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1 ADVARSLER. 
 

Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige advarsler og anvisninger. 

 

Undgå at række ind under stolen, når sædekippet aktiveres, da der kan være risiko for klemning mellem de 

mekaniske dele. 

 

Vær opmærksom på om andre, specielt børn, er tæt på stolen, når sædeløftet og sædekippet aktiveres. 

 

TA Indoor Wave er ikke beregnet til brugere med en vægt over 120 kg 

 

TA Indoor Wave bør altid være slukket, når der foretages ind- og udstigning af stolen samt når du assisteres 

af en hjælper, således at stolen ikke ved en fejl kører, hvis joysticket aktiveres. 

 

Stolen er EMC-testet. Dog kan det ikke udelukkes, at kørestolen kan påvirkes af elektromagnetiske felter fra 

eksempelvis mobiltelefoner. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at stolen kan udsende elektromagnetiske 

felter, som kan påvirke omgivelserne, eksempelvis alarmsystemer i forretninger. 

 

Vær specielt opmærksom på efterløb i forbindelse med kørsel på ramper. 

 

Når stolens bremser er frakoblet kan stolen trille, hvis den står på et skrånende underlag. 

 

Ved nedbremsning ved at trykke på Tænd/Sluk-knap er der risiko for at brugerens overkrop vil kunne falde 

forover. 

I yderste konsekvens vil brugeren kunne falde ud af stolen. 

Denne form for opbremsning bør i videst muligt omfang undgås på skrånende flader og ramper. 

 

Ved forcering af niveauforskelle er det vigtigt, at stolen køres vinkelret på forhindringen for at minimere 

risikoen for, at stolen skal tippe.  

 

Ved forcering af niveauforskelle med sædet hejst eller kippet er der risiko for, at stolen kan vælte. Ved 

forcering af niveauforskelle er det derfor vigtigt, at sædet er hejst mindst muligt og så tæt på oprejst stilling 

som muligt, for at minimere denne risiko. 

 

Kørsel på større hældning bør så vidt muligt undgås, da dette vil påvirke stolens naturlige stabilitet, og øge 

risikoen for at kørestolen kan vælte. 

Ved kørsel på skråninger bør følgende faktorer tages i betragtning. 

• Sædet bør ikke løftes 

• Tilt bør køres ned og ryglæn køres frem for ikke at påvirke stabiliteten 

•  Kør med lav hastighed og tilpas farten efter omgivelserne.  

 

Når kørestolen benyttes som sæde i bil, bus eller lignende, skal den altid være fastspændt med godkendt 

bilbespænding. 

Anvendes 4-punkts bilbespænding, må bilbespændingens kroge kun fastgøres i de 4 fastspændingsøjer på 

kørestolen. Fastgøres krogene andre steder på kørestolen end i de 4 fastspændingsøjer, vil det medføre stor 

risiko for fare for brugeren og for skade på kørestolen. 

Anvendes Dahl docking system skal brugsanvisningen fra Dahl Engineering følges nøje. Følges 

brugsanvisningen ikke nøje, vil det medføre stor risiko for fare for brugeren og for skade på kørestolen. 

 

Undgå at røre ved utætte batterier, da indholdet kan være sundhedsskadeligt. 

 

Reparationer skal udføres af TA Service A/S eller reparatør, som er autoriseret af TA Service A/S 

Der må kun anvendes originale reservedele eller dele, der er godkendt af TA Service A/S.  
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2 FORORD. 
 

TA Service A/S håber du bliver tilfreds med din nye TA Indoor Wave. 

TA Indoor Wave er designet til at lette din daglige færden indendørs og i nærområdet udendørs, og der er 

lagt stor vægt på at designe stolen så lille og kompakt som muligt, dog uden at dette forringer stolens 

stabilitet og køreegenskaber. 

 

ADVARSEL !! 

Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige advarsler og anvisninger. 

 

Stolens betjening er forsøgt designet enkelt og simpelt, men det er alligevel vigtigt, at du læser denne 

brugervejledning igennem, så du er sikker på at få det størst mulige udbytte af din TA Indoor Wave. 

Gem denne håndbog, så kan du senere anvende den som opslagsbog.   

 

I brugervejledning finder du de oplysninger, du behøver for at kunne betjene kørestolen. Hvis du har 

spørgsmål, kommentarer, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte os: 

 

TA. Service A/S 

Centervej Syd 2 

DK-4733 Tappernøje 

Tlf. + 45 56 72 57 77 

Fax + 45 56 72 57 76 

ta-service@ta-service.dk 

 

Da TA Service A/S foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til ændringer. 

 

 

3 CE DECLARATION 
 

 

 
 

TA Indoor Wave overholder kravene i standard EN 12184:2014 og ISO 7176-14 

 

TA Indoor Wave er EMC testet i henhold til ISO 7176-21:2009 

TA Indoor Wave er Klima testet i henhold til EN 12184:2014 og ISO 7176-09 

TA Indoor Wave  er Crash testet i henhold til ISO 10542-5 &7176-19 – 2008 

TA Indoor Wave  er i overensstemmelse med det medicinske direktiv 93/42/EEC og 2007/47/EC  

 

 

 

Denne brugervejledning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende krav. 

 

 

  

mailto:ta-service@ta-service.dk
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4 PRE-SALE INFORMATION 
 

A) Ved anmodning kan brugsanvisningen fås med stor skrift. 

 

B) TA Indoor wave er udviklet til brugere med normalt syn og kognitiv evne. MAX. Bruger vægt 125 kg. 

 
C) Kan bruges af burger og / eller assistent. 
 

D) TA Indoor wave er udviklet til brug indendørs, og i lokalsamfundet. Når du kører indendørs, skal du være 

forsigtig ved smalle passager, f.eks. når du skal igennem døre og indgange, og når du bruger elevatorer, 

ramper osv. 

 
E) TA Indoor wave er en klasse A kørestol. 
 
F) Mål:  
560 mm brede, 400 mm højde uden sæde, 695 mm længde uden benstøtter. 
 
G) ÷ 
 
H) Bakke brede 560 mm. 
 
I) Max. sikker hældning 10°. 
 

J) Standard: elektrisk løft, elektrisk tilt og elektrisk ryglæn. 
 

K) Kan anvendes med luft dæk eller med massive dæk. 
 
L) Brugerjustering: Hastighed, Elektrisk sæde function og lys, afhængig af konfiguration.  
 
M) Hovedstøtte kan afmonteres 1.5 kg. 
 

N) Ingen aftagelige dele vil have en negativ indvirkning på kørestolen. 
 

O) Kørestolen er ikke beregnet til at blive brugt i en bil med standard konfiguration.  
4-slips system, eller Dahl docking station kan eftermonteres. 
 

P) Kørestolen kan udstyres med et "Fly kit”, så batterierne ikke behøver at blive fjernet fra stolen ved f.eks. 

flytransport – batterierne er ikke-spildbare og ikke-farlige varer iht. IATA standart. 
 

Q) Teoretisk kontinuerlig køreafstand: 22 km. Afstanden vil blive reduceret, hvis kørestolen bruges ofte på 

skråninger, ujævnt terræn eller til at klatre kantsten osv. 
 
R) MAX Højde på kantsten: 65 mm. 
 

S) Der er ingen programmerbar enhed monteret på stolene. Kun autoriserede teknisk personale bør 

programmere stolene. 
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Teknisk data 

 

Kørestolstype: Klasse A: 

Kørestol hovedsagligt beregnet til indendørs brug, og i nærområdet. 

 

Mål: Bredde ekskl. sæde: 560 mm 

Længde ekskl. fodplade/fodstøtter: 695 mm 

Længde inkl. standardfodplade: 885 mm 

Diagonalmål ekskl. standardfodplade: 900 mm 

Diagonalmål inkl. standardfodplade: 1055 mm 

Frihøjde over gulv: 70 mm 

Pladskrav ved vending (stol uden benstøtter): 900 mm 

Sædekip: 45° 

Sædemonteringshøjde: 400 mm. 

Stolens vægt med sæde: ca. 113,5 kg alt efter konfiguration 

 

Dimensions: min. max. 

Sædeløft  320 mm. 

Længde med benstøtter*   885 mm 

Bredde   560 mm 

Opbevaringslængde – uden benstøtter   695 mm 

Opbevaringsbredde    560 mm 

Opbevaringshøjde  585 mm   

Vægt – afhængig af configuration    113,5 kg. 

Vægt af tungeste del   10.36 Kg  

Statisk stabilitet – ned ad bakke 6°   

Statisk stabilitet – op ad bakke 6°   

Statisk stabilitet – sidevejs  6°   

Køredistance    22 km 

Dynamisk stabilitet – op ad bakke 10° 12° 

Forhindring 30 mm 65 mm 

Maximum fart – forlæns    6 km/h 

Minimum bremse distance fra max fart.   1000 mm 

Sædekip 0° 45° 

Sædedybde   590 mm 

Sædebredde 370 mm 550 mm 

Sædehøjde til forkant – uden pude 400 mm   

Benstøtte vinkel – manuel center 50° 96° 

Ryglængshøjde *** 540 mm 665 mm 

Benstøtte til sæde højde 370 mm  580 mm 

Benstøttevinkel  90° 180° 

Armlæn til sæde længde **** 185 mm 285 mm 

Armlænslængde*****  370 mm 475 mm 

Minimum vendediameter – uden fodplade 900 mm   

Frihøjde under stol   70 mm 

* Afhængig af sædemontering  
*** Fra top af pude med standard beslag  

**** Med standard rør, mulighed for afkorte/forlænge 

***** Fra ryggen   

Setup: Evolution 90 mm pude - Manuel mono benstøtte   

Brugervægt: Maksimal brugervægt: 125 kg 

 

Dæk: Dækdimension, baghjul: 200 x 50 - dæktryk 2.0 bar / 29 psi/200 kPa 
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Dækdimension, forhjul: 260 x 85 (3.00 – 4) - dæktryk 2,5 bar /36 psi/250 kPa 

 

I tilfælde af punktering, kan slange lappes, ellers skiftes. 

Temperatur: Lagertemperatur: -20° C til 50° C 

Operationstemperatur: -20° C til 50° C 

 

Batterier: 2 stk. 12V/38Ah 

 

Type: Gastæt blybatteri (Rekombinationsbatteri). 

Kapacitet: 35 Ah 

Batteritilslutningstype: Bolt, 5 mm 

Størrelse: 

• Bredde: 130 mm 

• Længde: 195 mm 

• Højde inkl. poler: 170 mm 

•  

Vedligeholdesfrie batterier 

 

Motorer: 2 stk. 24V/450 Watt 

 

Køredata: Maksimal kørestrækning (teoretisk): 22 km 

Maksimal stigeevne over korte strækninger (teoretisk): 12° 

Maksimal stigeevne over lange strækninger: 10° 

Maksimal hastighed, forlæns kørsel: 6 km/t 

Maksimal hastighed, baglæns kørsel: 3 km/t 

Frihøjde over gulv: 70 mm 

Maksimal niveauforskel, som kan forceres:  

Forlæns uden tilløb: 30 mm (anti-tip i midterste hul) 

Forlæns uden tilløb: 50 mm (anti-tip i øverste hul) 

Forlæns med tilløb: 50 mm (anti-tip i midterste hul) 

Forlæns med tilløb: 65 mm (anti-tip i øverste hul) 

Baglæns uden tilløb: 40 mm 

Baglæns med tilløb: 50 mm 
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Laderspecifikationer: Se brugervejledning til medfølgende lader –  24V/5 A. 

 

Elektronik: Penny and Giles R-Net Drive Control 

 

Bremser: Motorbremse og Elektrobremse. 

 

Motorbremsen virker som nedbremsnings-bremser, og aktiveres når 

styrepinden slippes. 

Fra man slipper styrepinden og til stolen står stille er der et lille efterløb på 

stolen. Dette efterløb kan justeres alt efter om man ønsker en blød eller en brat 

opbremsning. 

Der er mulighed for at indstille hvor hurtig stolens opbremsning skal være. 

Hvis dette ønskes ændret kontakt da TA Service A/S. 

 

Elektrobremsen aktiveres når stolen står stille og fungerer som ”parkerings”-

bremse.  

 

Arbejdsforhold el-

funktioner 

Løftemotor: 10 % (1 min. arb. 9 min hvile) 

Vippemotor: 10 % (2 min arb. 18 min hvile) 

El-ryg: 10 % (6 min/time) 

Benstøtter: 10 % (6 min/time) 

 

Mekanisk kraft for 

aktivering af styrepind 

1.3 N – Nominel (ved 10 grader) 

 

 

4.1 Serienummer 

 

 

TA Indoor Wave har et unikt serienummer 

 

Serienummeret er placeret bag på kørestollen på 

stellet. 

 

Mærkatet indeholder ud over kørestolens 

serienummer, også information om bl.a. max 

brugervægt og produktions tidspunkt.  

 - Figur 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1 
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5 FØR KØRSEL: 
 

ADVARSEL !! 

TA Indoor Wave er ikke beregnet til brugere med en vægt over 125 kg 

 

ADVARSEL !! 

TA Indoor Wave bør altid være slukket, når der foretages ind- og udstigning af stolen samt når du 

assisteres af en hjælper, således at stolen ikke ved en fejl kører, hvis joysticket aktiveres. 

 

Fodpladen/fodstøtter kan med fordel slås op for at lette ind- og udstigning. 

 

Inden du benytter TA Indoor Wave, bør du kontrollere følgende: 

 

- at stolens hastighed er tilpas lav. 

 

- at eventuelle fodstøtter sidder korrekt og er låst fast, så de ikke svinger ud under kørsel. 

 

- at sædeløftet er indstillet i lavest mulige højde, og at sædekippet er så tæt på vandret (neutral) position 

som muligt. 

 

NB!! 

Når sædet er løftet over 80 mm, kan kørestolens sæde max kippes 15°. Hvis sædet ikke er løftet højere 

end 80 mm, kan sædet kippes fuldt. 

Når kørestolens sæde er kippet over 15° kan kørestolens sæde max løftes 80 mm. Hvis sædet ikke er 

kippet over 15°, kan kørestolens sæde løftes fuldt 

Ved sædeløft over 80 mm eller ved sædekip over 15° reduceres kørestolens fart automatisk til 15 %. 

 

De første køreture i TA Indoor Wave bør foregå, hvor der er god plads rundt om stolen, og stolens hastighed 

bør være lav. 

 

 

ADVARSEL !! 

Undgå at række ind under kørestolen, når sædeløftet og sædekippet aktiveres, da der kan være risiko 

for klemning mellem de mekaniske dele. 

 

ADVARSEL !! 

Vær opmærksom på om andre, specielt børn, er tæt på kørestolen, når sædeløftet og sædekippet 

aktiveres.  

 

ADVARSEL!! 

Når styreboksen svinges ud til siden, eller ind på plads kan der være risiko for klemning i 

svingbeslaget. Pas på ikke at få egne eller andres fingre i klemme. 

 

FORSIGTIG ! 

Fødderne skal være placeret på fodstøtterne, inden fodstøtterne sænkes, da der ellers kan være fare 

for klemning mellem fodstøtter og kørestol.   

 

FORSIGTIG ! 

Start med høj hastighed kan være til fare for personer i nærheden af kørestolen. 
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5.1 Funktionskontrol 

 
Det elektroniske kredsløb i dit styresystem er designet til at være ekstremt sikkert og pålidelig. Den 

indbyggede mikroprocessor udfører sikkerhedskontrol på op til 100 gange i sekundet. Som supplement til 

denne sikkerhedskontrol bør du udføre følgende periodiske kontrol. 

Hvis kørestolen fejler nogle af disse kontroller, skal du ikke bruge kørestolen men kontakte TA Service eller 

relevant service depot. 

 

Daglig Kontrol 

Joystick: Sluk kørestolen, kontroller, at joysticket ikke er bøjet eller beskadiget, og at det går tilbage til 

midten, når du skubber det frem eller tilbage, og derefter giver slip. Hvis joysticket ikke går tilbage til midten 

af sig selv, kan gummimanchetten sidde fast eller der er fejl på joysticket.   

 

Ugentlig Kontrol 

Parkeringsbremse: Denne test skal udføres på et plant gulv med mindst en meters frirum omkring 

kørestolen. 

• Tænd for kørestolen. 

Kontroller, at kørestolen forbliver tændt efter initialisering og at batteriindikatoren viser et rimeligt 

batteriniveau. 

• Skub joysticket langsomt fremad, indtil du hører parkeringsbremserne aktiveres. Kørestolen 

begynder nu at køre langsomt. 

• Slip joysticket. Du skal nu kunne høre at begge parkeringsbremser aktiveres inden for et par 

sekunder, og at stolen er bremset. 

 

Gentag testen yderligere tre gange, skub joysticket langsomt baglæns, til venstre og til højre. 

 

Stik og kabler: check at kabler og stik er samlet ordentligt og ikke beskadiget. 

 

Joystick gummimanchet: Check at gummiet omkring styrepinden ikke er beskadiget eller revnet så der kan 

komme vand eller fremmedlegemer ind. 

 

Joystick montering: Check at styreboks og beslag er monteret ordentligt og ikke sidder løst. Overspænd ikke 

nogen skruer.  

 

5.2 Svingbeslag 

 

Ved ind og udstigning af kørestolen eller hvis man 

skal køre tæt på et bord kan kørestolens styreboks 

svinges ud til siden, parallelt med armlænet.  

 

Styreboksen er låst med en kuglelås når den er 

svinget ind i kørestilling. 

 

Skub indvendig på styreboksen for at få den ud til 

siden (A), og træk derefter styreboksen baglæns for 

at få den parallelt med armlænet (B) 

 

FORSIGTIG!  

Der er risiko for klemsikring når 

styreboksen/svingbeslaget svinges ud/ind (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

B 

A 

B 

C 
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5.3 Ind og udstigning af kørestol 

 

! Sluk kørestolen, og sørg for at bremserne er slået 

til, inden ind og udstigning. 

Hvis brugeren kan forflytte sig selv, sænk tiltet og 

løftet ned. 

 

Ved forflytning forfra, vip fodpladen op 

-figur 1 

 

 

 
 

 

Ved sidelæns forflytning, er det muligt at slå 

armlænene op. (begge armlæn kan slås op) 

 

Tryk på udløserknappen, og løft armlænet op –  

figur 2 

 
 

Armlænene kan slås op langs ryglænet. 

- figur 3 

 
 

Hvis brugeren skal forflyttes med lift, kan det være 

en fordel at kippe sædet og ryggen, for at få 

bækkenet helt ind i sædet – figur 4 

 

 

  

Figur 1 

Figur 2 

Figur 3 

Figur 4 
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6 UNDER KØRSEL: 
 

TA Indoor Wave’s køreegenskaber, blandt andet bremsning, maksimal hastighed og acceleration, kan 

tilpasses brugerens individuelle behov.  

Indstilling af stolens køreegenskaber foretages at TA Service A/S. 

 

ADVARSEL! 

Køreegenskaberne kan programmeres udenfor sikkerhedsparametrene i specielle tilfælde (et 

programmeringsværktøj er nødvendigt) 

 

6.1 Betjeningsknapper 

 
 

TA Indoor Wave tændes ved et let tryk på Tænd/sluk-knappen. 
 

 

Stolens kørehastighed øges ved at trykke på Fart-op-knappen. 
 

 

Stolens kørehastighed sænkes ved at trykke på Fart-ned-knappen. 

  
Profil: Køreprofiler vælges ved at trykke på profil knappen hvis 

de er programmeret.  

Profiler kan tilpasses af TA. Service og er individuelle. 

 

 

Lys*: Kørestolens lys aktiveres ved at trykke på lysknappen. Når 

lyset er tændt lyser LED lyset ved siden af symbolet. Tryk på 

knappen igen for at slukke lyset  

 

 

Blinklys*: Knappen aktiverer henholdsvis højre og venstre 

blinklys, når blinklyset er aktivt lyser LED lyset ved siden af 

symbolet. Tryk på knappen igen for slukke igen. 

 

 

 

* - Ekstraudstyr på nogle modeller 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

6.2 Bremsning. 

Stolen bremses ved at slippe styrepinden, så den vender tilbage til lodret position. 

Der er mulighed for at justere, hvor hurtigt stolen skal nedbremses og dermed mindske et eventuelt efterløb 

på stolen. Denne justering foretages af TA Service A/S. 

Ved et kort efterløb vil nedbremsningen opleves meget brat. 

 

ADVARSEL !! 

Vær specielt opmærksom på efterløb i forbindelse med kørsel på ramper. 

Ved kørsel på ramper slippes styrepinden inden forhjulene når til rampens forkant. 
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6.3 Mekanisk frakobling af bremser. 

 

Stolens bremse kan frakobles ved behov for manuel 

bugsering. 

 

Bremserne kan frikobles af en hjælper, eller brugeren 

hvis denne har mulighed for at nå i kørestolen eller ude 

af kørestolen. 

 

Dette gøres ved at vride bremsehåndtagene væk fra  

TA Indoor Wave-logoet ud mod  

hjulene i begge sider 

Figur 1 

 

 
 

Når bremsen er frakoblet kan stolen ikke manøvreres med styrepinden. Dette kan først lade sig gøre igen, når 

bremsehåndtagene vrides tilbage i lodret position – væk fra midten, og bremsen atter er tilkoblet. 

 

ADVARSEL !! 

Når stolens bremser er frakoblet, kan stolen trille hvis den står på et skrånende underlag. 

6.4 Nødbremsning. 
 

Stolen kan nødbremses ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 
 

Denne bremsemetode medfører en meget brat opbremsning, og bør kun foretages i nødstilfælde, og kun hvis 

brugeren af stolen er forberedt. 

 

ADVARSEL !! 

Ved nedbremsning ved at trykke på Tænd/Sluk-knap er der risiko for at brugerens overkrop vil 

kunne falde forover. 

I yderste konsekvens vil brugeren kunne falde ud af stolen. 

Denne form for opbremsning bør i videst muligt omfang undgås på skrånende flader og ramper. 

 

 

6.5 Forcering af forhindringer. 

TA Indoor Wave kan forcere forhindringer,  hvilket gør den i stand til at køre over mindre dørtrin o. lign. 

Ved meget bratte stigninger kan det være nødvendigt med tilløb og en vis hastighed. 

 

Overstig aldrig ”max forhindringshøjde” som beskrevet under TEKNISKE DATA 

 

ADVARSEL !! 

Ved forcering af niveauforskelle er det vigtigt, at stolen køres vinkelret på forhindringen for at 

minimere risikoen for, at stolen skal tippe.  

 

ADVARSEL !! 

 

Ved forcering af niveauforskelle med sædet hejst eller kippet er der risiko for, at stolen kan vælte. Ved 

forcering af niveauforskelle er det derfor vigtigt, at sædet er hejst mindst muligt og så tæt på oprejst 

stilling som muligt, for at minimere denne risiko. 

  

Figur 1 
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6.6 Kørsel på skrå flader. 

 

Kørsel på skrå flader bør udføres forlæns og i et langsomt tempo.  

 

Overstig aldrig ”max sikker hældning” som beskrevet under TEKNISKE DATA 

 

ADVARSEL! 

Bremselængden kan være betydelig større på skrå flader end på lige flader 

 

ADVARSEL !! 

Kørsel på sidevers skrå flader bør undgås, idet der ved hældning til siden vil være risiko for, at stolen 

kan vælte. 

Ved kørsel på skrå flader bør sædet ikke være løftet af hensyn til stolens stabilitet. 

 

6.7 Overflader. 

 

TA Indoor wave er udstyret med mønstret slidbane på de store drivhjul for bedste greb. Hvis slidbanen er 

slidt vil det påvirke grebet på overfladen.  

 

Vær ekstra opmærksom ved kørsel på ujævnt underlag (sand, is /sne, græs osv.) Det kan have en indvirkning 

på stabiliteten og styringen af kørestolen. 

 

Hvis der anvendes et dæk uden mønster, vil det have den samme virkning, som hvis slidbanen er slidt. 

 

 

 

7 EFTER KØRSEL. 
 

Efterlad altid stolen slukket og stillet i laveste hastighed. 

 

NB! Efterlades stolen tændt vil der trækkes strøm fra batterierne med nedsat resterende 

kørestrækning til følge.  
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8 STYREBOKS/INDSTILLINGER 

8.1 Styreboks m. display 

 

 

 

1 Tænd/sluk knap 

2 Horn 

3 Lys* 

4 Havariblink* 

5 Display 

6 Profil knap 

7 Skift mellem kørsel og menu 

8 Hastighed op 

9 Hastighed ned 

10 Højre blinklys* 

11 Venstre blinklys* 

 

* - Ekstraudstyr på nogle modeller 

 

Display  

 

1 – Batteri indikator: 

 

2 – Hoved skærm 

 

3 – Profil indikator 

 

 
Figur A 

Batteri indikator – Figur A 

 

Alle 10 bar lyser (rød, gul og grøn): Stolen er ladet helt op 

 

7 bar lyser (røde og gule): Stolen skal lades op så hurtigt som muligt 

 

3 bar lyser eller blinker langsomt (røde): Stolen skal lades op med det 

samme for ikke at ødelægge batterierne. 

 
             3.0 Km/t 

Fart display – Figur B 

 

Viser med graf og tal den aktuelle fart. 

 
Figur B 

Skildpadden viser at stolen er begrænset.  

 

Når sædet er løftet over 80 mm, kan stolens sæde max kippes 15°.  

Når stolens sæde er kippet over 15° kan stolens sæde max løftes 80 mm 

 

Ved sædeløft over 80 mm eller ved sædekip over 15° reduceres stolens 

fart automatisk med 50 %. 

 

Hvis sædet ikke er løftet højere end 80 mm, kan sædet kippes fuldt 

(45°). 

Hvis sædet ikke er kippet over 15°, kan stolens sæde løftes fuldt (320 

mm) 

 

 

El-funktioner – Figur C 

 

Ved tryk på ”Mode” knappen kommer man ind i menuen hvorfra el-

funktionerne kan betjenes med joysticket. Man vælger funktion ved at 

bladre til siderne med joysticket, og aktivere funktionen ved at tage 

styrepinden frem eller tilbage. Se kapitlet ”Indstilling af el-funktioner” 

for mere information. 

 

1 

2 

3  

1 

2 

3 4 

5 

6 7 

8 9 

10 11 
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             El-ryg – Figur C  

 
Figur D 

Joystick aktiveret – Figur D 

 

Hvis du aktiverer joysticket før eller lige når du tænder vil symbolet 

blinke. 

 

Slip og centrer joysticket for at bruge stolen. 

 

Hvis joysticket ikke slippes og centreres inden for 5 sekunder vil stolen 

ikke kunne køre, selvom joysticket slippes. Sluk og tænd stolen igen for 

at bruge stolen. 

 
Figur E 

 

Køreprofil – Figur E 

 

Stolen kan programmeres til forskellige køreprofiler. Kontakt TA 

Service A/S for nærmere instruktion og programmering 

 

ADVARSEL !! 

Stolen er EMC-testet. Dog kan det ikke udelukkes, at kørestolen kan påvirkes af elektromagnetiske 

felter fra eksempelvis mobiltelefoner. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at stolen kan udsende 

elektromagnetiske felter, som kan påvirke omgivelserne, eksempelvis alarmsystemer i forretninger.  

 

FARE! 

Kørestolens køreegenskaber må kun programmeres af TA Service eller reparatør, som er autoriseret 

af TA Service  

Uautoriseret programmering af køreegenskaberne kan bevirke, at kørestolen kan køre på måder, der 

er til fare for brugeren og andre i nærheden af kørestolen.    
 

8.2 Låsning af joystick 

 
Systemet kan låses ved hjælp af joysticket, så stolen ikke kan 

køre og systemet ikke kan aktiveres. 

 

Låsning af system: 

1. Når stolen er tændt, tryk og hold på ”tænd/sluk” 

knappen. 

2. Efter 1 sekund beeper stolen, slip ”tænk/sluk” 

3. Før joysticket fremad til der kommer et beep 

4. Før joysticket tilbage til der kommer et beep 

5. Slip joysticket, der kommer nu et langt beep 

6. Stolen er nu låst. – symbol vises i display – Figur 1 

 

Låse systemet op 

1. Hvis stolen er slukket, tænd stolen 

2. Tag joysticket fremad til der kommer et beep 

3. Tag joysticket tilbage til der kommer et beep 

4. Slip joysticket, der kommer nu et langt beep 

5. Stolen er nu låst op – symbolet forsvinder fra 

displayet. 

 

 

  
 

I tilfælde af låsning vises symbol i 

display 

 

 

Figur 1 
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8.3 Indstillingsmenu 

 

 

I indstillingsmenuen har man mulighed for at ændre uret, 

lysstyrken, baggrundslys og farve og kilometertæller. 

 

For at komme ind i indstillingsmenuen skal man holde begge 

knapper for hastighed op og hastighed ned nede samtidig. Se 

pil A – figur 1 

 

 

 

Følgende punkter vises derefter i menuen: (Figur 2) 

 

8.3.1 Ur 
Set time: 

Juster tiden. Før styrepinden til højre for at indstille tiden. 

Vælg exit nederst i menuen for at komme tilbage. 

 

8.3.2 Tidsformat 
Display time: 

Valg af tidsformat der skal vises.  

Valgmuligheder: 12h, 24h, Off 

 

8.3.3 Baggrundslys 
Backlight: 

Baggrundslys. 

Valgmuligheder: 0% til 100% i trin af 10% 

 

8.3.4 Baggrundsfarve 
Background: 

Baggrund. Her kan vælges baggrundsfarve. 

 

Blå = blå baggrund i alle profiler 

 

Hvid = Hvid baggrund i alle profiler –  
(displayet er mere synligt med hvid baggrund i stærkt sollys) 

 

Auto = Stolen kan programmeres til at vise forskellig 

baggrund ved forskellige profiler. Kontakt TA Service for 

specieltilpasning.  

8.3.5 Triptæller og køredistance  
Distance – følgende undermenu kommer frem: (Figur 3) 

Total distance: total distance power modulet har kørt 

 

Trip distance: triptæller – kan nulstilles. 

 

Display distance: valg om trip eller total skal vises i display 

 

Clear trip distance: Nulstilling af triptæller 

 

Exit: forlad menuen. 

 
 

 

 
Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 

A 
Figur 1 
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8.4 Indstilling af el-funktioner 

 

 

 
Kørestolen kan efter model have følgende el-funktioner: 

 

• Sædeløft 

• Sædevip 

• Ryg 

• Højre benstøtte 

• Venstre benstøtte 

 

Funktionerne aktiveres ved at trykke på ”Mode” knappen på 

styreboksen, så kommer der et billede frem af el-funktionerne (figur 

1). Find den funktion som skal bruges ved at bladre til siderne med 

styrepinden. Når funktionen er fundet aktiveres den ved at føre 

styrepinden frem eller tilbage, alt efter hvilken vej funktionen skal 

køre. 

 

Obs: 

Når sædet er løftet over 80 mm, kan kørestolens sæde max kippes 

15°.  

Når kørestolens sæde er kippet over 15° kan kørestolens sæde max 

løftes 80 mm 

 

Ved sædeløft over 80 mm eller ved sædekip over 15° reduceres 

kørestolens fart automatisk til 15 %. 

 

Obs: 

For ikke at overbelaste motorerne til el-funktionerne må de max 

bruges 10 %, for derefter at holde pause i 90 % af tiden. 

 

For løftemotoren 1 min brug og derefter 9 min pause. 

For vippemotoren 2 min brug og derefter 18 min pause. 

Benstøtte: 6 min/time 

El-ryg: 6 min/time 

 

 

 
Figur 1 

 

ADVARSEL !! 

Undgå at række ind under stolen, når sædeløftet og sædekippet aktiveres, da der kan være risiko for 

klemning mellem de mekaniske dele. 

 

ADVARSEL !! 

Vær opmærksom på om andre specielt børn, er tæt på stolen, når sædeløftet og sædekippet aktiveres. 

 

 

FORSIGTIG! 

Fødderne skal være placeret på fodstøtterne, inden fodstøtterne sænkes, da der ellers kan være fare 

for klemning mellem fodstøtter og kørestol. 
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9 ALTERNATIVE STYRINGER/FUNKTIONER 
 

9.1 Styreboks uden display 

 

 

 

 

Styreboks knapper 

 

1 Tænd/sluk knap 

2 Horn 

3 Mode (funktions vælger) 

4 Hastighedsindikator 

5 Hastighed op-knap. 

6 Batteriindikator 

7 Funktions indikator 

8 Hastighed ned-knap. 

 

! For lys se afsnit ”STYREBOKS M. LYS” 

 

 

Tænd og sluk for stol. Batteriindikator lyser når stol er tændt 

 

 

Horn kontakt 

 

 

Mode (funktions vælger) Her kan vælges mellem de forskellige el-funktioner 

og profiler alt efter tilvalgte funktioner og programmering. 

 

 

Hastighedsindikator.  

 

Lyser konstant:  

Viser max fart:  

1 tændt lysdiode er laveste fart og 5 tændte lysdioder er max fart.  

 

Lysdioder blinker: fart er begrænset af sikkerhedsmæssige årsager 

(se under indstilling af el-funktioner)  

 

Lysdioder kører op og ned:  

Joysticket er blevet låst, se afsnittet ”Låsning af joystick” 

 

Profil indikator: 

Hvis der er valgt profiler i stedet for max fart, indikerer lysdioderne valgte 

profil. Hvis f.eks. profil 4 er valgt lyser kun lysdiode nummer 4 fra venstre. 

Systemet er sat op til at fungere som max fart. Hvis profiler (f.eks. en 

langsom og en hurtig profil) ønskes i stedet for kontakt da TA. Service for 

omprogrammering. 

 

 

 

 

Justering af hastighed (eller valg af profil, alt efter opsætning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

6  

5 

4 
 

1  

2  

3  

8 
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Batteriindikator  

Viser at stol er tændt, plus status på batterierne. 

 

Røde, gule og grønne lyser (1-10 lys): Stol er ladet op. 

 

Røde og gule lyser (1-7 lys): Stol skal lades op. 

 

Røde lyser (1-3 lyser konstant eller blinker): Stol skal lades op med det 

samme for ikke at ødelægge batterierne. 

 

Lysdioder kører op: Stolen er sat til ladning og er forhindret i at køre mens 

den lader. Stolen skal slukkes og tændes igen for at kunne køre. 

 

Lysdioderne kører op og ned:  

Hvis joysticket aktiveres inden eller lige når stolen bliver tændt kører 

lysdioderne op og ned for at indikere at joysticket ikke er i midten når stolen 

tændes. Slip joysticket tilbage til center for at kunne køre. 

 

Hvis joysticket ikke centreres inden 5 sekunder vil stolen ikke kunne køre, 

selvom joysticket centreres. 7 lysdioder vil blinke (talt fra venstre) 

Sluk stolen og tænd igen for at køre når joysticket er centreret. 

 

Hvis andet antal lysdioder begynder at blinke kan det være tegn på fejl i 

systemet. Kontakt TA. Service. 

 

 

 

 

Indstilling af el-funktioner 

 

Tryk på ”Mode” knap for at vælge mellem kørsel og indstilling af el-

funktioner.  

-Når ingen symboler (ryg, sæde, benstøtter) lyser, er stolen i kørsel.  

-Når et af symbolerne lyser, kan el-funktionerne indstilles. 

 

Tag styrepinden til en af siderne for at vælge hvilken funktion som skal 

indstilles. Tag styrepinden frem eller tilbage, for at aktivere, alt efter hvilken 

vej funktionen skal køre. 

 

Følgende symboler lyser når funktionen er valgt: 

(alt efter hvilke funktioner der er på stolen) 

 

V. benstøtte: symbolet for venstre benstøtte lyser 

H. benstøtte: symbolet for højre benstøtte lyser 

Begge benstøtter: begge symboler (h. og v.) lyser samtidig. 

Ryg: symbolet for ryg lyser 

Vip/kip: symbolet for ryg og sæde blinker og begge benstøtter lyser 

Løft: symbolet for sæde blinker, ryg og begge benstøtter lyser 

 

Obs: 

Når sædet er løftet over 80 mm, kan kørestolens sæde max kippes 15°.  

Når kørestolens sæde er kippet over 15° kan kørestolens sæde max løftes 80 

mm 

Ved sædeløft over 80 mm eller ved sædekip over 15° reduceres kørestolens 

fart automatisk til 15 %. 

Hastighedsindikatoren blinker 
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10 INDSTILLING AF KØRESTOL 
 

ADVARSEL! 

Justering af sæde eller sædedybde, kan resultere i at kørestolen ikke overholder sikkerhedsgrænserne eller 

kan tilte.  

 

10.1 Indstilling af armlæn. 

 

Armlænspudens placering i længderetningen kan 

justeres ved at løsne de to skuer under det vandrette 

rør med en 4 mm unbrakonøgle (A1), og de to skruer 

i c-profilen med en 6 mm unbrakonøgle (A2)  

 

Armlænets højde indstilles ved at løsne skruerne (B) 

på armlænets lodrette rør med en 4 mm 

unbrakonøgle. 

 

Armlænspuden kan flyttes sideværts ved at skrue de 

to skruer der går op i armlænspuden og fladjernet ud 

med en 4 mm unbrakonøgle (C) – Armlænet skal 

først af ved at løsne det to øverste skruer med en 4 

mm unbrakonøgle (A1) 

 

Hvis armlænet er for løst eller for stramt at slå op 

stram eller løsn skruerne (D) med en 4 mm 

unbrakonøgle og en 10 mm fastnøgle 

 

 

 

 

10.2 Justering af svingbeslag 

 

Svingbeslag kan justeres i højden hvis man ønsker at 

hæve eller sænke styreboksen, eller at dreje den i 

forhold til armlænet ved at løsne skruen (A) på røret 

med en 4 mm unbrakonøgle. 

 

Hvis svingbeslaget forsættes på røret, kan 

styreboksen rettes ind ved at løsne de to skruer (B) 

under styreboksen med en 4 mm unbrakonøgle. 

 

Kuglelåsen kan justeres i hårdhed ved at løsne 

kontramøtrikken (C) med en 17 mm fastnøgle, dreje 

kuglelåsen med en ligekærv skruetrækker og 

stramme kontramøtrikken igen, imens man holder 

imod med skruetrækkeren så kuglelåsen ikke drejer 

mens man spænder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1 

A2 B 

C 

D D 

B 

C 

A 
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10.3 Indstilling af benstøtte. 
 

Benstøtten er monteret på kørestolen i sæderammen.  

 

Benstøtten kan justeres i længden ved at løsne de to 

bolte i begge sider af stolen med en 6 mm 

unbrakonøgle, rykke benstøtten og stramme alle fire 

bolte igen (A) 

 

Benstøttens vinkel kan justeres ved at løsne bolten i 

begge sider af benstøtten (B) med en 6 mm 

unbrakonøgle og bolten i begge sider under 

benstøtten (C) med en 6 mm unbrakonøgle og en 13 

mm fastnøgle, vinkle benstøtten og stramme alle fire 

bolte igen. 

 

Benstøttens højde justeres ved at løsne bolten (D) 

med en 4 mm unbrakonøgle, justere benstøtten i 

højden og stramme skruen igen. 

 

Fodpladens vinkel i forhold til benstøtten kan justeres 

ved at vippe fodpladen op og justere pinolbolten (E) 

bag fodpladen, med en 5 mm unbrakonøgle.  

 

 

 

 
 

10.4 Montering af hoftesele. 
 

 

Der kan monteres hoftesele på TA Indoor Wave 

 

TA Service anbefaler, at hofteselen enten fastgøres 

ved rygbeslaget (A) eller på et beslag i 

kørestolssædets C-profil. Brug 6 mm unbrakonøgle. 

 
 

  

 

  

A 

D 
B A 

C 

E 
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11 TRANSPORT I BIL. 
 

TA Indoor Wave er crash testet med 4-punkts bilbespænding (tilbehør) og Dahl docking system (tilbehør), så 

den kan benyttes som sæde i bil, bus eller lignende. 

Brugeren kan derfor sidde i TA Indoor Wave under transport i bil, bus eller lignende hvis der er monteret 4-

punkts bilbespænding og/ eller Dahl docking system. 

 

Stolens sæde og løft skal altid være kørt helt i bund ved transport i bil.  

 

Hvis der er monteret en sele på kørestolen erstatter den ikke bilens sikkerhedssele.  

Bilens sikkerhedssele skal altid anvendes. 

 

 

11.1 4-punkt bilbespænding. 

 

På kørestolen er der 4 fastspændings øjer, som kan 

bruges sammen med et godkendt 4-punkts 

fastspændings system.  

 

Disse øjer er markeret med et krog symbol (Figur 

A og B) 

 

 
 

FARE! 

Bilbespændingens kroge må kun fastgøres i de 4 

fastspændingsøjer på kørestolen. Fastgøres 

krogene andre steder på kørestolen end i de 4 

øjer, vil det medføre stor risiko for fare for 

brugeren og for skade på kørestolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

11.2 Dahl docking system 

 

Hvis Dahl docking system skal anvendes, bliver en 

plade monteret i bunden af kørestolen som så låser 

fast i docking systemet. Figur C 

 

! Der skal monteres en forstærkningsplade indeni 

mellem stellet og løftemotoren.  

 

 

 

 
 

A 

B 

Figur C 



 24 

12 OPLADNING. 
 

Batteri laderen KAN BRUGES til BÅDE GEL OG AGM VRLA Batterier. 

 

DENNE LADER MÅ IKKE BRUGES PÅ ÅBNE BLY SYRE ELLER LITHIUM BATTERIER. 

 

TA Indoor Wave er forsynet med en batteristandsindikator øverst på styreboksen – den lange række 

lysdioder. 

 

I takt med at stolen benyttes falder batteristanden og lysdioderne slukkes. Se følgende forklaring:  

 

 

Batteri indikator: 

 

Alle 10 bar lyser 

 (rød, gul og grøn): Stolen er ladet helt op. 

 

7 bar lyser (røde og gule):  

Kørestolen har ikke behov for at blive ladet op, ved normale 

kørselsbehov. 

 

3 bar lyser eller blinker langsomt (røde):  

Stolen skal lades op. 

 
 

 

Ladestikket fra laderen (A) tilsluttes TA Indoor Wave forrest på 

styreboksen i ladestikket (B) 

 

 

TA Indoor Wave bør være slukket, når batterierne oplader. 

 

 

ANBEFALING!! 

Batterierne skal først oplades når de grønne lysdioder (batteriindikatorer) slukker, man kan med 

fordel køre så de gule dioder slukker og kun de røde står tændt. 

 

OPLAD IKKE HVER NAT. MEN KUN NÅR DER ER BEHOV FOR DET. 

 

Hvis man ikke bruger så meget strøm på en enkelt dag, bør man springe en opladning over.    

 

Når opladningen er færdig slår laderen selv fra.  

 

Se også under BATTERIER i sektionen SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 

 

 

ANBEFALING!! 

TA Service anbefaler, at brugte batterier afleveres til genbrug. 

 

ADVARSEL!! 

Undgå at røre ved utætte batterier, da indholdet kan være sundhedsskadeligt. 

 

 

 

 

12.1 Oplader 

 

Se medfølgende brugsanvisning for oplader 

 

  

A 

B 
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13 BORTSKAFFELSE. 
  

TA Indoor Wave skal bortskaffes som elskrot, dvs. at produktet ikke må 

smides ud med husholdningsaffaldet men skal indsamles særskilt så det kan 

bortskaffes miljømæssigt rigtigt.  

 

Produktet kan evt. afleveres hos TA Service som vil sørge for det bliver 

bortskaffet miljømæssigt rigtigt.  

 

 

 

 

 

  

14 MODSTAND MOD ANTÆNDELIGHED 
 

Part Level of resistance to ignition 

VL Icon ryg system ISO 7176-16 , ISO 8191-1, ISO 8181-2 

Vl Evolution PSV sædepude ISO 7176-16 , ISO 8191-1, ISO 8181-2 

Beskyttelse af batteripol  V-O classified, ISO UL94 

 

 

 

 

15 GARANTIBESTEMMELSER. 
 

Der er 1 års garanti og 2 års reklamationsret på TA Indoor Wave. Begge gældende fra købsdato. Eventuelle 

garantireparationer vil blive udført uden beregning med hensyn til arbejdstimer, kørsel og reservedele hos 

TA. Service eller på brugens adresse (kun brofaste øer) 

Garantiperioden på batterier leveret af TA Service er 1 år fra købsdato.  

 

Garantireparationer skal udføres af TA Service. 

 

Garantien bortfalder, hvis den benyttede batterilader ikke er godkendt af TA Service, eller hvis 

batterierne dybdeaflades. 

 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bestemt batterilader kan benyttes, kontakt da TA Service. 

 

16 PAKNING VED FORSENDELSE 
 

Hvis kørestolen skal sendes til forhandleren eller TA service kontakt da den lokale forhandler, som vil 

arrangere transporten til forhandleren eller TA service.  

 

I tilfælde, hvor TA Service eller forhandleren ikke henter kørestolen, og transporten skal udføres af en 

transportvirksomhed, skal kørestolen være forsvarligt fastgjort til en palle og beskyttet med pap eller plastik. 

Kørestolen skal være slukket og bremserne tilkoblet.  

 

17 TRANSPORT AF KØRESTOL UDEN BRUGER 

 
Når kørestolen skal transporteres uden bruger, skal den være slukket. Løftet og tiltet skal være kørt ned i 

nederste position, og bremserne skal være tilkoblet. 

Ved transport i bil kan der eftermonteres kroge til 4-punkts bilbespænding eller Dahl docking system (begge 

dele tilbehør) – Se afsnit ”TRANSPORT I BIL”  

 

Det er ikke nødvendigt at tale dele af under transport.  
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18 FEJLFINDING -  STYREBOKS MED DISPLAY 
 

Problem: Årsag: Løsning: 

 

Kørestolen kan ikke køre 1. Ladestikket er tilsluttet 

styreboksen. 

Tag ladestikket ud. 

2. Motorbremsen er frakoblet. Tilslut motorbremser. 

3. Anden årsag. Kontakt autoriseret reparatør. 

 

Kørestolen kører langsomt. 

 

Symbolet vises i display 

 

1. Hastighedssænkeren er aktiveret 

på grund af løftet sæde og/eller 

kippet sæde. 

Sænk sædet og/eller kip sædet 

tilbage til næsten vandret. 

 

2. Anden årsag. Kontakt autoriseret reparatør. 

 

Symbol vises i display 

 

1 Systemet har reduceret effekten 

til motorerne for at undgå 

overophedning. 

Stop kørsel og lad motorerne 

afkøle.  

Motorerne er blevet overbelastet 

og udsat for mere belastning end 

de er beregnet til. 

2 Anden årsag Kontakt autoriseret reparatør. 

 

Symbol vises i display 

 
 

1 Kontrol-systemet er blevet for 

varmt og har reduceret effekten 

Sluk for kørestolen og lad den 

afkøle. 

2 Anden årsag Kontakt autoriseret reparatør. 

Symbol vises i display 

 

Systemet har generet en fejl og 

viser en tekst, modul og en 

fejlkode 

Kontakt autoriseret reparatør. 

Symbol vises i display 

 

Joystick aktiveret 

 

Hvis du aktiverer joysticket før 

eller lige når du tænder vil 

symbolet blinke. 

 

 

Slip og centrer joysticket for at 

kunne bruge kørestolen. 

 

Hvis joysticket ikke slippes og 

centreres inden for 5 sekunder vil 

kørestolen ikke kunne køre, 

selvom joysticket slippes. Sluk og 

tænd kørestolen igen for at bruge 

kørestolen. 

Symbol vises i display 

 

Joysticket er låst Se afsnit 9.2 ”låsning af joystick” 

for at låse joysticket op. 

 

Kørestolen bipper og skriver ”PM 

Brake error” i displayet 

 

1. Kørestolens bremser er frakoblet 

 

Tilkobl bremser igen, se afsnit 

Mekanisk frakobling af bremse 

2. Dårlig forbindelse til bremse 

 

Check at motor/bremseledning 

sidder ordentlig fast i 

elektronikboks på kørestolen. 

 

Kontakt autoriseret reparatør. 

LADER: Se medfølgende brugsanvisning 

for lader 
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18.1 Fejlfinding - styreboks uden display 

 

Hvis en systemfejl opstår, kan du finde ud hvad der er sket ved at tælle antallet af lysdioder der blinker – 

Hvis lysdioderne lyser konstant, se da under afsnittet ”Styreboks uden display” 

 

Antal lysdioder der blinker: 

 

Årsag: Løsning: 

 

 

1. Batteriet skal lades op Sæt kørestolen til opladning 

2. Der er dårlig forbindelse til 

batteriet. 

Tjek forbindelserne til batteriet. 

 

1. Dårlig forbindelse til venstre* 

motor 

Tjek forbindelsen til motoren 

 

1. Venstre* motor har en 

kortslutning til en batteri-

forbindelse 

Kontakt autoriseret reparatør. 

 

1. Dårlig forbindelse til højre* 

motor 

Tjek forbindelsen til motoren 

 

1. Højre* motor har en 

kortslutning til en batteri-

forbindelse 

Kontakt autoriseret reparatør. 

 

1 Kørestolen er blevet forhindret i 

at køre, af et eksternt signal f. eks 

specielløsning med kontakt. 

 

Grunden vil være afhængig af 

specielløsningsmodel – Kontakt 

TA. Service eller leverandør. 

 

1 Joystick ikke centreret Sluk kørestolen, centrer joysticket 

og tænd kørestolen igen. 

2. Joystick fejl. Kontakt autoriseret reparatør. 

 

1. System fejl. Tjek alle forbindelser 

 
+ styreboks bipper 

1. Bremser er mekanisk frakoblet Tilkobl bremser igen, se afsnit  

Mekanisk frakobling af bremse 

2. Dårlig forbindelse til bremse Check at motor/bremseledning 

sidder ordentlig fast i 

elektronikboks på kørestolen. 

 

1. En overdreven spænding er 

opstået i kontrolsystemet. 

Dette er normalt forsaget af en 

dårlig batteriforbindelse. Tjek 

forbindelserne til batterierne.  

 

1. Dårlig forbindelse i stik. Tjek kabel forbindelserne mellem 

styreboks, sædeelektronik og 

bundelektronik. 

2. Kabel knækket Udskift kabel. 

 

1. El-funktions fejl. Prøv om en af el-funktionerne ikke 

virker, tjek forbindelserne fra 

elektronikken til aktuatoren der 

ikke virker. 

 

* Hvis der er byttet i programmet, kan det være modsatte motor. 
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19 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

En service manual er til rådighed for forhandlere og service agenter -  

kontakt TA. Service for mere information  

 

TA Service anbefaler, at kørestolen får udført service hos en forhandler eller på fabrikken hos TA service.  

 

! Vedligeholdelse og service, der ikke er opført under SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE og 

INDSTILLING AF KØRESTOL skal ske hos en forhandler eller hos TA service.  

 

Al programmering skal udføres af TA service eller forhandleren. 

 

Forkert programmering eller forkert service og vedligeholdelse kan resultere i fare situationer, hvor 

kørestolen er ukontrollerbar eller farlig for brugeren og omgivelserne. Dette vil ugyldiggøre garantien på 

kørestolen.  

 

 Kun originale reservedele eller dele, der er godkendt af TA Service må anvendes. 

 

For ændringer og tilbagekaldelse vedr. sikkerhed se www.ta-service.dk som også indeholder 

kontaktinformation eller på facebook.com/taservice.dk 

19.1 Vedligeholdelse 

 

Når du bruger kørestolen bliver den slidt og løs. Derfor er det vigtigt, at du inspicerer og vedligeholder 

kørestolen regelmæssigt. Især armlænet, benstøtten og sæde vil blive løst ved bevægelse over tid.  

 

Kontrollér regelmæssigt, cirka en gang om måneden, at skruerne er intakte og stramme.  

Se afsnit 10 Indstilling af kørestol 

 

Værktøjer:  

Til almindelig vedligeholdelse skal bruges: 

Unbrakonøgle sæt 

8, 10, 13 mm fastnøgle 

Skruetrækkere 

 

! Visse reparationer kan kræve andre typer værktøjer end de anførte. 

 

19.2 Rengøring 

 

Malet metal:  

Vask metaloverflader med en klud opvredet i rengøringsmiddel, tør efter med en tør klud. 

 

Plast:  

TA Indoor Wave’s skjold kan rengøres med en opvredet klud fugtet i almindeligt rengøringsmiddel. Tør 

efter med en tør klud. 

Brug ikke opløsningsmidler på skjoldet.  

 

ADVARSEL!  

TA Indoor Wave eller dele af den, vil ikke modstå oversprøjtning eller nedsænkning i vand.  

Bemærk venligst, at alle elektriske komponenter ikke tåler vand.  

TA Indoor Wave kan ikke vaskes med en højtryksrenser  

TA Indoor Wave kan ikke vaskes med en vandslange.  

Kørestolen skal altid være slukket under rengøring. 

 

  

http://www.ta-service.dk/
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19.3 Sikringer. 

 

Under bagskjoldet i venstre side sidder en overbelastningssikring (fig. 1).   

Sikringen afbryder strømmen, hvis kørestolen maksimale forbrug overstiger 50A 

 

Sikringen er en automatsikring, der udkobles ved overbelastning. For at genindkoble sikringen trykkes på 

knappen som sidder inde under skjoldet (pil A) 

 

Figur 1 

 
 

19.4 Batterier: 

Batterierne i TA Indoor Wave er vedligeholdelsesfri. (ingen efterfyldning)  

 

Det anbefales, at kun forhandler eller TA Service skifter batterierne, som også tager sig af bortskaffelsen. 

 

Hvis kørestolen løber tør for strøm, kan kørestolen sættes i skub,  

se afsnit 6.3 Mekanisk frakobling af bremser. 

 

 

Ang. genbrug af brugte batterier  

se afsnit 13 Bortskaffelse. 

 

! Hvis batteriet ikke bliver opladet vil det stå og selvaflade. Et afladet batteri vil blive beskadiget, og bør 

aldrig blive afladet under 10,5 V. 

 

Batterikapacitet  

se afsnit: 0 Teknisk data og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 

 

19.5 Opbevaring. 

 

Hvis kørestolen bliver opbevaret uden at blive brugt, bør batterierne oplades en gang om måneden for ikke at 

selvaflade 

 

For opladning se under sektion: 12 ovenfor Opladning. 

 

 
ADVARSEL!!  

Undgå at røre ved utætte batterier, da indholdet kan være sundhedsskadeligt. 

 

 

 

 

 

A 



 30 

19.6 Punktering: 

 

Start med at løfte kørestolens hjul fri af jorden, enten 

ved at bruge en lift eller ved at sætte noget stabilt 

mellem bundrammen og jorden f.eks. en træklods. 

Figur 1 

 

! løft eller tilt kun kørestolen når brugeren ikke er i 

kørestolen. 

 

 

Svinghjul:  
 

Skru møtrikken af bolten med en 13 mm fastnøgle, 

hold fast på bolt med 13 mm fastnøgle – figur 2 

 

Tag bolten ud af fælgen og forgaflen for at få hjulet 

fri. 

 
 

 

Før fælgen adskilles, luk da luften ud af slangen ved 

at trykke ind på ventilen – figur 3 

 
 

Fælgen splittes ved at skrue de 4 skruer ud af fælgen 

med en stjernskruetrækker. Møtrikkerne bliver holdt 

af fælgen på bagsiden.  – figur 4 

 

Reparer eller udskift slangen med en ny, og saml 

hjulet igen  

 

For anbefalet lufttryk se afsnit: 0 Teknisk data 

 

! Vær opmærksom på ikke at klemme slangen 

mellem de to fælge dele ved samling.  

 

! Pump aldrig dækket til mere end der er opgivet på 

dækket.  

  

Figur 1 

Figur 2 

Figur 3 

Figur 4 
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Drivhjul: 
 

Løft hjulet frit af gulvet.   – se starten af afsnittet og 

figur 1 

 

Tag dækproppen af møtrikken midt i hjulet, evt. med 

en. - Figur 5 

 

 
 

 

Skru møtrikken af i midten af fælgen med en 17 mm 

topnøgle – figur 6 

 
 

 

Før fælgen adskilles, luk da luften ud af slangen ved 

at trykke ind på ventilen – figur 7 

 

 

 
 

Skru de 4 møtrikker ud af fælgen med en 13 mm 

topnøgle, fælgen kan nu splittes ad – figur 8 

 

Lap eller udskift slangen med en ny, og saml hjulet 

igen i modsatte rækkefølge. 

 

For anbefalet lufttryk se afsnit: 0 Teknisk data 

 

! Pas på ikke at slangen kommer i klemme i fælgen, 

når de to dele samles.  

 

! Pump aldrig dækket til mere end der er opgivet på 

dækket 
 

 

Figur 6 

Figur 7 

Figur 5 

Figur 8 
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Ved påsætning af hjulet igen, vær opmærksom på at 

noten i fælgen passer med feren på akslen 

Figur 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 TILBEHØR OG RESERVEDELE 

 
TA service udvikler kontinuerligt diverse tilbehør. For mere information om tilbehør og reservedele kontakt 

TA Service eller den lokale forhandler. 

 

Kun originale reservedele eller dele, der er godkendt af TA Service bør anvendes. 

 

Den forventede levetid på dette produkt er 7 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 



 33 

21 CELL POWER BATTERIER TRANSPORT INFO 

 


