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Inledning
Den här användarhandboken täcker funktionerna i ICS-säte
kontrollpanelen och är avsedd att användas som en förlängning av
rullstolens användarhandbok.

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 erforderlig tid till att bekanta
dig med rullstolen och dess tillbehör, 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 information.
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ICS-säte VARNINGAR:

1 VARNINGAR:

VARNING!

Miljöförhållanden

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

Om någon av kåporna eller manöverpanelens låda har sprickor eller dylikt
bör de genast bytas. Om detta inte görs kan fukt komma in i elektroniken
och orsaka personskada eller egendomsskada, inklusive brand.
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ICS-säte VARNINGAR:
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2 ICS-manöverpanel för sits
2.1 Allmänt

Bild 1. ICS-manöverpaneler för sits, den övre utrustad
med tryckknappar och den nedre med
vippomkopplare.

Sitsens elektriska funktioner kan manövreras från drivsystemets
manöverpanel. På sitsar utrustade med styrsystemet ICS kan de
elmanövrerade funktionerna även manövreras från ICS-
manöverpanelen.

Med hjälp av sitsens manöverpanel styrs sitsens elektriska funktioner.
Manöverdonen kan vara i form av tryckknappar eller, för vissa
användare mer lättmanövrerade, vippomkopplare. Vippomkopplaren
förs framåt för att påverka den främre knappen och bakåt för att
påverka den bakre knappen. De av knapplådans funktioner som
beskrivs här gäller vanliga tryckknappar, men funktionerna är
desamma oavsett styrsystemets design.

Varje brytare kan ha två funktioner och symbolen för den aktiva
funktionen lyser. Ändra funktioner med skift-funktionen.

VIKTIGT!

Funktionerna varierar

Antalet tillgängliga funktioner varierar beroende på hur rullstolen och sitsen
är utrustad.
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.1.1 Feedback
Via LED-lamporna ger manöverpanelen återkoppling om vilka
sitsfunktioner som finns tillgängliga, vilka sitsfunktioner som är
begränsade, vilka sitsfunktioner som orsakar hastighetsreducering
eller helt stoppar körning.

LED-lampan ovanför omkopplaren kan ha tre lägen:
1. Av

Funktionens symbol är släckt. Detta innebär att funktionen inte
finns tillgänglig för tillfället. Växla mellan vänster och höger
sitsfunktion med växlingsomkopplaren.

2. LED-lampa med fast sken
Fast sken ger information om körhastighet.
• Fast grönt sken anger att rullstolen kan köras med

maxhastighet.
• Fast gult sken anger att rullstolens hastighet är begränsad på

grund av den aktuella sitsfunktionens position.
• Fast rött sken anger att rullstolens körning är begränsad på

grund av den aktuella sitsfunktionens position.
3. Blinkande LED-lampa

En blinkande lampa ger information om manöverdonen.
• En blinkande grön lampa innebär specialfunktion eller utökad

funktion.
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

• En blinkande gul lampa innebär att sitsfunktionen är spärrad i
den ena riktningen på grund av en säkerhetsbegränsning.
Omkopplarna nedanför symbolen fungerar bara i den säkra
riktningen.

• En blinkande röd lampa innebär att ett manöverdonsfel har
upptäckts. Beroende på typen av fel kan det innebära att
sitsfunktionen inte fungerar. Notera omständigheterna kring
när felet uppstår eftersom det kan vara till hjälp för
serviceleverantören. Kontakta serviceleverantören för
ytterligare hjälp, eftersom service kan behövas.

2.2 Funktioner

VARNING!
Klämrisk föreligger när sitsfunktionerna
används

Klämrisk föreligger alltid när sitsens elektriska funktioner används. Se till att
inget fastnar mellan de rörliga delarna. Att inte göra det kan leda till
personskador.
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.2.1 Sitslyft

Bild 2. Sitslyft.

Sitsen höjs när knappens övre del trycks ned och sänks när knappens
nedre del trycks ner.

2.2.2 Ryggstödsvinkel

Bild 3. Ryggstödsvinkel.

Ryggstödet lutas bakåt vid tryck på knappens nedre del och tillbaka
vid tryck på den övre delen.

2.2.3 Sitslutning

Bild 4. Sitslutning.

Sitsen lutas bakåt när knappens nedre del trycks ned och framåt vid
tryck på den övre delen.

14



ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.2.4 Sitslutning framåt

Bild 5. Sitslutning framåt.

Sitsen kan lutas framåt när knappens övre del trycks ned och bakåt
vid tryck på den nedre delen. När sitsen lutas framåt eller bakåt
kommer den att stanna upp när den når neutralt läge. För att fortsätta
att luta framåt eller bakåt från neutralt trycker du på samma knapp
igen.

2.2.5 Benstödsvinkel

Bild 6. Benstödsvinkel.

Sitsen lutas framåt när knappens övre del trycks ned och tillbaka när
knappens nedre del trycks ner.

2.2.6 Elektriskt justerad benlängd

Bild 7. Elektriskt justerad benlängd.

Fotplattan höjs när knappens övre del trycks ned och sänks när
knappens nedre del trycks ner.
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.2.7 Sits-till-golv-funktion

Bild 8. Sits-till-golv-funktion.

Sitsen sänks ned till golvet när knappens övre del trycks ned och höjs
upp igen när knappens nedre del trycks ner.

2.2.8 Ståfunktion

Bild 9. Ståfunktion.

Sitsen höjs till stående läge när knappens övre del trycks ned och
sänks till sittande när knappens nedre del trycks ner.

Ståfunktionen kan förprogrammeras med ett av tre olika
rörelsemönster för att passa alla brukare.

Den vänstra symbolen visar uppresningsfunktion som först rätar ut
brukarens ben och höft innan brukaren reses till stående läge. Denna
sekvens minimerar belastningen på brukarens knän.

Den högra symbolen visar uppresningsfunktion som reser brukaren
direkt från sittande ställning.
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.2.9 Benstöd elektrisk höjdjustering

Bild 10. Elmanövrerade fotplattor.

Fotplattan höjs när knappens nedre del trycks ned och sänks när
knappens övre del trycks ner.

2.2.10 Elstyrning

Bild 11. Benstöd elektrisk förflyttning.

Sitsen höjs samtidigt som fotplattan sänks när knappens övre del
trycks ned. Sitsen sänks samtidigt som fotplattan höjs när knappens
nedre del trycks ned. Denna funktion kan hjälpa brukaren att
komma i och ur rullstolen.

2.2.11 Skift

Bild 12. Skift.

Byt funktion på manöverknapparna genom att trycka på skift-
knappen. Byt tillbaks genom att åter trycka på skift-knappen.
Symbolen för den aktiva funktionen tänds.
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.2.12 Minnesfunktion

Bild 13. Minnesfunktion.

ICS-manöverpanel med minnesfunktion kan lagra och hämta upp
till tre sitspositioner. En sätesfunktion (t. ex. elmanövrerad vinkling,
elmanövrerad lutning, elmanövrerat benstöd etc.) kan bara
memorera en position om systemet har ett manöverdon med
positionsåterkoppling.

2.2.12.1 Återgå till ett förinställt läge

Bild 14. Minnesfunktion.

1. Välj minnesläget genom att hålla knapp (8) intryckt i två
sekunder. Symbolen blinkar grönt när minnesläget är aktiverat.

2. Håll ned den önskade hämta-knappen Hämta (1, 2 eller 3) för att
flytta sitssystemet till önskat förinställt läge. För säkerhets skull
stannar manöverdonet om Hämta-knappen släpps. När det
sparade läget nås stoppas manöverdonets rörelse, symbolen
ovanför minnesläget lyser grönt och manöverpanelen avger en
ljudsignal.

3. Återgå till manöverpanelens standardfunktioner genom att trycka
på minnes-knappen (8).
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ICS-säte ICS-manöverpanel för sits

2.2.12.2 Spara inställning

Bild 15. Minnesfunktion.

Innan du lagrar ett sitsläge i minnet ska du konfigurera sitssystemet i
önskat läge.
1. Välj minnesläget genom att hålla knapp (8) intryckt i två

sekunder. Symbolen blinkar grön när minnesläget är aktiverat.
2. Håll in knappen (4) tills symbolen omedelbart till vänster om

minnessymbolen lyser grönt. Nu är minnet aktiverat och redo att
memorera ett sitsläge.

3. Håll in knappen för önskad minnesfunktion (5, 6 eller 7)
nedtryckt i tre sekunder för att lagra sitsens inställning. Symbolen
ovanför minnesläget lyser rött och manöverpanelen avger en
ljudsignal när inställningen har lagrats.

4. Återgå till manöverpanelens standardfunktioner genom att trycka
på minnes-knappen (8).
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