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SYMBOLFÖRKLARINGAR
Säkerhetsföreskrifter med färgad bak-
grund måste alltid följas!

 ☞ Den här symbolen anger en försiktig-
hetsåtgärd eller en rekommendation.

[ ] Syftar på ett bildnummer.

( ) Syftar på en komponent på en bild.

INLEDNING
Läs den här bruksanvisningen innan du 
använder rullstolen för första gången och 
följ instruktionerna noggrant. 

Om barn eller tonåringar ska använda 
rullstolen ska de läsa bruksanvisningen 
tillsammans med sina föräldrar eller vård-
nadshavare innan de använder den.

Syftet med den här bruksanvisningen är att 
du ska få information så att du kan använ-
da elrullstolen på bästa sätt samt undvika 
olyckor.

 ☞ Eftersom rullstolens tillbehör kan skilja 
sig från den faktiska modellen

kan det finnas kapitel med alternativ som 
kanske inte är relevanta för just din rull-
stol. Beställningsformuläret för din elrullstol 
innehåller en lista med tillbehör och delar 
som finns tillgängliga.

På vår webbplats finns PDF-filer med ytter-
ligare information om våra produkter på 
danska och engelska för synskadade använ-
dare: www.ta-service.dk.

 ☞ Kontakta din hjälpmedelscentral/distri-
butör om du har några frågor.

Alternativt kan synskadade användare be 
en assistent läsa upp texten i dokumenta-
tionen.

Håll dig uppdaterad om produktsäkerhet 
och eventuella återkallelser av våra produk-
ter på vår webbplats: www.ta-service.dk.

Vår elrullstol uppfyller de tekniska och 
lagstadgade kraven för medicintekniska 
produkter. Om en allvarlig händelse skulle 
inträffa, ska du skriva till oss på vår e-post-
adress ta-service@ta-service.dk och kontakta 
din hjälpmedelscentral/Socialstyrelsen.

MODELLER
De här driftsanvisningarna gäller följande 
modell:

Modell TA INDOOR WAVE

INDIKATIONER/
KONTRAINDIKATIONER
Sök omedelbart läkarvård om du får aller-
giska reaktioner, rodnad och/eller trycksår 
när du använder elrullstolen.

För att undvika kontaktallergier rekom-
menderar vi att du har kläder på dig när 
du använder rullstolen.

De många funktionerna hos elrullstolen gör 
att den kan användas om du har allvarligt 
nedsatt rörlighet och gångförmåga till följd 
av strukturella och/eller funktionella skador 
av de nedre extremiteterna (inklusive am-
putation, trauma, rörelsehinder i muskulos-
keletala/neuromuskuloskeletala rörelseor-
ganen), t.ex. till följd av: 

 – förlamning

 – Amputation

 – defekter/deformationer av lemmar

 – ledkontrakturer/ledskador

 – eller annat



7

När du köper en viss produkt bör du dess-
utom ta hänsyn till den funktionshindrade 
personens fysiska och psykiska tillstånd, 
ålder, levnadsförhållanden i hemmet samt 
personliga omständigheter.

Varje köp ska alltid utvärderas och godkän-
nas från fall till fall av en kvalificerad med-
icinsk specialist (medicinteknisk rådgivare, 
rehabiliteringsrådgivare etc.) och anpassas 
utifrån de särskilda omständigheterna i 
samband med individens medicinska his-
toria. Dessutom kan personer med något 
av de problem/tillstånd som beskrivs i kon-
traindikationerna i vissa fall uppleva men-
tala, känslomässiga eller fysiska svårigheter 
när de använder någon av de angivna mo-
dellerna.

Elrullstolen får inte användas i följande fall:

 – Vid kognitiva begränsningar eller in-
tellektuell funktionsnedsättning som 
förhindrar självständig användning av 
rullstolen 

 – Begränsningar hos blinda eller synska-
dade personer, där synhjälpmedel eller 
andra hjälpmedel inte kan kompensera 
för funktionshindret

 – Personer som är påverkade av medici-
ner vars effekt negativt påverkar förmå-
gan att använda rullstolen (diskutera 
först med läkare eller farmaceut)

 – Tillstånd som hindrar personen från att 
styra rullstolen själv

 – Svåra balans- och/eller sensoriska stör-
ningar

 – Oförmåga att sitta

 – Benskörhet.

 ☞ Fråga din läkare, terapeut eller hjälpme-
delscentral/auktoriserade distributör 
om dessa och andra risker.

LEVERANS OCH ANKOMST
Alla produkter genomgår en strikt kvali-
tetskontroll på fabrik och förpackas i speci-
ella kartonger.

 ☞ Vi ber dig dock att inspektera elrullsto-
len direkt när du har tagit emot den för 
att se om den har skadats under trans-
porten – helst medan transportören 
fortfarande är närvarande.

 ☞ Spara förpackningen om du behöver 
skicka tillbaka rullstolen senare.

ANVÄND ENDAST SOM 
AVSETT
Elrullstolen är avsedd att användas inom-
hus, men även korta sträckor utomhus, av 
personer med nedsatt rörlighet.

ANVÄNDNING
Använd inte rullstolen utan monterade 
ben- och armstöd!

Rullstolen är endast avsedd att transpor-
tera en sittande person – den är inte av-
sedd att klara andra typer av drag- eller 
gravitationskrafter.

Elrullstolen ska endast användas på fast, 
jämnt underlag och kan användas på föl-
jande sätt:

 – Inomhus (t.ex. i lägenheter eller i öp-
penvård/på boenden)

 – Utomhus (t.ex. på asfalterade stigar i 
parker)

 – Utsätt aldrig rullstolen för extrema tem-
peraturer eller farliga miljöförhållanden, 
t.ex. starkt solljus, extrem kyla eller salt-
vatten.

 – Sand, damm, smuts och andra partiklar 
kan fastna i rörliga delar och göra att 
komponenterna slutar fungera.
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Elrullstolen har en mängd olika alternativ 
som gör att du kan anpassa den utifrån dina 
fysiska förutsättningar och behov.

Nationella bestämmelser kan förbjuda att 
rullstolen transporteras på bussar, tåg, flyg-
plan eller helikoptrar.

 ☞ Kontakta den specifika transportören 
för att kontrollera om det finns eventu-
ella restriktioner.

 ☞ Fråga ditt flygbolag före avresan om de 
särskilda transportvillkor och bagage-
krav som gäller för ditt avreseland och 
resmål.

Elrullstolen måste användas strikt i enlighet 
med de specifikationer och begränsningar 
som anges i Tekniska data på sida 54.

JUSTERING
Se till att alla justeringar, konfiguratio-
ner och reparationer endast utförs av en 
hjälpmedelscentral/auktoriserad distribu-
tör.

Elrullstolen kan justeras för att passa indi-
viduella kroppsstorlekar. Innan du använ-
der rullstolen ska din hjälpmedelscentral/
auktoriserade distributör justera den och 
instruera dig om hur den fungerar. Denna 
justering tar hänsyn till både dina fysiska 
begränsningar och den miljö där du främst 
kommer att använda stolen. Innan du an-
vänder rullstolen ska du se till att du är nöjd 
med hur den fungerar.

Om hjälpmedelscentralen/distributören 
reviderar/uppdaterar eller väsentligt änd-
rar din elrullstol utan att använda delar från 
originaltillverkaren kan detta utgöra åter-
försäljning av rullstolen. Detta innebär att 
hjälpmedelscentralen/distributören kan 
behöva ompröva försäljningsvillkoren och 
göra en ny riskanalys.

 ☞ För att säkerställa optimal funktion re-
kommenderar vi att rullstolens juste-
ring kontrolleras rutinmässigt samt att 
det görs en ny inspektion om det sker 
några varaktiga förändringar i din sjuk-
dom/funktionsnedsättning. Justering 
en gång i halvåret rekommenderas sär-
skilt för barn och ungdomar.

 ☞ Vi rekommenderar regelbundna medi-
cinska kontroller så att du kan använda 
rullstolen aktivt i kollektivtrafiken.

ANVÄNDNING MED 
PRODUKTER FRÅN 
ANDRA TILLVERKARE
I allmänhet betraktas alla kombinationer av 
elrullstolen och komponenter som inte till-
handahålls av tillverkaren som en väsentlig 
ändring av rullstolen. Kontakta din hjälp-
medelscentral/auktoriserade distributör för 
att ta reda på om tillverkaren har godkänt 
kombinationen.

NÄR ELRULLSTOLEN 
ANVÄNDS AV EN ANNAN 
PERSON

Rullstolens modulära konstruktion gör det 
möjligt att konfigurera om den för en ny an-
vändare. Innan en ny person tar rullstolen i 
bruk krävs en fullständig inspektion.

 ☞ De nödvändiga hygienåtgärderna, som 
ska utföras i enlighet med en godkänd 
hygienplan, ska omfatta desinfektion.

Hjälpmedelscentralens/den auktoriserade 
distributörens service- och underhållshand-
bok innehåller information om återanvänd-
ning och återbruk av rullstolen.
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PRODUKTENS LIVSLÄNGD
Vi uppskattar att produkten bör ha en för-
väntad genomsnittlig livslängd på 5 år, 
förutsatt att den används för det avsedda 
ändamålet och att alla krav på underhåll 
och service följs. Produktens livslängd beror 
på hur ofta den används, i vilken miljö den 
används och hur den sköts. Med hjälp av 
reservdelar kan du förlänga dess livslängd. 
Som regel går det att få tag i reservdelar i 
upp till 5 år efter det att en modell har tagits 
ur produktion.

 ☞ Den angivna beräknade livslängden 
ska inte anses utgöra något uttryck för 
garantiperioden.

GRUNDLÄGE
Vid körning i nedförsbacke, uppförsbacke 
eller över hinder ska inställningarna för 
sitshöjd, ryggvinkel och sitslutning alltid 
vara i grundläget.

Grundläget definieras som följande:

 – Om detta inte följs finns det en risk att 
stolen välter.

 – Sitslutning i horisontellt läge (men inte 
mer än 10°)

 – Sitshöjd i lägsta inställningen
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ÖVERSIKT

Modell INDOOR WAVE
Översikten visar elrullstolens viktigaste 
komponenter och styrenheter.

Nummer Namn

(1) Huvudstöd

(2) Ryggstöd

(3) Armstöd

(4) Sittdyna

(5) Vadplatta

(6) Fotplatta

(7) Tippskydd

(8) Frikopplingsspak

(9) Manöverbox

(10) Främre strålkastare

(11) Drivhjul

(12) Låsbart armstödshandtag

(13) Märkskylt

(14) Länkhjul

(15) Kåpa för elektronik

(16) Bakljus
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HANTERING OCH SKÖTSEL 
AV ELRULLSTOLEN

Säkra rullstolen
Elrullstolen måste säkras på följande sätt så 
att den inte rullar iväg av misstag:

1. Sätt frikopplingsspakarna på båda sid-
orna i körriktning framåt. 

2. Stäng av rullstolen med manöverbox-
en.

Driftsinspektion
Det är nödvändigt att kontrollera elrullsto-
lens funktion och säkerhet varje gång innan 
den används.

 ☞ Se kapitlet  ”Inspektion innan körning”.

Köregenskaper
Du kan styra rullstolens körriktning och has-
tighet med joysticken (upp till den konfigu-
rerade maximala hastighetsgränsen).

BROMSAR
Bromsa alltid försiktigt och i god tid, 
särskilt när du kör mot människor eller i 
nedförsbacke!

Driftsbroms
Elmotorerna fungerar som mekanisk broms 
och stoppar rullstolen mjukt utan stötar tills 
den rullar till stopp.

Använda rullstolens bromsar

För att bromsa rullstolen försiktigt för du 
långsamt joysticken bakåt till startläget 
(neutralläge).

Bromsa i nödsituationer

 ☞ För att snabbt stoppa rullstolen ska du 
föra joysticken i motsatt riktning.

Parkeringsbromsar
Parkeringsbromsarna fungerar bara när fri-
kopplingsspaken som styr båda motorerna, 
är i körläge. 

 ☞ Parkeringsbromsarna släpper automa-
tiskt när joysticken används.
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Aktivera bromsarna

Det ska inte gå att skjuta rullstolen framåt/
bakåt när bromsarna är aktiverade.

Om bara den ena spaken är aktiverad 
kommer rullstolen att köra i en cirkel om 
du för joysticken framåt. – Risk för olycka 
p.g.a. bristande manövrerbarhet!

För att aktivera bromsarna ska du föra fri-
kopplingsspaken på båda sidorna framåt till 
körlägets stoppläge [1].

 ☞ Spakarna är avsedda att manövreras av 
en medhjälpare.

 ☞ Följ instruktionerna i Parkeringsbromsar 
på sida 11.

Lossa bromsarna

Förflyttning i/ur elrullstolen får endast ske 
när rullstolen är avstängd och frikopp-
lingsspakarna på båda sidorna är i körlä-
get!

Annars kan rullstolen sättas i rörelse om 
du råkar vidröra joysticken (styrspaken). – 
Risk för olycka!

För att lossa bromsarna ska du flytta fri-
kopplingsspakarna på båda sidorna 90° ut 
mot hjulen till frikopplingsläget. [2].

 ☞ Spakarna är avsedda att manövreras av 
en medhjälpare.

 ☞ Följ instruktionerna i Parkeringsbromsar 
på sida 11.
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Huvudströmbrytare för alla elektriska 
funktioner

Som standard är alla TA Service-rullstolar 
tillverkade efter den 26 maj 2021 utrustade 
med en huvudströmbrytare för alla elektris-
ka funktioner, även kallad Flightkit [3]. 

Om du tar bort nyckeln från Flightkit kan du 
bryta rullstolens strömförsörjning [4].

Denna extra säkerhetsfunktion som stäng-
er av strömmen är användbar när rullstolen 
ska stöldskyddas eller transporteras på flyg-
plan.
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Kör-/frikopplingsläge

Elrullstolen bör endast ställas i frikopp-
lingsläge eller skjutas på om det krävs för 
manövrering eller i nödsituationer. Detta 
bör endast göras på plan terräng när sto-
len står stilla.

 ☞ I frikopplingsläget är de elektromagne-
tiska bromsarna avaktiverade.

– Rullstolen kan därför endast bromsas 
genom att man växlar till körläge.

 ☞ Ta tag i ryggstödet på armstödsnivå för 
att manövrera rullstolen.

Ställa stolen i frikopplingsläge

1. Stäng av rullstolen med manöverbox-
en. 

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksan-
visningen.

2. Lossa bromsarna [1].

 ☞ Följ instruktionerna i Lossa bromsar-
na på sida 12.

Det går nu att skjuta på rullstolen.
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Ställ in stolen i körläge

1. Aktivera bromsarna [2].

 ☞ Följ instruktionerna i Aktivera brom-
sarna på sida 12.

2. Sätt på manöverboxen.

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksan-
visningen.

Nu går det att köra elrullstolen.
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FÖRBEREDA INFÖR 
ANVÄNDNING
Utför följande steg för att förbereda elrull-
stolen för användning.

 ☞ Ladda batterierna via manöverboxen 
innan du kör rullstolen för första gång-
en.

1. Avsluta förberedelserna inför körning-
en.

Flytta spakarna till körläget [1] för att 
aktivera motorerna. – Kom ihåg att 
aktivera bromsarna.

 ☞ Se Aktivera bromsarna på sida 12.

2. Kontrollera automatsäkringens läge (2).

 ☞ Automatsäkringen (2) måste vara 
nedtryckt.
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3. Kontrollera manöverboxens läge.

 ☞ Vid vanlig körning flyttar du manöver-
boxen framåt och inåt tills den sätter sig 
i stoppläget [3].

4. Sätt på manöverboxen.

 ☞ Tryck på på-/av-knappen (4) på ma-
növerboxen.

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksan-
visningen.
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Inspektion innan körning
Innan du kör bör du kontrollera följande:

 ☞ Batteriernas laddningsnivå

 ☞ Konfigurationen av inställningen för 
högsta hastighet

 – Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksan-
visningen.

Ladda batterierna

Placera inga föremål i uttaget förutom 
batteriladdarkontakten! – Risk för kort-
slutning!

Batterierna får endast laddas i torr miljö.

Eftersom batteriladdaren innehåller farlig 
elektricitet ska du noggrant skydda den 
från värme, fukt, vatten, stänkande eller 
droppande vätskor samt stötar. – Risk för 
kortslutning och livshotande skador!

Se till att det finns tillräckligt med utrym-
me för att luft ska kunna cirkulera runt 
laddaren (täck inte över den) så att värme 
kan avledas. – Risk för brand!

Placera batteriladdaren på ett fast under-
lag när du laddar batterierna.

Placera aldrig batteriladdaren på rullsto-
lens sits när du laddar.

 ☞ När du laddar ska du alltid följa instruk-
tionerna i batteriladdarens bruksanvis-
ning.

1. Parkera rullstolen på en säker plats.

 ☞ Följ instruktionerna i Säkra rullstolen 
på sida 11.

2. Sätt in laddarkontakten i manöverbox-
ens uttag (1).
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3. Sätt på batteriladdaren/koppla in bat-
teriladdarens nätsladd i lämpligt uttag.

 ☞ Nu har laddningsprocessen börjat.

 ☞ Batterierna laddas inte om automatsäk-
ringen är avstängd (2)!

4. När laddningen är klar ska du koppla 
bort batteriladdaren från elnätet och 
dra ut laddarkontakten ur manöverbox-
ens uttag.
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Manöverboxens placering
Vid vanlig körning ska du föra manöverbox-
en framåt och inåt [1].

Funktionsbeskrivning

Tryckbrytarna och symbolerna på manöver-
boxen beskrivs detaljerat i kapitlet ”Manö-
verbox” i bruksanvisningen.

Svänga ut manöverboxen till sidan av 
armstödet

Placera inte händerna/armarna mellan 
komponenterna. – Risk för klämskador! 

Med svängarmen [1] kan du flytta manöver-
boxen längs armstöden [2] vilket gör att du 
exempelvis kan:

 – köra närmare bord

Armstödets placering

Risk för olycka om armstöden är vertikala 
eller bakåtvända!

I körläget ska armstöden fällas ner och låsas 
[3].

Kontrollera låsfunktionen

Kontrollera att låsningen fungerar genom 
att dra i armstödet.

 ☞ Följ instruktionerna i Kontrollera armstö-
dets låsfunktion på sida 27.
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BENSTÖD
Innan du förflyttar dig till elrullstolen mås-
te den säkras för att förhindra att den rull-
lar iväg oavsiktligt.

 ☞ Följ instruktionerna i Säkra rullstolen 
på sida 11.

Centrummonterat benstöd
För att göra det lättare att ta sig i och ur sto-
len går det att fälla upp den hela fotplattan 
[1] eller de delade fotplattorna [2], [3]+[4].

 ☞ Se till att inte klämma fingrarna!

 ☞ Före körning ska fotplattan/fotplattor-
na fällas ner igen [1].
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Elektrisk höjdjustering

När du använder benstödet ska du hål-
la händerna borta från alla rörliga delar. 
– Risk för klämskador!

Om du sätter fötterna på fotplattan innan 
benstödet har kommit ner helt finns det 
risk för klämskador! 

Se till att benstöden har tillräcklig mark-
frigång!

 ☞ De monterade benstöden kan skada 
golvbeläggningar eller andra ytor!

Det går att antingen justera både benstö-
dets längd och vinkel eller bara dess längd 
elektriskt med hjälp av manöverboxen 
[1]+[2].

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.

Fälla upp/ner fotplattan elektriskt

Rör aldrig vid eller hantera justeringsme-
kanismen när fotplattan fälls upp. – Risk 
för klämskador!

Ha alltid koll på fötterna är när fotplat-
tan(-orna) fälls upp. – Risk för skador!

Det går att höja och sänka fotplattan(-orna) 
elektriskt med hjälp av manöverboxen. Se 
till att fotplattan har fällts ner helt innan du 
sätter fötterna på den; den här funktionen 
får aldrig användas för att justera fotplattans 
vinkel (se [3]+[4]).

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.
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Justera fotplattans höjd

När du justerar fotplattans(-ornas) höjd får 
du aldrig vidröra eller hantera justerings-
mekanismen eller fotplattans(-ornas) un-
dersida. – Risk för klämskador!

Se till att benstödet och fotplattan(-orna) 
har tillräcklig markfrigång!

 ☞ Golvbeläggningar eller andra ytor 
kan skadas när benstöden eller fot-
plattan(-orna) fälls ner!

Använd manöverboxen för att höja/sänka 
benstödet till lämplig höjd [1].

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.

Sidomonterade benstöd
Det går att justera vinkeln på benstöd med 
delade fotplattor [1] elektriskt. Det går också 
att svänga dem åt sidan eller ta bort dem 
helt och hållet.

Fotplattor

För att göra det lättare att förflytta sig i och 
ur rullstolen går det att fälla upp fotplattor-
na (3) [2] och/eller svänga ut benstöden åt 
sidorna.

 ☞ Se till att inte klämma fingrarna!

 – Ta bort båda fötterna från fotplattorna.

 ☞ Före körning ska fotplattorna fällas ner 
igen [1].

Fälla upp fotplattorna

Ta alltid bort fötterna innan du fäller upp 
fotplattorna [2].
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Flytta ett benstöd åt sidan

Det går att svänga ut benstöden åt sidorna 
för att underlätta förflyttning i/ur elrullsto-
len eller för att komma nära t.ex. skåp, säng, 
badkar eller liknande [1].

 – Fäll upp fotplattorna så att det går att 
svänga benstöden ur vägen.

 ☞ Följ instruktionerna i Fotplattor på 
sida 23.

 – Flytta sedan den lämpliga låsspaken (2) 
bakåt och sväng motsvarande benstöd 
åt sidan [1].

Återföra benstöden till ursprungsläget

För att återföra benstöden till ursprungslä-
get svänger du dem framåt tills du tydligt 
hör att de klickar fast på plats [3].

 ☞ När du hör att benstöden har svängt 
fram hela vägen ska du kontrollera att 
låsmekanismen har aktiverats,

 ☞ följ sedan instruktionerna i Fotplattor på 
sida 23.
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Justera benstödsvinkeln elektriskt

När du använder benstödet ska du hål-
la händerna borta från alla rörliga delar. 
– Risk för klämskador!

Använd manöverboxen för att höja [1] eller 
sänka [2] benstödets vinkel till en lämplig 
nivå.

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.
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ARMSTÖD
Använd inte armstöden [1] för att bära 
eller lyfta rullstolen. 

Det är farligt att köra med armstödet i 
upprätt eller bakåtfällt läge [4]!

Fällbara armstöd

Fälla upp armstöden

För att fälla upp ett armstöd ska du trycka 
på knapplåset (2). Detta gör att det går att 
föra armstödet uppåt [3].

 ☞ Det finns en ökad risk för olyckor om 
armstödet svängs bakåt [4], särskilt om 
du manövrerar stolen samtidigt!

Fälla ner armstöden

Om du vill fälla ner ett armstöd ska du sänka 
det mot knapplåset [5] tills du hör att låset 
(2) klickar fast.

 ☞ Se till att hålla händer och andra 
kroppsdelar borta från utrymmet mel-
lan armstödet och knapplåset!
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Armstödets låsfunktion

Risk för klämskador när armstödet snäp-
per fast i knapplåset!

För körläget ska armstöden vara fram- och 
nedfällda [1].

Kontrollera armstödets låsfunktion

Kontrollera att låsningen fungerar genom 
att dra i armstödet. 

 ☞ Följ instruktionerna i Fälla ner armstö-
den på sida 26.

 ☞ När du har konstaterat att knapplåset 
har aktiverats ska du säkerställa att låset 
fungerar korrekt genom att dra i arm-
stödet.

Uppfällbart armstöd

Fälla upp armstöden

Tryck armstödet bakåt [3] för att fälla upp 
det.

 ☞ Det finns en ökad risk för olyckor om 
stolen används när armstödet är svängt 
bakåt [3], särskilt vid manövrering!

Fälla ner armstöden

För ner armstöden ner till stoppbulten [2].

 ☞ Håll händer och andra kroppsdelar bor-
ta från armstödet och området mellan 
armstödet och stoppbulten!
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Svängbart armstöd

När du svänger tillbaka armstödet till 
grundläget ska du hålla händerna borta 
från det omgivande området. – Risk för 
klämskador!

Svänga armstödet mot stolen

1. För att svänga in armstödet [2] ska du 
lossa spännspaken (1).

2. Dra åt spaken (1) igen när armstödet [2] 
är på plats.

 ☞ Det finns en ökad risk för olyckor, 
särskilt vid manövrering!

Svänga bort armstödet från stolen

1. För att svänga armstödet åt sidan [3] 
ska du lossa spännspaken (1).

 ☞ Det finns en ökad risk för olyckor, 
särskilt vid manövrering!

Nedfällbart fäste

När manöverboxen höjs eller sänks ska du 
alltid hålla händer och andra kroppsdelar 
borta från det omgivande området. – Risk 
för klämskador!

Sänka manöverboxen

För låsspaken (5) framåt för att sänka manö-
verboxen [4].

 ☞ För att återföra manöverboxen till dess 
ursprungliga läge ska du försiktigt dra 
den uppåt tills du hör att låsspaken 
snäpper fast.
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RYGGSTÖD
När du justerar ryggstödet ska du alltid se 
till att elrullstolen står på en plan yta. An-
nars finns det en risk att rullstolen välter i 
lutningar!

Elektriskt justerbart ryggstöd
Ryggstödet [1] kan justeras elektriskt.

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.

Ryggdyna

Ryggdynan är monterad med ett kardborre-
band på ryggstödsramen och kan tas bort 
för rengöring eller underhåll [2].

 ☞ Detaljerad information finns i den sepa-
rata dokumentationen om ryggdynor.
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Mekaniskt justerbart ryggstöd

Vinkeljustering med hjälp av gascylin-
drar

Ryggstödets vinkel [1] är justerbar [2]+[3].

1. Dra ner gascylinderns låsspak (4) för att 
justera ryggstödets vinkel.

2. När spaken (4) är i detta olåsta läge flyt-
tar du ryggstödet till önskad vinkel.

3. Släpp spaken (4) för att låsa ryggstödet. 
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Manuell inställning av ryggstödet

Ryggstödets vinkel är justerbar [1]+[2].

1. Dra ut justeringsbulten (3) för att ställa 
in ryggstödets vinkel.

2. Flytta ryggstödet till önskad vinkel med 
justeringsbulten (3) lätt utdragen.

3. För att låsa ryggstödet på plats trycker 
du in justeringsbulten (3) i det hål som 
ger ryggstödet lämpligast höjd.

 ☞ Flytta ryggstödet tills du hör att juste-
ringsbulten (3) går in.

 ☞ Kontrollera att ryggstödet är låst i sitt 
läge.
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SITS

Sittdynor
Sittdynan [1] är monterad på plansitsen 
med ett kardborreband och kan tas av [2].

Efter rengöring eller underhåll sätter du till-
baka sittdynan och säkrar den [1]. – Fastsätt-
ning med kardborre

Justera sittkomforten

Det går att justera lufttrycket för ökad kom-
fort genom att öppna och stänga ventilerna 
(3).

 ☞ Detaljerad information finns i den sepa-
rata dokumentationen om sittdynor.
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Sitstilt

Sitstilten [4] ska endast justeras när elrull-
stolen står på en plan, horisontell yta. Det 
finns en risk att rullstolen välter i lutningar.

Flytta benstödet(-n) till grundläget innan 
du justerar sitstilten.

Om sitstilten ställs in i en vinkel som är 
större än 14 grader minskas rullstolens 
hastighet automatiskt och sitslyftet be-
gränsas till högst 6 cm.

När ryggstödet ställs in i en vinkel ökar ris-
ken att rullstolen välter.

Kontrollera före körning att sitstilten inte 
är dåligt inställd och att du sitter säkert i 
stolen, även i uppåt- eller nedåtgående 
terräng.

Justera elektrisk sitstilt

Sitstilten [4] kan styras antingen med ma-
növerboxen eller med en särskild styrenhet.

 ☞ Håll händer och andra kroppsdelar bor-
ta från rörliga delar!

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.
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Sitslyft

Innan du justerar sitshöjden ska du se till 
att det omgivande området är fritt från 
hinder. – Risk för skada! 

Varken vidrör eller kom i kontakt med 
sitsens undersida före eller under sits-
höjdsinställningen. – Risk för klämskador! 

Sitslyften får endast justeras när rullstolen 
är säkert parkerad på en plan yta.

Sänk inte ned benstöden medan sitsen 
lyfts!

Att göra det kan skada golvytor och ben-
stöden när sitslyften sänks ner.

Sitslyften [1] kan justeras med hjälp av ma-
növerboxen.

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.

 ☞ Av säkerhetsskäl har en automatisk 
avstängningssensor installerats under 
rullstolschassits täckplatta. Om föremål 
ovanpå beklädnaden trycks ner mot 
chassit samtidigt som sitshöjden juste-
ras nedåt stoppar lyftfunktionen.

 ☞ När föremålet(-n) har tagits bort går 
det att använda lyftfunktionen igen.

 ☞ När sitsen lyfts upp från grundläget är 
sitslutningen begränsad till 14° och vid 
sitshöjdsjusteringar över 6 cm begrän-
sas rullstolens hastighet!

 ☞ När sitsen återgår till grundläget upp-
hävs hastighetsbegränsningen auto-
matiskt.
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HUVUDSTÖD
Huvudstödet är helt avtagbart och både 
höjd och vinkel kan justeras.

Justera huvudstödet
För att justera huvudstödets höjd eller ta 
bort det ska du lossa [2] spännspaken (1).

Använda huvudstöd i 
rullstolsanpassade motorfordon

Detta huvudstöd är godkänt för transport 
i motordrivna rullstolsanpassade fordon!

SÄKRA VÄSKOR
Det går att fästa en dubbelkrok (3) på hu-
vudstödsfästet för att hänga t.ex. en väska.
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SÄKERHETSBÄLTE
Se till att det inte fastnar några föremål 
under bältet! – Detta förhindrar obehag-
liga tryckpunkter.

Att installera säkerhetsbältet i efterhand 
får endast göras av hjälpmedelscentral/
auktoriserad reparationsverkstad.

Bältet får inte användas som fasthåll-
ningsanordning för att säkra användaren 
eller rullstolen under transport i ett mo-
torfordon.

Bältet skruvas fast på stolens utsida med 
8 mm-skruvar (1).

Säkerhetsbältet är utformat för att stabilise-
ra din sittställning och förhindra att du faller 
framåt ur rullstolen.

För att sätta fast säkerhetsbältet ska du dra 
båda ändarna framåt och sätta dem i spän-
net tills du hör ett hörbart klick. 

För att knäppa loss säkerhetsbältet ska du 
trycka på frigöringsknappen och dra bältets 
ändar bort från varandra.

 ☞ Säkerhetsbältet kan lossas och får inte 
sitta för hårt.
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BELYSNING
Om elrullstolen används utomhus eller på 
allmänna vägar ska den vara utrustad med 
ett LED-belysningssystem (1)+(2).

Det går att manövrera lamporna via manö-
verboxen.

 ☞ Se kapitlet ”Manöverbox” i bruksanvis-
ningen.

 ☞ Om sikten är dålig, särskilt i mörker, bör 
lamporna tändas så att du både ser 
bättre och blir mer synlig.

 ☞ Se till att strålkastare, blinkers, bakljus 
och reflexer inte täcks av lösa kläder 
eller andra föremål som är fästa på rull-
stolen.
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FÖRFLYTTNING OCH 
TRANSPORT
Elrullstolen får inte lyftas i ryggstödet, 
benstöden, armstödet eller klädseln!

Håll sitshöjden och sitslutningen i grund-
läget under transporten!

Stäng alltid av elrullstolen innan den lyfts!

Alla delar som har demonterats för last-
ning ska förvaras på en säker plats och 
monteras ihop noggrant innan körning.

Det är inte nödvändigt att vidta några sär-
skilda försiktighetsåtgärder (t.ex. fixering i 
stödpunkter) för att transportera de lös-
tagbara delarna.

För att spara utrymme kan det vara nödvän-
digt att vidta följande åtgärder vid transport 
i fordon:

 – Vik upp fotplattan eller ta bort benstö-
den.

 – Justera ryggstödet.

Lasta i/ur
Elrullstolens vikt minskar när du tar bort lös-
tagbara delar.

Rullstolen kan lastas i/ur med hjälp av en 
ramp eller hiss.

Ramper och hissar

Se till att följa instruktionerna i rampens 
eller hissens bruksanvisning.

Följ tillverkarens specifikationer för pro-
dukten.

Rampens maximala angivna lasthöjd 
måste vara större än höjden (h) från det 
aktuella fordonets lastyta till marken.

Rampens eller hissens lastkapacitet mås-
te vara större än elrullstolens tillåtna total-
vikt.
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Persontransport i motorfordon

Håll sitshöjden och sitslutningen i grund-
läget när du transporterar passagerare i 
motorfordon! 

På elrullstolens märkskylt står huruvida den 
är godkänd som säte vid transport i motor-
fordon eller inte.

 ☞ Läs mer om detta i Förklaring av symbo-
lerna på märkskylten på sida 61.

 ☞ Elrullstolar som inte är godkända som 
säte vid transport i motorfordon märks 
med ett extra klistermärke. – Mer infor-
mation finns i Förklaring av etiketterna 
på elrullstolen på sida 60.

Säkra rullstolen för transport
Elrullstolen måste fästas i förankringspunk-
terna.

 ☞ De fyra förankringspunkterna är marke-
rade med en symbol [1]+[2].

 ☞ Se ”Grundläggande säkerhetsföreskrifter”.  

 ☞ Vid passagerartransport i motorfordon 
måste rullstolens säkerhetsbältessys-
tem användas som fasthållningsanord-
ning.
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Dahl-dockningssystem
Om elrullstolen har ett Dahl-dockningssys-
tem [3] för säker transport ska du följa in-
struktionerna i dockningssystemets bruks-
anvisning.

Enligt ISO 7176-19 är transport av passage-
rare endast tillåten med följande fasthåll-
ningsanordning:

 – Fyrpunktsfasthållningsanordning i en-
lighet med ISO 10542

 – Dahl Docking Station MK II

 – Dahl VarioDock

Information om montering och använd-
ning finns i tillverkarens bruksanvisning för 
den aktuella fasthållningsanordningen. 

 ☞ Det här dokumentet följer med alla 
fasthållningsanordningar. 

Du kan också öppna dokumentationen till 
olika fasthållningsanordningar genom att 
klicka på länkarna under produktrubrikerna 
på vår webbplats www.ta-service.dk.



41

DÄCK
Däcken är tillverkade av en gummibland-
ning och kan lämna märken som är svåra 
eller omöjliga att få bort från vissa ytor (in-
klusive syntetiska golv, trä- eller parkettgolv, 
mattor/heltäckningsmattor och golvbe-
läggningar). Vi avsäger oss allt ansvar för 
eventuella skador på ytor till följd av slitage 
eller kemiska reaktioner med däcken.

UNDERHÅLL
Underhåll och service av rullstolen som har 
utförts felaktigt eller inte alls begränsar till-
verkarens ansvar.

Service
I följande serviceschema finns riktlinjer för 
service av rullstolen.

 ☞ Serviceschemat anger inte hur mycket 
arbete som faktiskt behöver utföras på 
den specifika rullstolen.
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Serviceschema

NÄR VAD KOMMENTAR

Inför körning I allmänhet:

Kontrollera att rullstolen 
fungerar som den ska.

Inspektera själv eller tillsam-
mans med en medhjälpare.

Inspektera den elektro-
magnetiska bromsen

Flytta frikopplingsspakarna 
till inställningen ”kör” på 
båda sidorna.

Inspektera själv eller tillsam-
mans med en medhjälpare.

Om det går att skjuta elrull-
stolen framåt måste bromsen 
direkt repareras av auktoriserad 
verkstad.

– Risk för olycka!

Särskilt när du kör på 
natten!

Belysning

Se till att lampor och reflex-
er fungerar felfritt.

Inspektera själv eller tillsam-
mans med en medhjälpare.

Varannan vecka

(beroende på total kör-
sträcka)

Kontrollera däckens 
lufttryck.

Däcktryck:

 ☞ Se Tekniska data på 
sida 54.

Inspektera själv eller tillsam-
mans med en medhjälpare.

Använd en däcktrycksmätare.

Justerskruvar, skruv-
satser

Se till att alla skruvar och 
muttrar är åtdragna.

Inspektera själv eller tillsam-
mans med en medhjälpare.

Dra åt alla lösa skruvar.

Kontakta hjälpmedelscentra-
len/en auktoriserad verkstad 
vid behov.

Varannan månad

(beroende på total kör-
sträcka)

Kontrollera mönster-
djup och däckslitage.

Minsta mönsterdjup = 
1 mm

Inspektera visuellt antingen 
själv eller tillsammans med en 
medhjälpare.

Kontakta hjälpmedelscentra-
len/en auktoriserad verkstad 
för att låta reparera eller byta ut 
slitna eller skadade däck.
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NÄR VAD KOMMENTAR

En gång i halvåret

(beroende på hur ofta 
rullstolen används)

Kontrollera

 – Renlighet

 – Övergripande skick

Se Rengöring på sida 50.

Gör detta antingen själv eller 
tillsammans med en medhjäl-
pare.

Tillverkarens rekom-
mendation:

En gång om året

(beroende på hur ofta 
rullstolen används)

Inspektion

 – Fordon

 – Batteriladdare

Utförs av hjälpmedelscentra-
len/distributören.



1

44

Huvudsäkring

Automatsäkringens fail safe-knapp måste 
tryckas in.

Huvudsäkringen består av en automatsäk-
ring (1) som löser ut vid strömöverbelast-
ning.

Om säkringen (1) löser ut måste den tryckas 
in igen.

 ☞ Om säkringen fortsätter lösa ut ska du 
ta rullstolen till hjälpmedelscentralen/
en auktoriserad serviceverkstad för att 
fastställa orsaken till problemet.

 ☞ Se Tekniska data på sida 54.
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Belysning
Lamporna (1) + (2) är LED-lampor med lång 
livslängd.

 ☞ Defekta LED-lampor måste omedelbart 
repareras av hjälpmedelscentral/aukto-
riserad verkstad.

Körbelysning

Lamporna måste ställas in så att ljuskäglans 
nedre kant ligger ca 3 meter framför rullsto-
len. 

 ☞ Kontakta hjälpmedelscentralen/en 
auktoriserad verkstad för justering vid 
behov.
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Felsökning

Fel Orsak Lösning

Manöverboxens batteriin-
dikator tänds inte när den 
sätts på.

Automatsäkringen har ut-
löst.

Tryck in automatsäkringen 
igen.

Om automatsäkringen ut-
löser igen ska du kontakta 
din hjälpmedelscentral/ser-
viceverkstad för reparation.

Strömkontakten är inte an-
sluten till strömförsörjning-
en.

Kontrollera kontakterna.

Om joysticken lutar utåt 
kommer rullstolen inte att 
köra, eller köra okontrolle-
rat.

Drivmotorerna är anslutna 
till frikopplingsläget.

Flytta frikopplingsspakarna 
till körläget på båda sidor.

Batteriindikatorn blinkar 
när den här funktionen är 
aktiverad.

En av drivmotorernas kon-
takt är inte korrekt ansluten.

Kontrollera kontakterna.

Elektronikproblem. Måste repareras av hjälp-
medelscentral/auktoriserad 
verkstad. Frikopplingsläge

Frikopplingsspaken är i kör-
läge.

Andra funktionsstörningar Se ”Felsökning” i manöver-
boxens bruksanvisning.

Lamporna fungerar inte. Defekt LED-lampa Låt hjälpmedelscentral/
auktoriserad verkstad repa-
rera/byta ut den.

Defekt kontroll- eller belys-
ningsmodul

Låt hjälpmedelscentral/
auktoriserad verkstad repa-
rera/byta ut den.
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GRUNDLÄGGAN
DE SÄKERHETS
FÖRESKRIFTER
Dessa säkerhetsföreskrifter är ett utdrag 
ur Säkerhetsföreskrifter och allmänna an-
vändningsanvisningar som finns på vår 
webbplats: www.ta-service.dk.

Stick inte in fingrarna i öppna rör i rullsto-
lens ram (t.ex. när benstöden är borttagna 
eller armstödet är uppåtvänt). – Risk för 
skada!

Inta en säker sittställning när du använder 
elrullstolen, särskilt när den står stilla eller 
du är i en stigande/nedåtgående backe. 
– Risk för olycka!

För att sitta säkert ska din rygg vara i linje 
med ryggdynan och bäckenet ända bak 
på sitsen.

I sluttande terräng bör förflyttningar från 
rullstolen endast göras i nödfall och med 
hjälp av en medhjälpare och/eller assis-
tent! – Risk för olycka!

Sitstilten ska endast justeras när elrullsto-
len står på en plan, horisontell yta. Annars 
finns det en risk att rullstolen välter i lut-
ningar!

Om ryggstödets vinkel justeras ökar ris-
ken för att rullstolen välter.

Kontrollera före körning att sitslutningen 
inte har ställts in felaktigt och att du kan 
sitta säkert.

Kontrollera före och under resan att ben-
stöden har tillräcklig markfrigång. – Risk 
för olycka!

Du får inte röka när du använder elrullsto-
len.

I direkt solljus kan sittdynan/sittdynans 
överdrag, armstödsdynorna, benstöden 
och handtagen/spakarna nå temperatu-
rer över 41 °C. Detta kan leda till brännska-
dor på oskyddad hud! Parkera i skuggan 
för att förhindra att elrullstolens ytor blir 
varma.

Väskhållaren (tillbehör), som kan fästas i 
huvudstödsfästet, har speciella krokar på 
vilka du kan hänga t.ex. en väska. – Den 
högsta tillåtna totala belastningen på väs-
kkrokarna är 5 kg.

Förflytta dig endast i/ur rullstolen när den 
är avstängd och frikopplingsspaken är i 
körläge!

 – Annars kan rullstolen sättas i rörelse 
om du råkar vidröra joysticken! – Risk 
för olycka!

Medhjälpare
Medhjälpare bör informeras om eventuella 
farliga situationer innan de hjälper dig. Alla 
komponenter som din medhjälpare hante-
rar på rullstolen måste vara ordentligt fast-
satta.

Förflytta sig ur elrullstolen
Kör rullstolen så nära som möjligt platsen 
där du tänker förflytta dig ur stolen.

 ☞ I samband med detta måste säker-
hetsföreskrifterna i Säkra rullstolen på 
sida 11, Benstöd på sida 21 och 
Fälla upp armstöden på sida 26 följas.

 ☞ Vi rekommenderar att du låter någon 
hjälpa dig när du förflyttar dig ur stolen.
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Plocka upp föremål
Undvik att böja överkroppen långt framåt, 
åt sidan eller bakåt, särskilt när du lyfter el-
ler ställer ner tunga föremål. – Det finns risk 
för att elrullstolen välter, särskilt om den har 
smal sitsbredd och hög sitthöjd (sittdyna)!

Körning i backar eller på branta 
vägar
När vägens lutning ökar över en viss punkt 
påverkas rullstolens stabilitet, bromsning 
och styrning alltmer på grund av minskad 
dragkraft, och risken att välta blir påtaglig.

 ☞ Se Tekniska data på sida 54.

Luta dig aldrig mot den nedåtriktade sidan 
i backar, på vägar eller stigar med lutning.

Kör alltid upp- och nedför backar med låg 
hastighet.

Kör i lämplig hastighet när du kör uppåt el-
ler nedåt.

Undvik att växla till frikopplingsläget när du 
kör uppför eller nedför en sluttning. De au-
tomatiska bromsarna fungerar inte när rull-
stolen är i frikopplingsläget.

Undvik att skjuta rullstolen uppför eller ned-
för sluttningar.

Det finns en risk för att rullstolen välter när 
du kör i kurvor eller svänger i upp- eller ned-
åtgående lutningar.

Undvik att köra i uppåt- eller nedåtgående 
backar med dåligt väglag. Även små mäng-
der is, vatten, mossa eller alger på vägen 
kan leda till att rullstolen förlorar greppet 
och glider okontrollerat. Om det händer ska 
du omedelbart sätta joysticken i neutrallä-
ge.

Bromskraften som kan appliceras på vä-
gen är betydligt lägre när man kör nedför 
en backe jämfört med när man kör på en 
vågrät väg och försämras ytterligare om 
vägförhållandena är dåliga (t.ex. våta ytor, 
snö, grus, slam). Bromsa försiktigt och kon-
trollerat för att undvika farliga slirningar och 
att förlora kontroll över rullstolen.

När du närmar dig backens botten ska du 
se till att fotplattan(-orna) är tillräckligt högt 
upp för att gå över marken för att undvika 
ett farligt plötsligt stopp.

Vägar med sidolutning (t.ex. trottoarer med 
lutning på båda sidorna) gör att rullstolen 
driver mot den lägre liggande sidan. Du el-
ler din medföljare kan kompensera för detta 
genom att styra i motsatt riktning.

Manövrera över hinder

Huruvida det går att manövrera rullstolen 
över hinder beror bland annat på vägens 
lutning och benstödets placering.

Det är farligt att manövrera över hinder! 
– Det finns risk att rullstolen välter!

Att manövrera över hinder är en speciell 
risksituation där du måste ta hänsyn till ett 
antal olika säkerhetsföreskrifter, t.ex. i backar 
och på vägbanor med sidolutning.

Kör så långt det är möjligt runt hinder, t.ex. 
sprickor eller spår i vägbanan, järnvägsspår, 
manhålsluckor eller andra trafikfaror.

Kör alltid långsamt och i rak vinkel (90°) mot 
mindre hinder, t.ex. avsatser/kanter. Kör 
framåt tills du är ca 0,5 m från hindret så 
att fram- och bakdäcken passerar över det 
samtidigt. Om du inte gör detta kan rullsto-
len falla omkull så att du ramlar ut!
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Håll ett tillräckligt säkert avstånd mellan dig 
själv och fallhöjder, trappor, backar, vallar 
etc. så att du har tillräckligt med utrymme 
för att reagera, bromsa och svänga.

Vid behov kan du be en eller flera personer 
lyfta upp dig ur rullstolen och bära dig dit 
du ska.

Om du kör ner för ett trappsteg (t.ex. en 
trottoarkant) är det lätt att ramla ur rullsto-
len om fotplattan(-orna) och benstödet slår 
i vägen. Var mycket uppmärksam när du 
korsar järnvägsspår. – Det finns risk att du 
avviker från din kurs av misstag!

Det är omöjligt att ta sig fram på ett säkert 
sätt i trappor med vanliga elrullstolar.

Elsystem

Felaktiga och/eller olämpliga ändringar 
av köregenskaperna kan påverka rullsto-
len och dess säkerhet. – Risk för olycka!

Rullstolens elektriska styrsystem får aldrig 
manipuleras.

Om elrullstolen beter sig konstigt eller kör 
okontrollerat ska du genast sätta joysticken 
i neutralläge och/eller stäng av den.

Transport i kollektivtrafik
Elrullstolen är inte konstruerad för passage-
rartransport i kollektivtrafik. Det kan finnas 
begränsningar. Vi rekommenderar att du 
använder ett fast säte i kollektivtrafikfordo-
net.

Om sittande transport i rullstolen ändå är 
oundviklig måste du vidta följande försiktig-
hetsåtgärder:

 – Använd det utrymme som kollektivtra-
fikföretaget har reserverat för funktions-
hindrade passagerare.

 – Innan du parkerar rullstolen ska du se 
till att följa transportföretagets bestäm-
melser.

 – Parkera rullstolen på den reserverade 
platsen så att den står i färdriktningen.

 – Rullstolen ska parkeras i det reservera-
de utrymmet med ryggstödet mot en 
fast del.

 – Rullstolens ena sida bör också stödjas 
av en fast konstruktion så att den inte 
glider iväg vid olycka eller plötslig in-
bromsning.

 – Se till att motorerna är i körläge och att 
parkeringsbromsarna är aktiverade.

 ☞ Följ instruktionerna i Parkeringsbromsar 
på sida 11.
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Körning på allmänna vägar
Följ alla nationella bestämmelser för kör-
ning på allmänna vägar och fråga din hjälp-
medelscentral/auktoriserade distributör om 
eventuella nödvändiga tillbehör.

Elrullstolen kan levereras med extra belys-
ning. Systemet består av:

 – Belysning

 – Reflexer

Vid dålig sikt och på natten rekommenderar 
vi att du installerar lamporna och kör med 
dem tända, både för att du ska se bättre och 
för att förbättra din synlighet.

 ☞ Vid körning på allmänna vägar är föra-
ren ansvarig för rullstolens funktionella 
och operativa säkerhet.

 ☞ Följ alltid tillämpliga trafikregler när du 
kör på allmänna vägar.

 ☞ Om du kör på natten rekommenderar 
vi att du bär ljusa, tydliga kläder så att 
det är lättare att se dig.

 ☞ Undvik att använda körbanor och cy-
kelvägar när du kör på natten.

 ☞ Se till att lamporna inte täcks av lösa 
kläder eller andra föremål som sitter på 
rullstolen.

RENGÖRING
Stäng alltid av elrullstolen innan du börjar 
rengöra den.

Icke-joniska rengöringsmedel, lösnings-
medel och särskilt alkohol kan reagera 
med syntetiska beläggningar.

Skölj eller tryckspola aldrig elrullstolen. 
– Risk för kortslutning!

Dynor och överdrag levereras vanligtvis 
med rengöringsanvisningar (skötseletikett). 

 ☞ Följ instruktionerna i Förklaring av 
symbolerna till tvättinstruktionerna på 
sida 62.

Följande försiktighetsåtgärder gäller:

 ☞ Rengör dynorna med varmt vatten och 
flytande tvättmedel.

 ☞ Fläckar kan tas bort med en svamp eller 
mjuk borste.

 ☞ Använd vanligt tvättmedel för att ta 
bort envisa fläckar.

 ☞ Om rullstolen har ett Varilite rygg-sys-
tem kan både sittdynans överdrag och 
ryggdynans överdrag tvättas i maskin. 
Följ instruktionerna.

Efter rengöring ska du torka av med rent 
vatten och låta torka.

Rengör chassit och hjulen med ett milt ren-
göringsmedel och torka sedan noggrant.

 ☞ Kontrollera om det finns korrosion eller 
andra skador på ramen.

 ☞ Syntetiska material får endast rengöras 
med varmt vatten och neutralt tvätt-
medel eller brunsåpa.

 ☞ Om du använder ett vanligt syntetiskt 
tvättmedel ska du följa tillverkarens an-
visningar.
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Håll alltid lamporna rena och kontrollera att 
de fungerar som de ska innan du kör.

 ☞ Skydda alltid de elektriska komponen-
terna från vatten och fukt!

 – Sprutande vatten kan skada elektro-
niken och manöverboxen.

Använd vattenlösliga, silikonfria tvätt- och 
rengöringsmedel.

 ☞ Följ instruktionerna från produkttill-
verkaren.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel, 
t.ex. lösningsmedel eller hårda borstar etc.

Detaljerad information om rengöring och 
skötsel finns på vår webbplats:
www.ta-service.dk.

Behandlade ytor
Rullstolens unika ytbeläggning ger bästa 
möjliga skydd mot korrosion.

Om du då och då smörjer de rörliga delarna 
med en liten mängd smörjolja kan du för-
bättra deras prestanda.

Desinfektion
Om produkten används av flera personer 
(t.ex. på vårdinrättningar) ska vanligt desin-
fektionsmedel användas.

 ☞ Rengör dynorna och handtagen/spa-
karna innan du desinficerar dem.

 ☞ Det är tillåtet att spraya och torka med 
ett godkänt, tillåtet desinfektionsme-
del.

Du kan få information om testade, tillåtna 
desinfektionsmedel och desinfektionsme-
toder från Folkhälsomyndigheten.

 ☞ Desinfektionsmedel kan skada vissa 
ytor och med tiden försämra kompo-
nenternas prestanda.

 ☞ Följ instruktionerna från produkttillver-
karen.



52

REPARATIONER
Reparationer får i princip endast utföras 
av hjälpmedelscentraler/auktoriserade 
distributörer.

Montering
Du kan ha fullt förtroende för din hjälpme-
delscentral/distributör när det gäller repara-
tioner. De vet hur de ska utföra detta arbete.

Service
Om du har några frågor eller behöver hjälp 
ska du kontakta din hjälpmedelscentral/
distributör som kan ge dig råd och utföra 
service och reparationer.

Reservdelar
Reservdelar kan endast erhållas från din 
hjälpmedelscentral/distributör. Vid repara-
tion är det endast tillåtet att använda origi-
naldelar!

 ☞ Komponenter från andra tillverkare kan 
orsaka fel.

Din hjälpmedelscentral/distributör har en 
lista över reservdelar med tillhörande arti-
kelnummer och kopplingsscheman.

För att säkerställa att du får rätt reservdelar 
ska du alltid ange rätt serienummer (SN) för 
din elrullstol! Detta nummer finns på märk-
skylten.

Varje gång hjälpmedelscentralen/service-
centret reparerar rullstolen måste de till-
handahålla kompletterande information, 
t.ex. monterings- och driftsinformation från 
bruksanvisningen. Datumet för eventuella 
ändringar måste noteras och anges när re-
servdelar beställs.

Detta förhindrar felaktiga beställningar vid 
efterföljande reservdelsbeställningar.

Försiktighetsåtgärder vid 
långtidsförvaring
Följande försiktighetsåtgärder är nödvändi-
ga om rullstolen inte kommer att användas 
under längre tid:

 ☞ Ladda batterierna i 16 timmar minst en 
gång i månaden.

 ☞ De föreskrivna förvaringstemperaturer-
na måste säkerställas.

 ☞ Följ instruktionerna i Tekniska data 
på sida 54.
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BORTSKAFFANDE

Rullstolen ska bortskaffas i enlighet med till-
lämpliga nationella bestämmelser.

Kontakta din kommun för att få information 
om din lokala återvinningscentral.

Servicemanual för 
hjälpmedelscentral/distributör
På vår webbplats www.ta-service.dk finns en 
service- och underhållshandbok för den här 
elrullstolen med följande information:

1. Konfigurering som kan utföras med 
hjälp av verktyg

2. Steg-för-steg-beskrivningar av proce-
durer för viktiga reparationer

3. Information om ändringar av specifika 
modeller

4. En checklista för den årliga inspektio-
nen

Detta omfattar obligatoriska funktionskon-
troller och riktlinjer som är kopplade till

inspektionsarbetet.

 ☞ I listan anges dock inte den specifika 
skötsel som din rullstol kräver.

När den årliga inspektionen har utförts 
korrekt ska det dokumenteras i bruksanvis-
ningen.

Vid behov går det att kopiera en mall för 
ytterligare inspektionsdokumentation från 
service- och underhållshandboken. Om 
denna används bör den bifogas till bruksan-
visningen.

Programmering av köregenskaper

Elrullstolens köregenskaper kan konfigure-
ras via en programmeringsenhet.

 ☞ Se ”Service- och underhållshandbok”.

Rullstolens köregenskaper bör rutinmässigt 
anpassas till den enskilda användarens be-
hov och färdighetsnivå.

 ☞ Programmeringen måste anpassas ut-
ifrån användaren. Individens reflexer, 
allmänna hälsotillstånd samt fysiska 
och psykiska förmåga måste beaktas. 
Samråd med användarens läkare eller 
fysioterapeut kan vara till stor hjälp i 
detta sammanhang.

 ☞ Alla ändringar av tillverkarens standard-
programinställningar kan öka risken för 
olyckor.

 ☞ Potentiell risk för att välta!
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TEKNISKA DATA
All information i kapitlet ”Tekniska data” gäl-
ler standardmodellen.

Mätningstoleranser ±15 mm, ± 2°

Beräkning av den högsta tillåtna användar-
vikten:

Den totala lastkapaciteten kan beräknas 
genom att man lägger ihop den tomma 
elrullstolens vikt och den högsta tillåtna 
användarvikten.

Extra vikt på grund av eftermarknadsdelar 
eller bagage sänker den högsta tillåtna an-
vändarvikten.

Exempel:

En användare vill ta med sig bagage som 
väger 5 kg. Detta minskar den högsta tillåt-
na användarvikten med 5 kg.

Lufttryck i luftdäck
Det maximala lufttrycket anges på däckets 
båda sidor.

Lufttryck – svängbara länkhjul

Standard:

2,0 bar = 29 psi

Lufttryck – drivhjul

Standard:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Räckvidd
Angivna nominella data är realistiska, förut-
satt att ISO 7176-4 följs fullt ut.

Räckvidden beror till stor del på följande 
faktorer:

 – Batteriernas skick

 – Användarvikt

 – Körhastighet

 – Körbeteende

 – Vägarnas skick

 – Körförhållanden

 – Omgivningstemperatur

Räckvidden begränsas starkt av:

 – Frekvent körning uppför ramper

 – Batterier med otillräcklig laddningska-
pacitet

 – Låga omgivningstemperaturer (t.ex. på 
vintern)

 – Frekventa starter och stopp (t.ex. i köp-
centrum)

 – Gamla, sulfaterade batterier

 – Plötsliga tvångsstyrningsmanövrer

 – Sänkt körhastighet (särskilt vid fotgäng-
arhastigheter)

I praktiken är den räckvidd som vanligtvis 
kan uppnås under normala förhållanden 
40–80 % lägre jämfört med det nominella 
värdet.

Köregenskaper vid körning i lutningar

Av säkerhetsskäl får rullstolen endast använ-
das utan förare i upp- eller nedförsbackar 
som överskrider de tillåtna gränserna (t.ex. 
på ramper)!
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Tillämpade standarder
Elrullstolen uppfyller följande standarder:

 – EN 12184: 2014

 – ISO 7176-8: 2014

 – ISO 7176-19: 2008

 ☞ Utvärderingar av krocktest där rull-
stolen säkrades i motorfordonets 
fasthållningsanordning har utförts i 
enlighet med provningsmetoderna 
i bilaga D.

 – Fyrpunktsfasthållningsanordning i en-
lighet med ISO 10542

 – Dahl Docking Station MK II

 – Dahl VarioDock

 ☞ Tillämplig produktdokumentation 
följer med produkterna.

 ☞ Dahl-dockningssystemets trans-
portsäkerhet har utvärderats.

Modellerna är klassificerade som typklass A 
enligt standarden EN 12184.

Våra moduler och komponenter uppfyller 
kraven i EN 1021-2 för antändlighet.
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Specifikationer i enlighet med ISO 7176-15 
för modell TA INDOOR WAVE

min. max.

Totallängd (mätt med 0° sitslutning) 885 mm 975 mm

Total bredd 560 mm 720 mm

Total vikt, max. tillåten 240 kg

Användarvikt (inkl. nyttolast) 125 kg

Användarvikt 
När produkten används som säte i ett motorfordon
(Dahl-dockningssystem, krocktestat i enlighet med ISO 7176-19)

125 kg

Den tyngsta delens vikt  11 kg

Faktiskt sitsdjup 250 mm 590 mm

Faktisk sitsbredd
Indoor Wave Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Sittytans höjd vid framkanten (utan sittdyna)
med 0° sitslutning

 
400 mm

 
720 mm

Elektrisk sitsvinkel 0° 45°

Elektrisk sitslyft  320 mm

Vinkel för mekaniskt ryggstöd
(mätt baserat på vertikalt läge från sittplattan)

80° 165°

Det elektriska ryggstödets vinkel
(mätt baserat på vertikalt läge från sittplattan)

80° 165°

Ryggstödets höjd 540 mm 665 mm

Understöd lår på sits 
(lårlängd, mätt utan sittdyna)

370 mm 580 mm

Statisk stabilitet vid körning i nedförsbacke 6°

Statisk stabilitet vid körning i uppförsbacke 6°

Statisk stabilitet från sida till sida 6°

Dynamisk stabilitet vid körning i uppförsbacke 6° 6°

Vinkel – benstöd/sittyta 90° 180°

Armstödets höjd från sittytan  
(utan sittdyna)

 
185 mm

 
285 mm

Ryggstöd till armstödets framkant 370 mm 475 mm

Hindertagning 30 mm 65 mm

Min. svängradie
(mätt med 0° sitslutning)

450 mm  

Testdockans vikt (ISO 7176-8) 125 kg
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min. max.

Högsta hastighet vid körning framåt 
(beror på utrustning)

6 km/tim.

Minsta bromssträcka vid högsta hastighet 1000 mm 

Räckvidd (vid 6 km/tim.) 
(beror på batterikapacitet)

 22 km

  

Axel, horisontellt läge – mm – mm
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Kompletterande tekniska data för modell TA INDOOR WAVE

min. max.

Bullernivå 70 dB(A)

IP-klass IPX4

Svängradie, min. utan benstöd 900 mm  

Drivdons utgång 24 V/120 A

Motoreffekt 2 x 200 W

Huvudsäkring 80 A

Lampor (tillbehör) 24V LED-typ

Nyttolast  5 kg

Framaxeltryck (max. tillåtet) 140 kg

Bakaxeltryck (max. tillåtet) 140 kg

Markfrigång 70 mm

Tomvikt (med batterier) 103 kg 113,5 kg

Tomvikt (utan batterier) 81 kg 91,5 kg

Totalhöjd 930 mm 1100 mm

Transportmått

Längd (utan benstöd) 695 mm  

Bredd 560 mm 720 mm

Höjd
(Ryggen vikt över sitsen med sittdynan borttagen från sittplattan och placerad ovanpå 
ryggstödet)

585 mm  

Termodynamiska uppgifter

Miljötemperaturintervall -20 °C till +50 °C

Lagringstemperatur med batterier -20 °C till +50 °C

Länkhjul

200 x 50 mm diameter (8")
Däck, max. 2,0 bar (29 psi/200 kPa)

Punkteringssäkra
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min. max.

Drivhjul

364 x 75 mm diameter (14" x 3,5") 
Däck, max. 2,5 bar (36 psi/250 kPa)

Punkteringssäkra

Batterier

2 x 12 V 32 Ah (5 h) / 38 Ah (20 h) Slutna, underhållsfria

Max. batterimått (L x B x H) 195 x 130 x 170 mm

Laddningsström 5 A
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Förklaring av etiketterna på elrullstolen

Var uppmärksam!
Läs bruksanvisningen och den bifogade dokumentationen.

Lyft inte elrullstolen i arm- eller benstöden.
Lyft inte rullstolen i löstagbara delar.

Körläge

Frikopplingsläge

Skjut rullstolen endast på jämna ytor.

Information om laddarkontakten

Den här elrullstolen är inte godkänd för användning som 
säte i motorfordon.

Varning! Risk för klämskador. Placera inte händer/armar mel-
lan komponenterna.

Användning i kollektivtrafik. – Stäng av eller växla till körpro-
gram 1.

Högsta tillåtna användarvikt om rullstolen är godkänd för an-
vändning som säte i motorfordon.
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Förklaring av symbolerna på märkskylten

Tillverkare

Beställningsnummer

Serienummer

Tillverkningsdatum

Tillåten användarvikt

Tillåten totalvikt

Tillåtet axeltryck

Tillåten lutning uppåt

Tillåten lutning nedåt

Max. tillåten hastighet 

Produkten är godkänd för användning som säte i motorfordon.

Högsta tillåtna användarvikt om rullstolen är godkänd för använd-
ning som säte i motorfordon.

 
Produkten är inte godkänd för användning som säte i motorfordon.

Medicinteknisk utrustning
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Förklaring av symbolerna till tvättinstruktionerna
(Symbolerna överensstämmer med europeiska standarder.)

Skonsam maskintvätt vid den högsta angivna temperaturen (°C).

Maskintvätt vid den högsta angivna temperaturen (°C).

Endast handtvätt.

Får inte blekas.

Får inte torktumlas.

Får inte strykas.

Får inte kemtvättas.



Serienummer (SN):

Följesedelsnummer:

Modell:

Hjälpmedelscentrals/auktoriserad distributörs stämpel:

Nästa säkerhetskontroll inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Underskrift:

Hjälpmedelscentrals/auktoriserad distributörs stämpel:

Nästa säkerhetskontroll inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Underskrift:

Hjälpmedelscentrals/auktoriserad distributörs stämpel:

Nästa säkerhetskontroll inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Underskrift:

Hjälpmedelscentrals/auktoriserad distributörs stämpel:

Nästa säkerhetskontroll inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Underskrift:

Hjälpmedelscentrals/auktoriserad distributörs stämpel:

Nästa säkerhetskontroll inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Underskrift:
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Rekommenderad säkerhetskontroll: 1:a året
(senast efter 12 månader)SERVICEDOKUMENTATION

Information om rullstolen:

Rekommenderad säkerhetskontroll: 3:e året
(senast efter 12 månader)

Rekommenderad säkerhetskontroll: 2:a året
(senast efter 12 månader)

Rekommenderad säkerhetskontroll: 4:e året
(senast efter 12 månader)

Rekommenderad säkerhetskontroll: 5:e året
(senast efter 12 månader)
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GARANTI
Bristande efterlevnad av bruksanvisning-
en eller icke yrkesmässigt utfört under-
hållsarbete, särskilt när det gäller tekniska 
ändringar och tillägg (installerade delar) 
utan vårt uttryckliga samtycke, upphäver 
inte bara denna garanti, utan även vårt 
allmänna produktansvar.

Produkten har 2 års garanti.

Garantin för batterierna och laddaren är 1 år 
vardera.

Garantiperioden börjar löpa från och med 
inköpsdatumet.

För eventuella garantianspråk ska du kon-
takta din hjälpmedelscentral/distributör 
och visa upp följande GARANTIBEVIS till-
sammans med all nödvändig information 
om modell, följesedelsnummer, leveransda-
tum och serienummer (SN).

Serienumret (SN) finns på märkskylten.

För att garantianspråk ska godkännas krävs 
att produkten används på rätt sätt, att ori-
ginalreservdelar från hjälpmedelscentral/
auktoriserad distributör används och att ru-
tinunderhåll och -inspektioner utförs.

Garantin täcker inte ytskador, innerslangar 
eller däck, skador på grund av lösa mutt-
rar eller skruvar, eller skadade borrhål och 
skruvhål till följd av upprepad montering av 
stolen.

Garantin täcker inte heller skador på moto-
rer eller elektronik på grund av oprofessio-
nell rengöring med ångrengöringsutrust-
ning eller att komponenterna avsiktligt eller 
oavsiktligt har exponerats för vatten.

Det tas inget ansvar för defekter eller funk-
tionsfel på grund av strålningskällor såsom 
mobiltelefoner med hög sändningskapaci-
tet, stereoutrustning och andra starka bul-
lerkällor eller störningar som överskrider 
standardspecifikationerna.

Den här bruksanvisningen måste överläm-
nas till varje ny ägare eller användare av 
produkten.

Gå till vår webbplats ”www.ta-service.dk” för 
att utvärdera våra produkter.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska 
ändringar i syfte att förbättra produkten.



SN (se märkskylten):

Garanti

Leveransdatum:

Följesedelsnummer:Modellnamn:

Hjälpmedelscentralens/distributörens stämpel:

Serienummer (SN):

Följesedelsnummer:

Modell:

Hjälpmedelscentrals/auktoriserad distributörs stämpel:

Nästa säkerhetskontroll inom 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Underskrift:
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Garantibevis
Vänligen fyll i! Du kan vid behov kopiera den här sidan och skicka den till din hjälpme-
delscentral/distributör.

Servicedokumentation vid försäljning eller överlåtelse
Information om rullstolen:
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR



www.ta-service.dk 

Distributör

Du hittar en lista med 
hjälpmedelscentraler/
distributörer på  
www.ta-service.dk

Tillverkare:   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Danmark

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


