED indikerer, at en aktuatorfejl er blevet
registreret. Afhængigt af fejltypen kan kontakterne nedenfor
enten betjene sædefunktionen eller ikke. Notér de
omstændigheder, hvorunder denne indikering forekommer,
da disse oplysninger kan hjælpe din serviceudbyder. Kontakt
din serviceudbyder for at få yderligere hjælp, da et eftersyn
kan være nødvendigt.

2.2 Funktioner

ADVARSEL!

Risiko for klemning ved brug af sædefunktioner

Der er en risiko for klemningsulykker, når de elektriske sædefunktioner
bruges. Vær omhyggelig med at sikre, at intet sidder fast mellem
bevægelige dele. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i personskade.
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2.2.1 Sædeløft

Billede 2. Sædeløft.

Sædet kan hæves ved at trykke på den øverste del af knappen og
sænkes ved at trykke på den nederste del.

2.2.2 Ryglænsvinkel

Billede 3. Ryglænsvinkel

Ryglænet kan vinkles bagud ved at trykke på den nederste del af
knappen og bringes tilbage ved at trykke på den øverste del.

2.2.3 Sædehældning

Billede 4. Sædehældning.

Sædehældningen kan vinkles bagud ved at trykke på den nederste del
af knappen og forud ved at trykke på den øverste del.

14



ICS-sæde ICS-sædekontrolpanel

2.2.4 Fremadhældning

Billede 5. Fremadhældning.

Sædehældningen kan vinkles forud ved at trykke på den nederste del
af knappen og bagud ved at trykke på den øverste del. Når sædet
vippes fremad eller bagud, stopper det, når det når neutral position.
Tryk igen på den samme knap for at fortsætte bevægelsen fremad/
tilbage fra neutral position.

2.2.5 Benstøttevinkel

Billede 6. Benstøttevinkel.

Benstøtten kan vinkles fremad ved at trykke på den øverste del af
knappen og tilbage ved at trykke på den nederste del.

2.2.6 Elektrisk justerbar benlængde

Billede 7. Elektrisk justerbar benlængde.

Fodpladen kan hæves ved at trykke på den øverste del af knappen og
sænkes ved at trykke på den nederste del.
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2.2.7 Sæde-til-gulv-funktion

Billede 8. Sæde-til-gulv-funktion.

Sædet kan sænkes ned til gulvet ved at trykke på den øverste del af
knappen og hæves ved at trykke på den nederste del.

2.2.8 Opretstående funktion

Billede 9. Opretstående funktion.

Sædet kan hæves til opretstående stilling ved at trykke på den øverste
del af knappen og sænkes til siddende stilling ved at trykke på den
nederste del.

Den opretstående funktion kan konfigureres, så den passer til den
enkelte bruger ved at forprogrammere én af de tre mulige
opretstående sekvenser.

Symbolet til venstre viser den stående sekvens, der starter med
udretning af brugerens hofter og ben, inden brugeren rejses op til en
opretstående position. Denne sekvens minimerer trykket på
brugerens knæ.

Symbolet til højre viser den opretstående sekvens, som løfter
brugeren direkte fra siddende stilling.
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2.2.9 Elektrisk styrede fodplader

Billede 10. Elektrisk styrede fodplader.

Fodpladerne kan hæves ved at trykke på den nederste del af knappen
og sænkes ved at trykke på den øverste del.

2.2.10 Elektrisk overførsel

Billede 11. Fodplade med elektrisk overførsel.

Fodpladen kan sænkes, på samme tid som sædeløftet hæves, ved at
trykke på øverste del af knappen. Ved at trykke på den nederste del
af knappen hæves fodpladen, og samtidig sænkes sædeløftet. Denne
funktion kan hjælpe brugeren med at komme ind i og ud af
kørestolen.

2.2.11 Skift

Billede 12. Skift.

Skift kontrolknappens funktioner ved at trykke på skifteknappen.
Skift funktionen tilbage igen ved at trykke på skifteknappen.
Symbolet for den aktive funktion lyser op.
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2.2.12 Hukommelsesfunktion

Billede 13. Hukommelsesfunktion.

ICS-kontrolpaneler udstyret med hukommelse kan gemme og
genkalde op til tre sædepositioner. En sædefunktion (f.eks. elektrisk
hældning, vinkling, benstøtte osv.) kan kun huske en position, hvis
den har installeret en aktuator med feedback.

2.2.12.1 Vend tilbage til en forudindstillet position

Billede 14. Hukommelsesfunktion.

1. Indtast hukommelsestilstand ved at trykke på og holde
hukommelsesknappen (8) nede i to sekunder. Når den er i
hukommelsestilstand, blinker hukommelses-LED'en grønt.

2. Tryk på og hold den ønskede genkaldsknap (1, 2 eller 3) nede for
at flytte sædesystemet til den ønskede forudindstillede position.
Som en sikkerhedsforanstaltning vil et slip af genkaldsknappen
stoppe aktuatorens bevægelse. Når den gemte position er nået,
standser aktuatorens bevægelse, LED’en over
hukommelsesposition lyser grønt, og kontrolpanelet bipper.

3. Vend tilbage til sædefunktionens standardtilstand ved at trykke på
hukommelsesknappen (8).
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2.2.12.2 Lagring af hukommelse

Billede 15. Hukommelsesfunktion.

Før du gemmer en sædeposition i hukommelsen, skal du indstille
sædesystemet til den ønskede position.
1. Indtast hukommelsestilstand ved at trykke på og holde
hukommelsesknappen (8) nede i to sekunder. Når LED'en er i
hukommelsestilstand, blinker den grønt.

2. Tryk på og hold knap (4) nede, indtil LED'en umiddelbart til
venstre for hukommelses-LED'en lyser grønt. Hukommelse er
nu aktiveret og klar til at lagre en sædeposition.

3. Tryk på og hold den ønskede lagringsknap (5, 6 eller 7) nede i
tre sekunder for at huske nuværende sædeposition. LED'en oven
over hukommelsespositionen lyser rødt, og kontrolpanelet
udsender en tone, når hukommelsen er lagret.

4. Vend tilbage til sædefunktionens standardtilstand ved at trykke på
hukommelsesknappen (8).
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