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Uvod
Ta priročnik za uporabo obravnava funkcijske elemente Sedež ICS
nadzorne plošče in se uporablja kot nadaljevanje priročnika za
uporabo električnega invalidskega vozička.

Preberite in upoštevajte vsa navodila ter opozorila v vseh
priročnikih, priloženih električnemu invalidskemu vozičku ter
njegovi dodatni opremi. Nepravilna uporaba lahko privede do
poškodb uporabnika in okvare invalidskega vozička. Za zmanjšanje
teh tveganj morate pozorno prebrati vso priloženo dokumentacijo,
predvsem varnostna navodila in opozorila.

Prav tako je zelo pomembno, da si pred začetkom uporabe vzamete
dovolj časa in se seznanite z različnimi gumbi, funkcijskimi in
krmilnimi elementi, različnimi nastavitvenimi možnostmi sedeža itd.
na vašem vozičku ter njegovi dodatni opremi.

Vse informacije, slike, ilustracije in tehnični podatki temeljijo na
informacijah o izdelku, ki so bile na voljo ob času izdelave teh
navodil za uporabo. Slike in ilustracije, ki jih najdete v teh navodilih
za uporabo, so samo primeri in niso natančen prikaz ustreznih delov.

Pridržujemo si pravico do sprememb izdelka brez predhodnega
obvestila.
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Sedež ICS Opozorila

1 Opozorila

OPOZORILO!

Okoljski pogoji

Invalidski voziček zaščitite pred izpostavljenostjo kakršni koli vlagi,
vključno z dežjem, snegom, blatom ali vodo.

Če so na prevlekah ali nosilcu krmilne ročice vidne razpoke ali praske, jih
je treba takoj zamenjati. Če tega ne storite, lahko v elektroniko vdre vlaga
in povzroči telesne poškodbe ali gmotno škodo, vključno s požarom.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2 Nadzorna plošča sedeža ICS
2.1 Splošno

Slika 1. Nadzorni plošči sedeža ICS. Zgornja ima
potisne gumbe, spodnja pa preklopna stikala.

Električne funkcije sedeža je mogoče upravljati prek nadzorne
plošče sistema za vožnjo. Na sedežih s krmilnim sistemom ICS je
mogoče električne funkcije krmiliti tudi prek nadzorne plošče ICS.

Električne funkcije sedeža lahko upravljate prek nadzorne plošče.
Krmilni sistem je lahko v obliki potisnih gumbov ali pa ima
preklopna stikala za tiste uporabnike, ki z njimi lažje upravljajo.
Premaknite stikalo naprej, da aktivirate sprednji gumb, ali nazaj, da
aktivirate zadnjega. Funkcije kompleta gumbov, ki so opisane tu,
veljajo za običajne potisne gumbe, vendar pa so funkcije enake ne
glede na zasnovo krmilnega sistema.

Vsako stikalo ima lahko dve funkciji, sveti pa simbol omogočene
funkcije. Spremenite funkcije s funkcijo preklopa.

POMEMBNE!

Funkcije se razlikujejo

Število razpoložljivih funkcij je odvisno od opreme vozička in sedeža.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2.1.1 Povratne informacije
Nadzorna plošča uporabniku prek LED-lučk posreduje povratne
informacije o razpoložljivih funkcijah sedeža, omogočenih blokadah
funkcij sedeža, omogočenih omejitvah vozne hitrosti in
omogočenih blokadah vožnje.

LED-lučka nad stikalom ima lahko tri stanja:
1. Lučka je izklopljena
Ikona funkcije ne sveti oziroma je izklopljena. To pomeni, da
funkcija trenutno ni aktivna. Preklopite izbor na levo ali desno
funkcijo sedeža s stikalom za preklop

2. LED-lučka sveti
LED-lučka, ki neprekinjeno sveti, posreduje uporabniku
informacije o hitrosti vožnje.
• Če neprekinjeno sveti zelena LED-lučka, to pomeni, da
lahko voziček vozite z največjo hitrostjo.

• Če neprekinjeno sveti rumena LED-lučka, to pomeni, da je
vozna hitrost zaradi položaja aktivatorja omejena.

• Če neprekinjeno sveti rdeča LED-lučka, to pomeni, da je
vožnja blokirana zaradi položaja aktivatorja.

3. Utripajoča LED-lučka
Utripajoča LED-lučka posreduje uporabniku informacije glede
aktivatorja.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

• Utripajoča zelena LED-lučka označuje posebno ali dodatno
funkcijo.

• Utripajoča rumena LED-lučka označuje, da je sedež zaradi
varnostne omejitve mogoče premikati samo v eno smer. S
stikali pod ikono lahko sedež premaknete zgolj v varno smer.

• Utripajoča rdeča LED-lučka kaže, da je prišlo do napake
aktivatorja. Glede na vrsto napake se lahko zgodi, da s stikali
spodaj ne bo mogoče upravljati funkcij sedeža. Zabeležite si
okoliščine, v katerih je prišlo do napake, saj lahko ti podatki
pomagajo vašemu serviserju. Za nadaljnjo pomoč se obrnite
na serviserja, saj bo voziček morda treba popraviti.

2.2 Funkcije

OPOZORILO!
Nevarnost ukleščenja med uporabo funkcij
sedeža

Pri uporabi električnih funkcij sedeža obstaja nevarnost ukleščenja delov
telesa. Zelo pazite, da se med gibljive dele nič ne zatakne. V nasprotnem
primeru lahko pride do telesnih poškodb.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2.2.1 Dvig sedeža

Slika 2. Dvigalo sedeža.

S pritiskom zgornje polovice gumba lahko sedež dvignete, s
pritiskom spodnje polovice pa spustite.

2.2.2 Kot naslona za hrbet

Slika 3. Kot naslona za hrbet.

S pritiskom spodnje polovice gumba lahko naslonjalo nagnete nazaj,
s pritiskom zgornje pa ga zopet dvignete.

2.2.3 Nagib sedeža

Slika 4. Naklon sedeža.

S pritiskom spodnje polovice gumba lahko sedež nagnete nazaj, s
pritiskom zgornje pa naprej.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2.2.4 Spreminjanje naklona sedeža

Slika 5. Spreminjanje naklona sedeža.

S pritiskom zgornje polovice gumba lahko sedež nagnete naprej, s
pritiskom spodnje pa nazaj. Če je sedež nagnjen naprej ali nazaj, se
bo ustavil, ko doseže nevtralen položaj. Če želite, da se iz
nevtralnega položaja še naprej premika naprej/nazaj, znova pritisnite
isti gumb.

2.2.5 Naklon naslona za nogo

Slika 6. Naklon naslona za nogo.

S pritiskom spodnje polovice gumba lahko naslon za nogo nagnete
nazaj, s pritiskom zgornje pa naprej.

2.2.6 Motorizirana nastavljiva dolžina nog

Slika 7. Motorizirana nastavljiva dolžina nog.

S pritiskom zgornje polovice gumba lahko stopalni plošči dvignete, s
pritiskom spodnje pa spustite.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2.2.7 Funkcija spuščanja sedeža na tla

Slika 8. Funkcija spuščanja sedeža na tla.

S pritiskom zgornje polovice gumba lahko sedež spustite do tal, s
pritiskom spodnje polovice pa dvignete.

2.2.8 Funkcija stoječega položaja

Slika 9. Funkcija stoječega položaja.

S pritiskom zgornje polovice gumba lahko sedež dvignete do
stoječega položaja, s pritiskom spodnje polovice pa spustite do
sedečega položaja.

Funkcijo stanja lahko konfigurirate tako, da ustreza vsakemu
uporabniku s tem, da vnaprej programirate eno od treh mogočih
zaporedij stanja.

Simbol na levi prikazuje zaporedje stanja, ki se začne tako, da se
zravnajo kolki in noge uporabnika, preden se dvigne v stoječi
položaj. To zaporedje kar najbolj zmanjša obremenitev
uporabnikovih kolen.

Simbol na desni prikazuje zaporedje vstajanja, ki uporabnika dvigne
neposredno iz sedečega položaja.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2.2.9 Motorizirane stopalne plošče

Slika 10. Motorizirane stopalne plošče.

S pritiskom spodnje polovice gumba lahko oporo za noge dvignete, s
pritiskom zgornje pa spustite.

2.2.10 Prenos moči

Slika 11. Motorizirane prenosne stopalne plošče.

S pritiskom zgornje polovice gumba lahko hkrati stopalno ploščo
znižate in dvigalo sedeža dvignete. Ob pritisku spodnje polovice
gumba se bo stopalna plošča dvignila, dvigalo sedeža pa se bo
sočasno znižalo. Ta funkcija lahko uporabniku pomaga pri sedanju
na invalidski voziček in vstajanju z njega.

2.2.11 Preklop

Slika 12. Preklop.

S pritiskom gumba za preklop lahko preklopite funkcijo krmilnega
gumba. Do prejšnje funkcije dostopate tako, da znova pritisnete
gumb za preklop. Zasvetil bo simbol za aktivno funkcijo.
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Sedež ICS Nadzorna plošča sedeža ICS

2.2.12 Funkcija pomnilnika

Slika 13. Funkcija pomnilnika.

Nadzorne plošče ICS s pomnilnikom lahko shranijo in prikličejo do
tri položaje sedeža. Funkcija sedeža (npr. električni naklon,
električni nagib, električne noge itd.), si lahko položaj zapomni
samo, če ima nameščen aktuator s položajem povratne informacije.

2.2.12.1 Vrnitev v prednastavljeni položaj

Slika 14. Funkcija pomnilnika.

1. Način pomnilnika odprete tako, da pritisnete gumb pomnilnika
(8) in ga držite dve sekundi. Ko ste v načinu pomnilnika, utripa
LED-lučka pomnilnika zeleno.

2. Pritisnite in pridržite ustrezni gumb za priklic (1, 2 ali 3), da
premaknete sedežni sistem v želeni prednastavljeni položaj.
Zaradi varnosti se premiki aktivatorja zaustavijo, ko sprostite
gumb za priklic. Ko dosežete shranjeni položaj, se premikanje
aktivatorja zaustavi, LED-lučka nad položajem pomnilnika sveti
zeleno, nadzorna plošča pa piska.

3. V standardni način delovanja funkcije sedeža se vrnete tako, da
pritisnete gumb za pomnilnik (8).
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2.2.12.2 Shranjevanje v pomnilnik

Slika 15. Funkcija pomnilnika.

Preden v pomnilniku shranite položaj sedeža, konfigurirajte sistem
sedeža v želenem položaju.
1. Način pomnilnika odprete tako, da pritisnete gumb pomnilnika
(8) in ga držite dve sekundi. Ko ste v načinu pomnilnika, utripa
LED-lučka zeleno.

2. Pritisnite gumb (4) in ga držite, dokler LED-lučka neposredno
levo od lučke pomnilnika ne zasveti zeleno. Pomnilnik je zdaj
omogočen in pripravljen, da shrani položaj sedeža.

3. Pritisnite želeni gumb za shranjevanje (5, 6 ali 7) in ga držite tri
sekunde, da v pomnilnik shranite trenutni položaj sedeža. Ko bo
položaj shranjen v pomnilnik, bo LED-lučka nad položajem
pomnilnika zasvetila rdeče, nadzorna plošča pa bo zapiskala.

4. V standardni način delovanja funkcije sedeža se vrnete tako, da
pritisnete gumb za pomnilnik (8).
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