Manual til kørestol model
ES-400

Lindebjerg

Betjeningspanelet.

Tænd/Sluk knap.
Tryk én gang på tænd/sluk knappen
for at tænde eller slukke for
kørestolen.

1: Batteriindikator
Scooterens batteriindikator viser hvor meget strøm der er tilbage på scooterens batteri. Ved fuld opladning vil alle
lamper lyse på indikatoren som det er vist her til venstre. Efter som strømmen opbruges vil lamperne slukke én efter
én begyndende fra højre.
Når alle grønne og alle gule lamper er slukket, og kun de røde lyser, er det tid til genopladning af batteriet. Bemærk,
når solen skinner kraftigt kan det se ud som om, at kun de røde lamper lyser. Skyg derfor altid for batteriindikatoren
for korrekt aflæsning.

Hastighedsindikator.
Antallet af gule prikker indikerer den valgte topfart. Jo
flere prikker – desto højere tophastighed.

Signalhorn
Justering af tophastighed.
Tryk på denne knap hvis du ønsker at
nedsætte kørestolens tophastighed

Joystik til kørsel af kørestolen.
Benyt joystikket til kørsel af
kørestolen. Skub joystikket i den
retning du ønsker kørestolen skal
køre. Joystikket er fartafhængig,
hvilket betyder at kørestolen vil
bevæge sig hurtigere jo mere der
skubbes til joystikket.

Justering af tophastighed.
Tryk på denne knap hvis du ønsker at hæve
tophastigheden på kørestolen.

Frikobling af motor.
Skule der opstå en situation, hvor der er nødvendigt at skubbe med kørestolen, er det nødvendigt at frikoble kørestolens 2 motorer. Dette gøres ved at
dreje de 2 frikoblingshåndtag der sidder igennem kørestolens plasticskjold. Hvert håndtag drejes en kvart omgang, og det er nu muligt at skubbe med
kørestolen. Bemærk! Det er først muligt igen at betjene kørestolen med betjeningspanelet når de 2 håndtag igen er tilbage i deres oprindelige position.

Opladning.

Stik til montering i kørstol
For at genoplade kørestolens batteri skal du benytte den medfølgende
Batterioplader.
Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende
I en almindelig stikkontakt.
Forbind opladerens runde stik i kørestolens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.
Tryk på ”I” på opladerens tænd/slukknap.
Blæser
Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul.
Når opladningen er fuldendt vil den gule lysdiode skifte til grøn.
Vi anbefaler at sætte kørestolen til opladning 1 gang i døgnet. Opladeren stopper
selv når batterier er fuldt opladt. Skal kørestolen ikke benyttes i længere tid, bør den
sættes til opladning ca. hver 14. Dag.
Under opladning skal du blot slukke for din kørestol. Kørestolens batteriindikator vil
Ikke informere dig om batteristatus under opladning, men kun under kørsel.

På kørestolen monteres opladeren i
Stikket du finder på undersiden af
Betjeningspanelet.

Lysdioder til
indikering af
ladestatus.
Dæksel til sikring

Tekniske data.
Maks. hastighed:

6,5km/t

Maks. stigning :

14% / 8grader

Vende radius :

57cm

Maks. distance :

40km

Frihøjde :

5,9cm

Længde :

103,25cm

Længde uden fodplade :

85,75cm

Brede:

58cm

Sædemål :

53cm x 44cm

Forhjul:

25cm luft gummi hjul

Baghjul:

Massive gummi hjul

Motor:

300W X 2

Bremsesystem :

intelligent motorbremse system

Batterioplader:

Intelligent extern 5 A oplader

Batteri:

12volt-40ah X 2

Bruger vægt :

120kg

Total vægt :

90kg

