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Introduksjon
Denne brukerhåndboken beskriver funksjonene til ICS-sete sitt
kontrollpanel, og er ment som et tillegg til brukerhåndboken for den
elektriske rullestolen.

Det er viktig at du leser og følger instruksjonene og advarslene i alle
håndbøkene som leveres med den elektriske rullestolen og dens
tilbehør. Feil bruk kan forårsake skader på både brukeren og
rullestolen. Du bør lese all informasjonen nøye for å redusere
risikoen for skader, spesielt sikkerhetsinstruksjonene og
advarselstekstene.

Det er også svært viktig at du bruker nok tid til å gjøre deg kjent
med de ulike knappene, funksjonene og styrekontrollene, de ulike
justeringsmulighetene på setet osv. på rullestolen og annet tilbehør
før du tar den i bruk.

All informasjon, alle bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert
på produktinformasjonen som var tilgjengelig da denne
bruksanvisningen ble laget. Bilder og illustrasjoner som brukes i
denne bruksanvisningen, er eksempler og ikke nødvendigvis
nøyaktige avbildninger av de ulike delene.

Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse
om dette på forhånd.
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ICS-sete Advarsler

1 Advarsler

ADVARSEL!

Værforhold

Beskytt rullestolen mot enhver form for fuktighet, inkludert regn, snø, søle
eller sprut.

Hvis det er sprekker eller flenger i dekslene eller styrespakmansjetten, må
de umiddelbart skiftes ut. Hvis du ikke gjør det, kan det komme fuktighet inn
i elektronikken og dette kan forårsake personskader eller materielle skader,
inkludert brann.
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2 ICS-setets kontrollpanel
2.1 Generelt

Billede 1. ICS-setets kontrollpaneler, det øverste er
utstyrt med knapper og det nederste med vippebrytere.

Setets elektriske funksjoner kan betjenes fra kjøresystemets
kontrollpanel. På seter utstyrt med kontrollsystemet ICS kan de
elektriske funksjonene også betjenes fra ICS-kontrollpanelet.

Setets elektriske funksjoner betjenes fra kontrollpanelet.
Styresystemet kan være i form av knapper eller vippebrytere for de
brukerne som synes de er enklere å betjene. Skyv vippebryteren
forover for å betjene den fremre knappen, og bakover for å betjene
den bakre. Knappeboksfunksjonene som er beskrevet her, gjelder for
vanlige trykknapper, men funksjonene er de samme uavhengig av
styresystemdesign.

Hver bryterposisjon kan ha to funksjoner, og symbolet for den
aktive funksjonen lyser. Bytt funksjoner med skift-funksjonen.

FORSIKTIG!

Funksjoner varierer

Antall tilgjengelige funksjoner vil variere alt etter hvordan rullestolen og
setet er utstyrt.
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2.1.1 Tilbakemelding
Kontrollpanelets LED-lamper gir informasjon om hvilke
setefunksjoner som er tilgjengelige, hvilke setefunksjoner som er
begrenset, hvilke setefunksjoner som medfører hastighetsreduksjon
eller som stopper kjøringen helt.

LED-lampen over bryteren kan ha tre tilstander:
1. Av

Funksjonsikonet er slukket eller av. Dette betyr at funksjonen
ikke er aktiv for øyeblikket. Du veksler mellom venstre og høyre
setefunksjoner med skift-bryteren.

2. LED lyser fast
En LED-lampe som lyser fast, gir brukeren informasjon om
kjørehastigheten.
• En grønn LED-lampe som lyser fast, betyr at stolen kan kjøres
med full hastighet.

• En gul LED-lampe som lyser fast, betyr at kjørehastigheten er
begrenset på grunn av posisjonen til denne aktuatoren.

• En rød LED-lampe som lyser fast, betyr at rullestolen ikke
kan kjøres på grunn av posisjonen til denne aktuatoren.

3. Blinkende LED
En blinkende LED-lampe gir brukeren informasjon om
aktuatoren.
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• En blinkende grønn LED-lampe angir en spesiell eller utvidet
funksjon.

• En blinkende gul LED-lampe betyr at setefunksjonen er
sperret i en retning på grunn av en sikkerhetsgrense. Bryterne
under ikonet vil bare bevege setet i den trygge retningen.

• En blinkende rød LED-lampe betyr at det er oppdaget en
aktuatorfeil. Avhengig av typen feil vil eller vil ikke bryterne
nedenfor kunne betjene setefunksjonen. Merk deg
omstendighetene rundt denne indikasjonen, da denne
informasjonen kan være nyttig for serviceteknikeren. Ta
kontakt med serviceteknikeren for ytterligere assistanse, da det
kan være nødvendig med service.

2.2 Funksjoner

ADVARSEL!

Klemfare ved bruk av setefunksjoner

Vær oppmerksom på klemfaren når du bruker de elektriske setefunksjo-
nene. Forviss deg om at ingenting havner mellom bevegelige deler. Hvis
du ikke gjør det, kan det føre til personskader.
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2.2.1 Seteløfter

Billede 2. Seteløfter.

Setet heves når du trykker på den øvre delen av knappen, og senkes
når du trykker på den nedre delen.

2.2.2 Ryggstøttevinkel

Billede 3. Ryggstøttevinkel.

Du kan legge ryggstøtten bakover ved å trykke på den nedre delen
av knappen, og forover igjen ved å trykke på den øvre delen.

2.2.3 Setetilt

Billede 4. Setetilt.

Du kan vippe setet bakover ved å trykke på den nedre delen av
knappen, og forover ved å trykke på den øvre delen.
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2.2.4 Tilt forover

Billede 5. Tilt forover.

Du kan vippe setet forover ved å trykke på den øvre delen av
knappen, og bakover ved å trykke på den nedre delen. Når setet
vippes forover eller bakover, stopper setet når det står i nøytral
stilling. Du fortsetter bevegelsen forover eller bakover fra nøytral
posisjon ved å trykke på den samme knappen igjen.

2.2.5 Benstøttevinkel

Billede 6. Benstøttevinkel.

Du kan vippe benstøtten forover ved å trykke på den øvre delen av
knappen, og bakover igjen ved å trykke på den nedre delen.

2.2.6 Elektrisk justerbar benlengde

Billede 7. Elektrisk justerbar benlengde.

Du kan heve fotplaten ved å trykke på den øvre delen av knappen,
og senke den igjen ved å trykke på den nedre delen.
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2.2.7 Sete-til-gulv-funksjon

Billede 8. Sete-til-gulv-funksjon.

Du kan senke setet til gulvet ved å trykke på den øvre delen av
knappen, og heve det igjen ved å trykke på den øvre delen.

2.2.8 Ståfunksjon

Billede 9. Ståfunksjon.

Du kan heve setet til stående posisjon ved å trykke på den øvre delen
av knappen, og senke det til sittende posisjon igjen ved å trykke på
den nedre delen.

Du kan konfigurere ståfunksjonen til hver bruker ved å
forhåndsprogrammere en av de tre mulige ståsekvensene.

Symbolet til venstre viser ståsekvensen som begynner ved å rette ut
brukerens hofter og ben før den løfter brukeren til ståposisjon.
Denne sekvensen reduserer belastningen på brukerens knær.

Symbolet til høyre viser ståsekvensen som løfter brukeren direkte fra
sittende posisjon.
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2.2.9 Elektriske fotplater

Billede 10. Elektriske fotplater.

Du kan heve fotplatene ved å trykke på den nedre delen av knappen,
og senke dem igjen ved å trykke på den øvre delen.

2.2.10 Forflytning

Billede 11. Elektrisk fotplate til forflytning.

Du kan senke fotplaten samtidig som du hever seteløfteren ved å
trykke på den øvre delen av knappen. Når du trykker på den nedre
delen av knappen, vil dette heve fotplaten og samtidig senke
seteløfteren. Denne funksjonen kan hjelpe brukeren med å komme
seg inn og ut av rullestolen.

2.2.11 Skift-knapp

Billede 12. Skift-knapp.

Du kan endre knappefunksjon ved å trykke på skift-knappen. Du
endrer funksjonen tilbake ved å trykke på skift-knappen igjen.
Symbolet for den aktive funksjonen vil lyse.
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2.2.12 Minnefunksjon

Billede 13. Minnefunksjon.

ICS-kontrollpaneler som er utstyrt med minne, kan lagre og hente
frem opptil tre seteposisjoner. En setefunksjon (f.eks. elektrisk tilt,
tilbakelent stilling, elektriske ben osv.) kan bare lagre en posisjon
hvis den har en aktuator med posisjonstilbakemelding montert.

2.2.12.1 Gå tilbake til en forhåndsinnstilt posisjon

Billede 14. Minnefunksjon.

1. Gå til minnemodus ved å holde minneknappen (8) inne i to
sekunder. Når du er i minnemodus vil LED-lampen for minne
blinke grønt.

2. Trykk og hold inne den ønskede minneknappen (1, 2 eller 3) for
å flytte setesystemet til ønsket minneposisjon. Som en
sikkerhetsfunksjon vil aktuatorbevegelsen stoppe når du slipper
minneknappen. Når du har nådd den lagrede posisjonen,
opphører aktuatorbevegelsen, LED-lampen over
minneposisjonen lyser grønt og kontrollpanelet avgir et
pipesignal.

3. Du går tilbake til standard driftsmodus for setefunksjon ved å
trykke på minneknappen (8).
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2.2.12.2 Lagre posisjoner i minnet

Billede 15. Minnefunksjon.

Før du lagrer en seteposisjon i minnet, må du stille inn setesystemet i
den ønskede posisjonen.
1. Gå til minnemodus ved å holde minneknappen (8) inne i to

sekunder. Når du er i minnemodus vil LED-lampen blinke
grønt.

2. Trykk og hold knappen (4) inne til LED-lampen til venstre for
minne-LED-lampen lyser grønt. Minnet er nå aktivert og klart
til å memorere en seteposisjon.

3. Trykk og hold inne den ønskede lagringsknappen (5, 6 eller 7) i
tre sekunder for å memorere den gjeldende seteposisjonen. LED-
lampen over minneposisjonen vil lyse rødt, og kontrollpanelet vil
avgi et pipesignal når posisjonen er lagret i minnet.

4. Du går tilbake til standard driftsmodus for setefunksjon ved å
trykke på minneknappen (8).
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