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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka dig för det förtroende du uppvisat oss genom att välja en av våra 
produkter.  
 
Den förväntade livstiden för din elrullstol är i hög grad beroende av den vård och det 
underhåll rullstolen får.  
 
Denna bruksanvisning kommer att hjälpa dig att bekanta dig med din elrullstol och dess 
funktioner. 
 
Att följa bruksanvisningarna och underhållsinstruktionerna är en grundläggande del av 
garantin.  
 
Denna manual reflekterar de senaste produktutvecklingarna. Eurovema har rätt att 
introducera förändringar utan någon skyldighet att anpassa eller att ta bort tidigare 
levererade modeller.  
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta din auktoriserade återförsäljare.  
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1 Produktbeskrivning 

1.1 Avsedd användning  
Elrullstolen Timix är utrustad med två motorer, 220W eller 350W.  
 
Elrullstolen Timix är avsedd för personer med gångsvårigheter eller inga gångförmågor. 
Denna elrullstol är utformad att användas av 1 person.  
 
Elrullstolen är utformad att användas endast för personligt bruk, inga gods/varor.  
 
Den skall heller inte användas av personer som lider av uppenbara fysiska eller mentala 
begränsningar (t ex synskada…) som gör dem oförmögna att på ett säkert sätt hantera 
elrullstolen.  
 
De olika typerna av tillbehör och den lättanpassade konstruktionen gör det möjlig att anpassa 
elrullstolen individuellt.  

 
Elrullstolen är kategoriserad som en klass B stol.  
Elrullstolen är anpassad för inomhus- och utomhusbruk.  
 
Din elrullstol bör användas på plana underlag där alla fyra hjul berör marken och på områden 
där det är tillräckligt säkert att använda rullstolen. 
Du bör träna din körning för användning på ojämna underlag (kullerstenar, etc.), backar, 
kurvor och på att ta dig förbi hinder (trottoarkanter, etc.). En särskild risk involveras under 
korsandet av underlag såsom is, gräs, grus, löv, etc.  
 
Under användandet av elrullstolen på gator eller gångvägar, gäller lokala lagar och 
bestämmelser.  
 
Elrullstolen kan användas på trottoarer, stadsgator. Elrullstolen får under inga 
omständigheter köras på större vägar eller motorvägar.  
Använd endast tillbehör godkända av återförsäljaren.   

Tillverkaren kan inte hållas skyldig för skador orsakade av otillräcklig service eller som ett 
resultat av att instruktioner från denna bruksanvisning inte har följts.  

 
 
Elrullstolen är anpassad för återanvändning.(se separat underhållsmanual).  
 
1.2 Tekniska specifikationer 
De tekniska termerna nedan är giltiga för elrullstolen i standard inställning, med sitsdyna och 
optimala miljöförhållanden. Om tillbehör används till, kommer värdena i tabellen ändras. 
Förändringar i temperatur utomhus, luftfuktighet, upp- och nedförsbackar, utomhusunderlag 
och batterinivåer kan minska effekten.  
Tillverkare Vermeiren 

Adress Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout 

Typ Elrullstol, Klass B 

Modell Timix 

Maximal brukarvikt 130 kg 

Beskrivning Dimensioner 

Sitsbredd 400 mm 450 mm 500 mm 

Totalbredd (beroende på sitsbredd) 640 mm 660 mm 
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Tillverkare Vermeiren 

Adress Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout 

Typ Elrullstol, Klass B 

Modell Timix 

Maximal brukarvikt 130 kg 

Beskrivning Min. Dimensioner  Max. Dimensioner  

Maximal hastighet 6 km/h 10 km/h 14 km/h 

Maximal körsträcka* Ca 48 km Ca 31 km Ca 30 km 

Totallängd 1270 mm 

Totalhöjd 1070 mm 

Längd, hopfälld/nedmonterad (fotstöden 
borttagna) 

1000 mm 

Totalvikt 125 kg (för sitsbredd 450 mm, beroende på sitsbredd och tillbehör) 

Maximal lutning 9° 

Hindertagning 50 mm 

Frigångshöjd 80 mm 

Sitstilt 5° 15° 

Sitsdjup  420 mm 520 mm 

Beskrivning Min. Dimensioner Max. Dimensioner 

Sitsdyna, tjocklek 50 mm 

Sitsram, höjd vid framkant (utan sitsdyna)  450 mm 500 mm 

Ryggstödsvinkling 11° 

Ryggstödshöjd 550 mm 

Avstånd mellan fotplatta och sits 410 mm 525 mm 

Fotplatta, vinkling -50° 60° 

Vinkling mellan sits and benstöd 95° 

Avstånd mellan armstöd och sits 240 mm 560 mm 

Djupjustering armstöd (främre led) 410 mm 510 mm 

Armstödsvinkling 11° 101° 

Drivmotorer 2 x 220W +  
elektromagnetiskt bromssystem 

2 x 350W +  
Elektromagnetiskt bromssystem 

Batterier 2 x 12V   AGM/70 Ah /  20 hr 

Batteriladdare Exendis Impulse S (8A); IP21; Insulation klass II 

Termosäkring 50 AMP 

Skyddsgrad IPX4 

Svängradie Ca 1320 mm 

Vändutrymme 1200 mm 

Bakhjul, diameter (antal) 250 x 70 mm air (2)  

Däcktryck, bakhjul ** Max. 3,5 bar 

Framhjul, diameter (antal) Racing: 350 x 70 mm air (2) 
Block profil: 342 x 70 mm air (2) 

Däcktryck, framhjul ** Max. 3,5 bar 

Ljudnivå < 65 dB (A) 

Fuktighetsgrad, förvaring och användning 30 % 70 % 

Vi förbehåller oss rätten att introducera tekniska ändringar. Mätningstolerans ± 15 mm/1,5 kg / °. 
 

* Den maximala körsträckan minskar om rullstolen ofta används på sluttningar, ojämn mark eller för att 
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Tillverkare Vermeiren 

Adress Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout 

Typ Elrullstol, Klass B 

Modell Timix 

Maximal brukarvikt 130 kg 

ta sig uppför trottoarkanter. 
 

**Vänligen observera korrekt drifttryck i däcken du använder, då det går att använda olika sorters däck. 

Tabell 1: Tekniska specifikationer 
 

Rullstolen möter följande krav:  
ISO 7176-8: Krav och testmetoder för statisk, påverkan och utmattningshållfasthet   
ISO 7176-14: Rullstolar - Del 14: Kraft och styrsystem för elektriskt drivna rullstolar och 
skotrar – Krav och testmetoder 
ISO 7176-21: Rullstolar - Del 21: Krav och testmetoder för elektromagnetiskt kompatibla 
elektriskt drivna rullstolar och motordrivna skotrar.  
ISO 7176-16: Rullstolar - del 16: Resistens mot antändning av klädda delar – krav och 
testmetoder 
 
1.3 Komponenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  1 = Ryggstöd 
  2 = Justerbar armstödsplatta 
  3 = Armstöd 
  4 = Manöverdosa 
  5 = Sits 
  6 = Belysning 
  7 = Benstöd 
  8  = Drivhjul (Framhjul) 
  9 = Fotplatta 
10 = Stänkskärmar  
11 = Tippskydd 
12 = Batterilåda 
13 = Identifikationsplatta 
14 = Länkhjul (bakhjul) 
15 = Gafflar 
16  = Basram 
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1.4 Tillbehör/urval 
Följande tillbehör är tillgängliga för elrullstolen Timix: 
• Bord (B15+B13) 
• Elektrisk fotplatta, självkorrigerande i längd (B10) 
• Manuellt justerbart fotstöd (BZ7/BZ8) 
• Elektriskt justerbart fotstöd (BZ7-E/BZ8-E) 
• Nackstöd (L58)  
• Sidosupport för stabilitet (L04) endast tillgängligt med fast ryggstöd 
• Höftbälte (B58)  
• Elektrisk ryggstödsvinkling, sitstilt, hiss 

Din auktoriserade återförsäljare finns till hjälp vid frågor om andra tillbehör.  
 

Tillval B10: 
 
“El fotplatta med längdkompensering: B10” 
 

Din rullstol är utrustad med en B10 fotplatta. Detta tillval ger dig bästa möjliga komfort för dina ben.  

1. Komponenter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tekniska Specifikationer 
Beskrivning Dimensioner 

Totalvikt 128 kg (för sitsbredd 450 
mm, beroende på 

sitsbredd och andra 
tillbehör) 

Avstånd mellan fotplatta 400 - 480 mm 

 
   1 = Ryggstöd 
  2 = Armstöd 
  3 = Justering armstöd 
  4 = Manöverdosa 
  5 = Sits 
  6 = Belysning 
  7 = Vadstöd  
  8  = Drivhjul  
        (Framhjul) 
   

  9 = Fotplatta 
10 = Stänkskydd  
11 = Tippskydd 
12 = Batterilåda 
13 = Identifieringsdekal 
14 = Länkhjul  
         (Bakhjul) 
15 = Gafflar 
16  = Basram 
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och sits (minimal vinkling 
av fotplattan: 90°) 
Avstånd mellan fotplatta 
och sits (maximal vinkling 
av fotplattan: 155°) 

500 - 580 mm 

Vinkling, fotplatta – 20° - 45° 
Vinkling mellan sits och 
fotplatta. 

90° - 155° 

Förvaringstemperatur av 
elektronik 

– 20°C - + 40°C 

Användningstemperatur av 
elektronik 

+5°C - + 40°C 

Om fotplattan är defekt kontakta din auktoriserade återförsäljare.  

3. Förklaring av symboler 
 

            CE märkning 
 

4. Säkerhetsföreskrifter 
Kontrollera att inga personer eller föremål befinner sig i området för fotplattan. Stå eller häng 
inte på den vinklade fotplattan (maximal vinkling).  Kör inte mot föremål eller personer med 
fotplattan.  
 
5. Användning  
5.1. Elektrisk justering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinkling av fotplattan kan justeras med manöverdosan (el justering). Se manual för manöverdosan för 
instruktioner gällande vinkling av fotplatta. Området för justering av fotplattan är 90° till 155°: steglös. Dessa 
justeringar ökar längden på fotplattan över 100 mm. 

 

 

Minimal Vinkling 

Maximal Vinkling 
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5.2. Längd fotplatta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justera längden på fotplattorna enligt följande (område 80 mm: steglös): 

1. Lossa skruven . 

2. Justera fotplattan till önskad längd. 

3. Dra åt skruven  ordentligt. 
 
De minimala Ⓐ och maximala Ⓑ positionerna visas med triangeln. Triangeln måste vara helt synlig.  
Hålen Ⓒ är inte inkrement, men förenklar längdjusteringen av fotplattan. 

5.3. Vinkling fotplatta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justera vinkeln på fotstöden enligt följande (-20° to 45°: steglös): 
1. Lossa muttern . 
2. Skruva skruven nedåt eller uppåt för att justera vinkeln på fotplattan. 
3. Dra åt muttern . 
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5.4. Höjdjustering benstöd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justera höjden på vadstöden enligt följande (område 55 mm: steglös): 
1. Vinkla fotplattan med manöverdosan.  
2. Lossa de två skruvarna  en aning. 
3. Justera benstöden till önskad höjd. 
4. Dra åt de två skruvarna  ordentligt. 
 
5.5. Breddjustering av benstöd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justera bredden på vadstöden enligt följande (2 olika positioner över ett område av 15 mm): 
1. Vinkla fotplattan med manöverdosan. 
2. Lossa skruvarna  just under benstöden.  
3. Justera vadstöden till önskad bredd.  
4. Dra åt skruvarna  ordentligt.  
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Tillval SE42: 
 

“Elsits, Ryggstöd” 
 
Din rullstol är utrustad med en elsits, ryggstöd. Detta tillval gör det möjligt för dig att justera vinkeln på 
sitsen och ryggstödet på ett enkelt/snabbt sätt.  
 

1. Tekniska specifikationer 
Beskrivning Dimensioner 

Vinkeljustering, sits  0° - 20° (steglös) 
Vinkeljustering, ryggstöd 0° - 30° (steglös) 
Förvaringstemperatur, 
elektroniken 

-20°C - + 40°C 

Användningstemperatur, 
elektroniken 

+5°C - + 40°C 

Om ställdonet är defekt kontakta din auktoriserade återförsäljare.  

2. Förklaring av symboler 
 

          CE märkning 
 

3. S 
Alla sladdar skall kopplas utan någon som helst kontakt i marken och utan veck, försäkra att 
inga sladdar kläms mellan lyft mekanismen. 
Ta aldrig några hinder, backar eller långkörningar när sitsen tiltar mer än 10°, då detta kan 
orsaka allvarlig skada och/eller risk för instabilitet.   
 
5. Användning 
Ryggstödet eller sitstilten kan justeras med manöverdosan (el justering). Se manual för manöverdosan 
för ryggstöd och sitstilt instruktioner. 
 Området för vinkeljustering är 0° till 30°: steglös och för sitsen 0° to 20°: steglös. 
 

 

 
 

1.5 Förklaring av symboler 
 

 

 

 

     

  

 

 

 
 
 

Maximal brukarvikt 

Inomhus- och utomhusbruk  

Inomhusbruk (endast för batteriladdare)  

Separat återvinning och återanvändning av elektriska och elektroniska enheter (endast för 
batteriladdare) 

Klass 2 skyddad 

Maximal lutning 

CE märkning 

Maximal hastighet 

Position: Bromsfrikoppling i körläge 
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1.6 Säkerhetsföreskrifter 
• För att förhindra personskador och/eller skador på din rullstol, försäkra dig om att inga 

föremål och/eller kroppsdelar fastnar i hjulen.  
• Följ instruktionerna hur du använder din rullstol.  
• Iakttag försiktighet vid förflyttning till/från rullstolen och stå inte på fotplattan.  
• Utforska effekterna när du flyttar din tyngdpunkt genom dess påverkan på rullstolens 

köregenskaper, till exempel i nedförsbackar och stigningar, i sidledssluttande mark, eller 
när du tar dig förbi hinder. Ha uppsikt av en vårdare. 

• Om du vill plocka upp något (som ligger framför, på sidan, eller bakom rullstolen), bör du 
inte luta dig för långt utåt då du riskerar att välta.  

• Under körning genom dörrar, valv, etc. försäkra dig om att det är tillräckligt med utrymme 
på sidorna så att händer eller armar inte fastnar eller kläms och för att förhindra att 
rullstolen kommer till skada. 

• Undvik okontrollerat rullande mot hinder (trappor, kurvor, dörrtrösklar, etc.) eller körning 
ned från avsatser. Tillverkaren kan inte ta ansvar för skada orsakad av överbelastning, 
kollision eller annan felaktig användning.  

• Under körning på offentliga platser, gäller lokala bestämmelser.  
• Påverkan av t.ex. medicin minskar dina köregenskaper.   
• Under körning utomhus, anpassa din körning till väder och trafikförhållanden.   
• Frikoppla aldrig bromsarna i backar.  
• Minska hastigheten när du kör runt hörn.  
• För att synas bättre under mörkerkörning, bär ljusast möjliga kläder eller kläder med 

reflexer och kontrollera att reflexerna på rullstolen är klart synliga och kör med ljuset på.  
• Kontrollera att ljusen och reflexerna på din elrullstol är fria från smuts och/eller andra 

föremål som skulle kunna dölja dem.  
• När du transporterar din elrullstol, får inga personer förflyttas ihop med den.  
• Inga ytterligare passagerare får köras.  
• Under förvaring eller parkering av din elrullstol utomhus, skydda den med ett överdrag 

som kan stå emot luftfuktighet.   
• Hög luftfuktighet eller väldigt kalla förhållanden kan minska prestandan hos din elrullstol.  
• Överstig aldrig den maximala belastningen på 130 kg.  
• Använd endast tillbehör godkända av återförsäljaren.  
• Före på och avstigning, nedmontering eller transport av din elrullstol stäng av din rullstol 

med ”AV/PÅ” knappen.  
• Kontrollera att mönsterdjupet i däcken är tillräckligt.   
• Om din elrullstol har pneumatiska däck, var noggrann med att fylla dem till rätt tryck (se 

däcktrycksangivelser under ”tekniska specifikationer”). 
• För att minska risken för personskador vid ett plötsligt stopp- Använd alltid 

säkerhetsbälte. 

Ej avsedd att användas som sits i ett motorfordon 

Position: Bromsfrikoppling frikopplade och ej i körläge 
 

Vid frikoppling var försiktig med backar och sluttningar 
 

Typbeteckning 
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2 Användning 
Detta kapitel beskriver den dagliga användningen. Instruktionerna är till för brukaren och 
återförsäljaren.  
För att hitta en service verkstad eller en auktoriserad återförsäljare nära dig, kontakta din 
närmaste hjälpmedelscentral/ återförsäljare.  
 
Elrullstolen är levererad fullt monterad av din auktoriserade återförsäljare. Instruktionerna 
riktade till återförsäljaren om hur man ställer in elrullstolen hittas under kapitel 3.  
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3 MANÖVERDOSA DX2 
 
1. Användning 
Manöverdosan som ingår i din elrullstol gör det möjligt för dig att kontrollera all körning, 
styrning, bromsmanövrering och sittenhetens justerings möjligheter.  
DX2 systemet finns i två olika manöverdosor (DX2 Basic eller DX2 med LCD-skärm) som 
skiljer sig i funktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
  1 = Display 
  2 = På/av knapp 
  3 = Vänster blinkers alternativt 
Tryck ”<” och ”+” på ”8-knappen” blir    
belysning 
  4 = Höger blinkers alternativt 
Tryck ”>” och ”+” på ”8-knappen” blir 
varningsblinkers 
  5 = Tuta 
  6 = Felmeddelande 
  7 = Ljussensor 
  8 = Val av körhastighet 
  9 = Sitsfunktion/meny 
10 = Justering av hastighet 

Med LCD skärm 

1 = På/av knapp 
2 = Batteriindikator 
3 = Hastighetsreglering 
          "-”: långsammare 
          "+”: snabbare 
4 = Hastighetsmätare 
5 = "Signalhorn" 
6 = Ljussensor* 
7 = Låsindikator 
8 = Vänster blinkers 
9 = Höger blinkers 
 

10 = Vänster blinkers kontrollampa 
11 = Höger blinkers kontrollampa 
12 = Kontrollampa val av 
sittfunktion 
13 = Val av sitsfunktion: 
14 = Varningsblinkers 
15 = Belysning 
16 = Kontrollampa vårdarstyrning 
17 = Felkodsindikator 
18 = Kontrollampa belysning 
 

DX2 Basic: Utan LCD 
skärm 

 

* Ljussensorn dämpar displayen när det är mörkt.  

2 

1 
10 
3 
4 
5 
6 
8 

14 

16 

17 

18 

15 

13 
12 
  9 
  7 

  11 
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1.1 DX2 utan LCD skärm 
Tryck ”av/på-knappen” (1). Batterinivå indikatorn(2), som även visar batteriernas laddningsnivå, tänds 
upp för ett ögonblick. Om alla lysen tänds, är batteriet tillräckligt laddat. Om inte alla ljusen tänds, 
måste du anpassa din körning till låg batterikapacitet. Om batteriladdardisplayen inte tänds, kontrollera 
det elektriska systemets kontaktuttag. 
 
Välj nu det körprogram du önskar genom att trycka in hastighetsregleraren (3), (-) symbolen för att 
köra långsammare(+) symbolen för att köra snabbare. 
 
Vald hastighet visas i hastighetsmätaren 4). Vid särskilda behov, fråga din återförsäljare om möjlighet 
till individuellt körprogram.  
 
För att sätta rullstolen i rörelse, för joysticken långsamt framåt, hastigheten kommer att öka när du 
trycker joysticken längre framåt. Om du vill svänga vänster eller höger, för joysticken i önskad riktning. 
För att backa, dra joysticken bakåt från det centrala läget.  

 
Vänligen notera att då du trycker på ”av/på-knappen”, måste joysticken vara i centralt läge i minst två 
sekunder. Den är programmerad på detta sätt ur teknisk och säkerhetssynpunkt, för att förhindra att 
joysticken trycks in samtidigt som rullstolen sätts igång. Om bägge processerna är aktiverade 
samtidigt, låser styrenheten automatiskt och kan endast användas igen efter att den först stängts av 
helt.  
 
Tryck in ”vänster indikator” (10) eller “höger indikator” (11) knapparna för att signalera en ändring i din 
körriktning. Körljusen kan slås av och på genom att trycka på ”belysning” (15) knappen. Du kan 
signalera en varningssignal med ”signalhorn” (5) knappen. Varningsblinkers skall användas i kritiska 
situationer, och kan stängas av eller på genom att trycka “Varningsblinkers” (14) knappen. 
 
För inbromsning under körning, för joysticken till dess centrala läge. Rör joysticken sakta för en 
gradvis inbromsning. Släpp joystickspaken helt för ett snabbt stopp, rullstolen kommer att stanna så 
snabbt som möjligt. För att aktivera sitsfunktioner, välj knapp (13) tills önskad symbol för sitsfunktioner 
tänds upp, och du kan sedan använda joysticken framåt och bakåt för att göra justeringar.  
 

 
Stäng av/på rullstolen 

I en nödsituation, kan du använda av/på knappen för att stänga av din rullstol.  

Påslagning: 

Tryck in av/på-knappen. Alla lysdioder på batteriindikatorn kommer att sättas 
igång samtidigt och felindikatorn kommer att blinka två gånger.  

 

Om rullstolen är igångsatt när joysticken är ur neutralt läge, kommer ett fel visas på displayen 
under batteriindikatorn (de fem körprofilernas lysdiod kommer att blinka oavbrutet och rullstolen 
kommer inte att köra). Släpp tillbaka joysticken till neutralt läge och felet kommer att försvinna. 
Om joysticken inte går tillbaka till neutralt (centralt) läge inom 4 sekunder, övergår felet till ett 
modulfel (körprofilens LED + felindikator kommer att blinka).  För att ta bort detta fel, starta om 
DX systemet genom att först stänga av och sedan sätta på det igen.   

Avstängning:  

Tryck in av/på knappen. Alla lysdioder kommer att slockna. Om av/på-knappen 
trycks in under körning av rullstolen, utför ett nödstopp och rullstolen kommer 
att stängas av.   
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Låsning av din manöverdosa 
Det är möjligt att låsa din manöverdosa så att obehöriga personer inte kan sätta igång din 
elrullstol. 

 

Låsning av din rullstol: 

När strömmen är påslagen, håll in av/på-knappen i 4 sekunder. 

Displayen kommer att stängas av omedelbart. Efter 4 sekunder tänds 
hastighetsmätaren och kontrollampan för lås i 1 sekund för att visa att DX 
systemet nu är låst.  

 

 

   

 

Upplåsning av din rullstol: 

När din rullstol är låst, tryck på av/på-knappen för att sätta igång din rullstol. 

 

Kontrollampan för ”lås-lampan” (7) kommer att blinka i 10 sekunder för att visa 
att DX systemet är låst. 

Tryck på tutan (5) två gånger före nedräkningen är färdig (ca 10 sekunder). 

 

Det aktuella laddningstillståndet kommer att visas och manöverdosan kan 
användas normalt.  

 

 

Om brukaren inte trycker på ”tutan” knappen två gånger innan nedräkningen är färdig, 
kommer tutan ge ifrån sig ett kort pip och din manöverdosa kommer att stänga av sig 
själv.  

Du måste fullfölja denna procedur annars kommer din rullstol inte köra igen.  

Viloläge 
DX-Systemet hamnar automatiskt i viloläge efter 15 minuters inaktivitet. 
Då DX-systemet är i viloläge, är det delvis avstängt för att reducera energikonsumtionen.  
 
 

 För att återaktivera DX systemet: 

Tryck på valfri knapp på DX-dosan eller flytta joysticken. DX-systemet kommer 
att sättas igång. 
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Användning av batteriindikator 

Batteriindikatorn används för att visa att strömmen på din rullstol är på och för 
att ge en uppskattning av återstående batterikapacitet. 

Grönt LED ljus signalerar att batteriet är välladdat. 

Om endast gult och rött LED ljus visas är batteriet medelladdat. Ladda upp 
batteriet innan du gör en längre tur.   

Om endast rött LED ljus visas är batteriet nästan urladdat. Ladda upp batteriet 
så fort som möjligt.  

 
Följande tabell visar de olika laddningsindikatorerna på displayen och vad de betyder.  

Display Beskrivning Betydelse Kommentarer 

 

Alla lampor är 
släckta  

Systemet är avstängt.  

 

Alla lampor blinkar Systemet är på.  Varning: batteriet för fullt. 
Sakta ned om du kör 
nedför en backe. 

 Alla lampor är tända  Systemet är på.  Lysdioden visar batterinivå: 
Fulladdat batteri. 

 

Endast röd och gul 
lampa är tänd 

Låg batterinivå Batteri halvfullt. Börja 
resan tillbaka.  

 

Endast röda lampa 
tänd 

Väldigt låg batterinivå.  Batteri lågt. Ladda snart.  

 

Röda lampor blinkar Batteri nästan urladdat. Ladda nu.  

 1 röd lampa Batteri urladdat. Ladda omedelbart. 

 

Lamporna slås på 
en efter en från 
vänster till höger 

 Körning hindras, rullstolen 
kommer inte köra. 

 

Lamporna slås på 
en efter en från 
vänster till höger, 
följt av en där 
aktuell batterinivå 
visas. 

 Laddaren är ansluten till 
manöverdosan.  

 

Lamporna slås på 
en efter en från 
vänster till höger. 
Felindikatorn visar 
en blinkkod.  

Visar att rullstolen inte 
kommer att köra. 

Ett fel har inträffat. 
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Justering av hastighet 
DX2 systemet utan LCD-skärm stöttar 5 körprofiler. 
Körprofil är en specifik körinställning (långsam, snabb, 
inomhus eller utomhus) som din läkare eller 
återförsäljare kan justera för att kunna anpassas till 
dina behov och önskemål Du kan välja den aktiva 
körprofilen med Körprofil valknapp.  
 
Tryck‘+’ för att öka körfart/profil. 
Tryck ”-” för att minska körfart/profil. 

 
Användning av körprofil indikatorn 

 
Välj en körprofil som passar dina önskemål och omgivning. Den valda körprofilen visas i 
fartindikator LED lampan.  
 

LED Betydelse 

 

Körprofil 1. 

 

Körprofil 2. 

 

Körprofil 3 

 

Körprofil 4 

 

Körprofil 5 

 
Vårdarkontroll 

När vårdarkontrollen är aktiverad, kommer ACU lysdioden att tändas upp och 
vara tänd tills vårdaren avaktiverar kontrollen.  

I detta läge fungerar inte DX joysticken och det är inte möjligt att välja en 
annan körprofil. Alla andra knappar fungerar.  

 
Användning av signalhorn 

Tryck på ”Signalhorn” knappen. Signalhornet tutar så länge knappen är 
intryckt.  
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Service indikator lampan 

Service indikator lysdioden visar felkoder. För en lista av felkoder se kapitel 2.  

Om elrullstolen har överstigit körtid och behöver underhåll, kommer 
felindikatorns lysdiod sättas igång i 15 sekunder varje gång systemet är 
påslaget. Ta din rullstol till en auktoriserad servicecentral för underhåll.  

Användning av belysning 
Framlykta 

För att sätta igång framlyktan, tryck på ”framlykta” knappen. 
Framlyktans gröna lysdiod bredvid knappen kommer att tändas. 
Tryck på ”framlykta” knappen igen för att stänga av framlyktan.  

 
 

Vänster och höger indikatorljusen 
För att visa vänster eller högersvängar, tryck vänster eller höger 
indikator knapp. Den gröna aktiverade lysindikatorns lysdiod 
kommer att blinka. Tryck på knappen igen för att stänga av 
indikatorn.  

 
 
 
 

Varningsblinkers: 
För att sätta på varningsblinkers, tryck på varningsblinkers knappen. 
De två gröna vänster och höger lysdioderna kommer att blinka 
samtidigt. Tryck på varningsblinkers knappen igen för att stänga av 
varningsblinkers. 

 
 
Användning av sitsfunktionsknappen 

När du har ställt in DX systemet i sitsläge kommer joysticken inte 
att köra rullstolen, utan endast sitsfunktionerna.  
 
Tryck ”+” eller ”-” på sitsfunktionsknappen för att aktivera sitsläget. 
Sitsläget startar med den sitsfunktion som var vald. Sitsfunktionens 
lysdiod visar den valda sitsfunktionen. 
 
 
 
 

Val av korrekt sitsfunktion (justering sits, ryggstöd, benstöd, …). 
Tryck ‘+’ eller flytta joysticken höger för att välja nästa sitsfunktion. 

 
 
 
 
 

Tryck ”-” eller flytta joysticken vänster för att välja föregående sitsfunktion. 
 

 
 

 

 

      

  

 

     

 
 

       

Buttons 

LEDs 
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Användning av sitsfunktionerna (justering sits, ryggstöd, benstöd, …). 

För joysticken framåt för att ställa in sitsfunktionen i en riktning. För joysticken bakåt för att ställa 
in sitsfunktionen i motsatt riktning.  

Lysdioden för den aktiva sitsfunktionen blinkar under inställning. Om du för joysticken längre 
fram, flyttas sitsfunktionen snabbare. 

 

 

 

 

Återgå till körläge 

Tryck ”+” eller ”-” på körprofilens valknapp för att återgå till körläge. 

Körläget återgår till den körprofil som var vald innan sitsfunktionen 
aktiverades. 

 

Tillgängliga sitsfunktioner 

DX2 bas system kan operera i 4 sitsfunktioner eller 4 sitsfunktioner och en kombinerad 
funktion (ex. 2 benstöd tillsammans). 

Ställdon funktion Lysdioder Betydelse 

 

Sitsfunktion 1 vald 

 

Sitsfunktion 2 vald 

 

Sitsfunktion 3 vald 

 

Sitsfunktion 4 vald 

 

Sitsfunktion 3 och 4 vald 

 
Användning av joysticken 

Flytta joysticken och elrullstolen kommer att köra i den riktningen. Hur lång du 
flyttar joysticken kommer att avgöra hur snabbt rullstolen kommer att förflyttas i 
vald riktning.  

Kontrollera att joysticken är i neutralt (centralt) läge när du trycker på av/på 
knappen. Annars kommer elektroniken att låsas. För att ta bort låset släpp 
joysticken tills den går tillbaka till neutralt läge.  
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1.1. DX2 med LCD skärm 
Funktionsknapparna (8), (9) och (10) 
gör det möjligt att välja funktionerna 
som visas i de tilldelade fälten på 
skärmen.  
 
Statusdisplayen är alltid synlig i den 
övre delen av skärmen och visar alltid 
batteriets laddningsnivå och klockan. 
 
Belysningen, indikatorn och 
varningsljus displayerna visas endast 
när aktuell funktion är vald.  System 
status displayen visas när det är ett 
fel eller en händelse, och visar 
relevant händelse eller felkod (1-12). 

         
Display Betydelse 

 Fulladdat batteri 

 Fulladdat batteri 

 Halvladdat batteri 

 Snart lågt batteri, ladda snart 

 Lågt batteri, ladda snarast 

 Batteriet är dött, ladda genast 
 
 
 
 
Starta styr/kontrollenheten 

Tryck AV/PÅ knappen (2) och displayen (6) kommer blinka på och skärmen kommer att 
visa körnivå (1-5) senast använd.  
 

Stäng av styr/kontrollenheten 
Tryck AV/PÅ knappen (2) och system kommer att stängas av.  
 
 

Lås styr/kontrollenheten 
Om du håller AV/PÅ knappen (2) intryckt i längre än 4 sekunder, kommer manöverdosan 
att låsas. 
 

   Låssymbolen kommer visas kort i displayen.  
 

Lås upp styr/kontrollenheten 
När AV/PÅ-knappen (2) är intryckt ... 
 
 

 ... Låssymbolen kommer att visas i displayen.  
 

När du trycker på ”Signalhorn” knappen (5) två gånger medan låssymbolen visas, kommer 
kontrollenheten att låsas upp. Körnivån (1-5) sist använd kommer att visas på displayen 
(1-5). 

 
Stäng av/på indikatorerna 

För att stänga av och på körriktnings display, tryck på knapparna (3) eller (4) för önskad 
indikator, vänster eller höger. När du aktiverar en körriktning, kommer det blinka i status 
displayen. 
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eller 

 

Välj belysnings funktionen med valmenysknappen (9) 
och displayen kommer att visa valmeny för 
belysningen.      

 

 

För att växla belysnings funktionen (vänster eller 
höger) av eller på, flytta joysticken i önskad riktning 
vänster eller höger.    

För att gå tillbaka till körprogrammet, ställ körprofil 
knappen (8) i körläge. 

   
 

    
 
Stäng av/på belysningen 

För att stänga av eller på ljuset, håll knappen för vänster blinkers ”<” nedtryckt i mer än tre 
sekunder. När ljusfunktionen är påslagen kommer dess symbol lysas upp i statusdisplayen.  
eller 

 

Välj ljusfunktionen med hjälp av valmeny knappen 
(9) och displayen kommer att visa valmenyen för 
belysning.     

 

 

 

För joysticken uppåt för att stänga av eller på ljuset.  
 

  

För att byta tillbaka till körprogrammet, välj körprofil, 
välj körprofil knappen (8) i körläge. 

   
 

    
 
Stäng av/på varningsljus 

För att stänga av och på varningsljusen, håll knappen för högerblinkers ”>” nedtryckt i mer än 
tre sekunder. När varningsljusfunktionen är vald kommer dess symbol lysa upp i 
statusdisplayen.  

eller 

 

Välj ljusfunktion med hjälp av valmeny knappen (9) 
och displayen kommer att visa menyn för belysning.     

 

 

Tryck joysticken nedåt för att stänga av eller på 
varningsljuset. 
   

För att slå tillbaka körprogrammet, ställ in körprofil 
knappen (8) i körläge. 
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Körfunktioner 

 

       

I körläge använd körprofil knappen (8) för att välja högre eller lägre kör program 
(körprofil 1-5). Körprogrammen är fabriksprogrammerade från långsam till snabbt. 
Körprogrammet du väljer visas i röd text i mitten av displayen.  

 

 

    
slower   faster 

 
 

Topphastigheten i körprogrammen kan ändras med hjälp valmeny knappen (10) i 
valt körprogram.  

    

 

 

 
För att köra rullstolen i den riktning du önskar, för joysticken till önskad position.  
 

  

 

 

  

Om laddkabeln är inkopplad, kommer rullstolens körfunktioner låsas. Om 
joysticken flyttas, kommer displayen snabbt visa ett rött varningsfält.  
 

Kontrollera att joysticken är i neutralt (centralt) läge när du trycker på av/på knappen, annars 
kommer elektroniken att låsas. Detta lås kan tas bort genom att stänga av manöverdosan och 
sedan slå på den igen och ha joysticken i neutralt läge.  
 
Anpassa alltid din hastighet till rådande miljöförhållanden.  
 
Elektriska justeringar 
 

 

 

 

Välj funktion med hjälp av valmeny knappen (9) 
och displayen kommer att visa menyn för 
sitsfunktioner. 

 

 

 Välj vänster/höger med joysticken eller valmeny 
knappen (10) tills sitsfunktionen du önskar visas 
centralt på displayen.   

 

 

 
 

För att justera den valda funktionen, flytta 
joysticken i den riktning du önskar upp eller ned..  

 

 

 

Tillbaka 
funktion 

Start 
funktion 
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För att komma tillbaka till körprogrammet, tryck på 
körprofilknappen (8) i körläge.  

   
 

    
  

 
OBS: Skaderisk Kontrollera att inga föremål 
och/eller personer befinner sig inom funktionernas 
svängradie, eftersom det kan orsaka skada.  
 
De enda funktionerna som visas i valmenyn och i 
centrum av displayen är dem som finns och har 
aktiverats till din rullstol.  
För din säkerhet kan sitsfunktionerna endast 
aktiveras när samtliga fyra hjul på rullstolen står 
still. Körprogrammen är inaktiverade när 
sitsfunktionerna är aktiverade.  
 

Justerar funktion I Display Display 
Meny 

Sitstilt 

  

Ryggstödsvinkling 
  

Benstöd vänster 

  

Benstöd höger 

  

Benstöd 
samtidigt 

 

  
 

  

Lyftanordning 

  
 
 
Tidsinställning 
 

 

 

 

 

Välj programfunktionen med hjälp av valmeny 
knappen (9) och displayen kommer att visa menyn 
för specialfunktioner.  

    
 

     

 

 

 

 
 

  

Välj vänster/höger med joysticken eller valmeny 
knappen. (10) Tills tidsfunktionen du vill ha visas i 
mitten av displayen.  

 

 
 

Om du vill ställa in tiden, bekräfta genom att flytta 
joysticken framåt. 

 

 

 

 

Klockslaget som väntar på att ställas in blinkar. 
För att ändra klockslaget välj vänster/höger med 
joysticken eller använd valmeny knappen (10). 

 

 

 

För att justera tiden, välj framåt med joysticken. 
 

 
 

För att spara den nya tiden, bekräfta genom att 
flytta joysticken bakåt. 

 

 
 

För att gå tillbaka till körprogrammet, välj körprofil 
knappen (8) i körläge. 
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Som standardfabriksinställning visas tiden i status displayen. För att ändra detta val, gör enligt 
följande: 
 

 

 

 

 

Välj programfunktion genom att använda valmeny 
knappen (9) och displayen kommer att visa menyn 
för specialfunktioner.  

    
 

     

 

 

 

 

 

Välj vänster/höger med joysticken eller valmeny 
knappen (10) tills den tidsfunktion du vill ha visas i 
mitten av displayen.   

 

 
 

Om du vill ändra display valet om hur tiden visas, 
bekräfta genom att föra joysticken framåt. 

 

 

 

 

Valet du gör kommer att visas i menyn och i mitten 
av displayen. För att ändra detta, vänster/höger 
med joysticken eller vänster/höger valmeny 
knapp (10). 

 

 

 

För att spara det alternativ du valt, bekräfta genom 
att flytta joysticken framåt. 

 

 
 

För att återgå till körprogrammet, välj körprofil 
knappen (8) i körläge. 

  
 
 
Justera ljusstyrkan på skärmen 
 

 

 

 

 

Välj programfunktionen genom att använda 
valmeny knappen (9) och displayen kommer att 
visa menyn för specialfunktioner.  

    
 

     

 

 

 

 

 

Välj vänster/höger med joysticken eller valmeny 
knappen (10) till funktionen för ljusstyrka visas i 
mitten av displayen. 

 

 
 

Om du vill ändra ljusstyrkan på displayen, bekräfta 
genom att föra joysticken framåt. 
 
Justera ljusstyrkan på displayen genom att flytta 
joysticken till vänster/höger eller välj vänster/höger 
valmeny knappen (10). 
 

 

 
 

För att spara ljusstyrkan du valt, bekräfta genom 
att flytta joysticken framåt eller bakåt.  

 

 
 

För att återgå till körprogrammet, välj körprofil 
knapp (8) i körläge. 

 

 
 

 

  
 
Ljusstyrkan på displayen är i standardfabriksinställning och kan justeras för att matcha rådande 
ljusförhållanden. För att ändra denna funktion, gör enligt följande: 
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Välj programfunktion med hjälp av valmeny 
knappen (9) och displayen kommer att visa menyn 
för specialfunktioner.  

    
 

     

 

 

 
 

 

 

Välj vänster/höger med joysticken eller valmeny 
knappen (10) tills ljusstyrka funktionen visas i 
mitten på displayen.  

 

 
 

Om du vill ändra ljusstyrkan, bekräfta genom att 
flytta joysticken framåt.  

 

 
 

Justera displayens ljusstyrka genom att flytta 
joysticken vänster/höger eller välj vänster/höger 
valmeny knapp (10). 

 

 
 

 

 

 

 

= inomhus 
 
 

= utomhus 
 

= automatiskt (via ljussensor (7)) 

 

 

 

För att ändra ljusstyrkan du valt, bekräfta genom 
att flytta joysticken framåt. 
 

För att återgå till körprogrammet, välj körprofil 
knappen (8) i körläge. 

  
 

 
 

 

 26  
 



  Timix 
  201501|3 
 

 
2. Felsökning 
DX2 Basic (utan LCD skärm) 

Symbol blinkar snabbt i intervaller. Antalet blinkningar per intervall ger informationen om fel, 
se nedan (följande åtgärder och kontroller skall endast utföras av auktoriserad personal).  

 

DX2 med LCD skärm 
Följande diagnoser refererar till all elektronik. Blinkoden läses från statusdisplayen på DX2 styrenhet. 
De olika modulerna för styrning, el, och lampor, har deras egna ljussignaler som visar statusen på 
aktuell modul. (stadigt ljus = OK; blinkande ljus = defekt).  
 
Denna felanalys stödjer problemanalys och problemlösning genom att visa de olika fel som kan visas. 
Om fel uppstår som inte kan identifieras och åtgärdas med hjälp av denna analys, vänligen kontakta 
tillverkaren. Vi vill påpeka att vid felaktig hantering eller om den levererade konfigurationen har 
ändrats kan vi inte garantera felindikatorernas exakthet.   

 
DX2: Status displayen visar verkstad ID med kodnummer. 

Nummer Problem/Fel Kontroller 

0 Det visas ingen 
laddningsnivå för 
batterierna efter att 
styrenheten satts 
igång. 

1. Kontrollera att batteriuttaget är isatt korrekt ansluten till uttaget för 
styrenheten.  

2. Kontrollera att de två batterierna är korrekt anslutna.  
3. Kontrollera att batterierna är laddade. 
4. Kontrollera om termosäkringen är defekt eller lös. 

1 
 
 

En av DX modulerna 
är defekt (Kontroller, 
effektmodul, ljusmodul, 
CLAM modul).  

1. Om kontrollenhetens modul blinkar bör kontrollenheten bör bytas ut. 
2. Om effektmodulens diod blinkar, bör denna modul bytas ut.  
3. Om ljusmodulens diod blinkar, bör denna modul bytas ut. 

Om styrningen eller manöverdosan måste bytas ut, kan en ny 
felkod komma att visas, eftersom en komplett felanalys inte 
kunde utföras. 

2 En modul ansluten till 
effektmodulen är 
defekt.  

Kontrollera den anslutna modulen.  

3 Vänster motor (eller 
dess anslutningar) är 
defekta.  

1. Kontrollera att anslutningarna till båda motorer har blivit korrekt isatta. 
Gör en inspektion efter rost eller skada, på båda motorerna  

2. Kontrollera båda motorerna. Koppla ur motorerna och mät 
kontaktanslutningen med en Ohmmätare. Om du avläser mer än 1 
Ohm eller mindre än 100 milli Ohms, är motorn defekt.  

3. Kontrollera motorns resistans. Mät varje kontakt med en ohmmätare.  
Ett fel visas även, om motorerna är urkopplade. Koppla in igen 
och starta om systemet. 

4 Höger motor (eller 
dess anslutningar) är 
defekta. 

Som beskrivet ovan. 
 

5 Vänster 
parkeringsbroms (eller 
dess anslutningar) är 
defekt eller neutralt 
aktiverade. 

1. Kontrollera att motorns har blivit korrekt isatta. 
2. Gör en inspektion efter rost eller skada på anslutningarna.  
3. Kontrollera parkeringsbroms. Mät anslutningarnas resistans med hjälp 

av en ohmmätare. Om resistansvärdet är över 100 Ohms eller under 
20 Ohms, kan parkeringsbromsarna vara defekta. 

6 Höger 
parkeringsbroms (eller 
dess anslutningar) är 
defekt eller aktiverade. 

Som beskrivet ovan. 

7 Batterivolt för lågt. 1. Kontrollera att laddaren är korrekt isatt. 
2. Kontrollera att batteriladdaren visar "Laddning". 
3. Kontrollera att batterierna verkligen laddas. 

8 Batteri överladdat. 1. Kontrollera att endast den medföljande laddaren har använts.  
2. Kontrollera att batteriladdaren fungerar. 
3. Detta fel kan även visas om en extern el källa kommer i kontakt med 

rullstolen. 

 

 
 2 
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Nummer Problem/Fel Kontroller 

4. Du kan använda en multimeter för att kontrollera att 
batterispänningarna som tillverkaren har specificerat överensstämmer 
och är under 32 Volt.  

9 Felaktig 
kommunikation mellan 
effektmodulen och 
styrenheten.  

1. Kontrollera att anslutningarna mellan effektmodulen och styrenheten 
har installerats korrekt. 

2. Gör en inspektion efter rost eller skada på anslutningarna.  
3. Kontrollera om sladden är skadad eller sönder (multimeter).  

Felkoden kan avbrytas genom att stänga av och på styrenheten. 
Problemet skall åtgärdas så fort som möjligt, då andra fel kan 
uppstå.   

10 Kommunikationsfel 
mellan flertalet 
komponenter.  

1. Kontrollera relevanta status lampor. 
2. Kontrollera att anslutningarna är ordentligt isatta. 
3. Gör en inspektion efter rost eller skada på sladdar och anslutningar. 

11  Motorns vilofaser Systemet stängs av automatiskt om motorns programmerade körtider 
överskrids. Rullstolen kan aktiveras igen genom en omstart av 
systemet.   

12 Modul inställningsfel En modul kan fungera felaktigt om olika program påverkar dess 
inställning. Vänligen kontakta tillverkaren.  

 
Endast när sitslyft är tillgänglig:  
Om sitslyften är höjd, minskar körhastigheten. 
När lyftanordningen är placerad tillbaka i lägst möjliga position, kommer hastigheten att 
återgå till normal.  
 

 

3.1 Förflyttning av elrullstolen 
Bästa sättet att förflytta elrullstolen på är att med hjälp av joysticken köra till önskad plats. 
Om detta inte är möjligt går det att använda sig utav elrullstolens bromsfrikoppling. Placera 
rullstolen i frikopplingsläge och rulla rullstolen till önskad plats.   
 
När rullstolen skall tas upp eller nedför trappor, gör detta med rullstolsramper eller hissystem. 
Minst två personer krävs för att flytta rullstolen i trappor eller över trösklar. Rullstolen kan inte 
demonteras, och rullstolen är för tung för att bäras. 

3.2 Förflyttning till/från rullstolen 
VARNING: Stäng av rullstolen före av- och påstigning.  
OBS: Om du inte kan göra detta på ett säkert sätt, be någon att hjälpa dig.  
OBS: Risk för personskada – Ta inte hjälp av joysticken, fotplattorna eller armstöden 
när du förflyttar dig till/från rullstolen.  
OBS: Tipprisk – Stå inte på fotplattorna. 

 
1. Parkera elrullstolen så nära som möjligt den 

plats du vill flyttas till.  
2. Kontrollera att rullstolen är avstängd. 

Försäkra dig om att rullstolen inte är 
bromsfrikopplad. 

3. Fäll fotplattorna uppåt för att förhindra att du 
står på dem.  

4. Om förflyttning sker på en av rullstolens 
sidor, sväng undan armstödet på den sidan.  

5. Förflytta dig av/ på rullstolen. 
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3.3 Korrekt position i elrullstolen 
Rekommendationer för en bekväm användning av elrullstolen:  
1. Placera din rygg så nära ryggstödet som möjligt.  
2. Placera dina lår horisontellt – Om nödvändigt, justera längden på fotplattorna.  
3.  

3.4 Körning av elrullstolen 
VARNING: Säkerhetsrisk - Använd endast de inställningar för körning som är 
beskrivna i denna manual.  

3.4.1 Gör elrullstolen klar för användning 
När du börjar använda din elrullstol, se till att den står på plan mark. Alla hjul måste vara i 
kontakt med marken.  

1. Kontrollera att bromsfrikopplingen är i körläge och att rullstolen är avstängd.  
2. Justera rullstolen så att den är bäst anpassad för dig. 
3. Vrid fram manöverdosan. 
4. Sitt ner på sitsen och verifiera att båda armstöden har justerats på rätt sätt till dina 

armar.  
5. Sätt igång rullstolen med ”AV/PÅ” knappen på manöverdosan.  

Ställ sedan in hastighetsregleringen på manöverdosan på minimum. Din elrullstol är nu klar 
för användning.  

3.4.2 Hantering efter användning 
Innan du stiger av din elrullstol, se till att samtliga fyra hjul är i kontakt med marken samtidigt.  
Tryck på ”AV/PÅ” knappen manöverdosan, för att stänga av rullstolen.   

3.5 Bromsmanövrering 
Släpp joysticken (centralt läge) för att stoppa elrullstolen och aktivera bromsarna. 

3.5.1 Parkering av elrullstolen 
När din elrullstol stängts av, kan inga kommandon skickas till körsystemet. Parkera alltid din 
elrullstol på platser som är lättillgängliga och på horisontella underlag där samtliga fyra hjul 
är i kontakt med marken.  

3.5.2 Manöverdosan 
Bruksanvisningen för manöverdosan hittar du i de separata användarmanualerna för 
manöverdosan som kommer tillsammans med din rullstol.  
Ändring av programvaran är endast tillåten av återförsäljaren. För ändringar i 
programvaran kontakta återförsäljaren.  
OBS: Klämrisk – Vid placering av manöverdosan, Stoppa inte in fingrarna mellan 
manöverdosa och andra delar.  
 

Manöverdosan  är helt svängbar. Ta tag i 
manöverdosan och vrid den helt inåt eller helt utåt 
med hjälp av vridsystemet . 
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Det möjligt att ändra manöverdosans position till båda sidor (vänster eller höger), beroende 
på om du är höger eller vänsterhänt. 
 
 
 
 

1. Lossa låsratten  och ta loss armstödsplattan utan 
manöverdosan.   

2. Lossa låsratten  och ta loss armstödsplattan med 
manöverdosan  . 

3. Montera armstödsplattan med manöverdosan  på 
andra sidan av rullstolen. 

4. Montera armstödsplattan utan manöverdosan på 
andra sidan av rullstolen 

5. Kontrollera låsrattarna  och  att de är ordentligt 
fastspända.  

 
 
 
 
För att justera avståndet mellan manöverdosan och ryggstödet kan du använda dig av det 
fällbara armstödet (se paragraf 3.3.4). 

3.5.3 Anslutningar för laddare 
VARNING: Skaderisk – Kontrollera att batteriladdare tas bort innan rullstolen sätts i 
rörelse.  

Uttaget  för att ansluta den medföljande laddaren 
är placerad på framsidan av manöverdosan. Här 
finns även anslutningen för programmeringsenheten 
som endast ska anslutas och användas av behöriga 
personer speciellt utbildade för detta (auktoriserad 
personal).  
 
Kontrollera att joysticken är i neutralt läge 
(centralt) när du trycker på ”AV/PÅ” knappen, 
annars kommer elektroniken att blockeras. 
Denna blockering kan hävas genom att föraren 
stänger av och på rullstolen med hjälp av 
manöverdosans ”AV/PÅ” knapp.  

3.5.4 Din första tur 
 
VARNING: Kontrollera din elrullstol – Vänj dig vid din elrullstols köregenskaper.   
• Körning 

Så snart du sitter på din elrullstol och har startat den som beskrivet ovan, greppa joysticken 
med handen och tryck den i önskad färdriktning:   
 
TRYCKFUNKTION FRAMÅT = FÖRFLYTTNING FRAMÅT 
TRYCKFUNKTION BAKÅT  = FÖRFLYTTNING BAKÅT 
 
• Bromsning 

För att bromsa, släpp joysticken, vilket kommer att låta den övergå till nolläget och sakta ned 
din elrullstol till ett lugnt stopp. Öva på detta för att vänja dig vid din elrullstol. Det är viktigt att 
du kan bedöma hur din elrullstol reagerar när du kör eller bromsar.  
 
• Körning i hörn och kurvor 
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VARNING: Tipprisk – Minska din hastighet när du närmar dig en kurva eller ett hörn. 
VARNING: Klämrisk – Håll alltid tillräckligt avstånd från hörn och hinder.  

 
För joysticken dit du vill svänga. Bakhjulen kommer att svänga i enlighet med ditt kommando 
och styra elrullstolen i denna riktning. Det är mycket viktigt att det finns tillräckligt med 
utrymme när du tar dig runt hörn och kurvor. Smala passager ska helst närmas genom en 
stor sväng så att du kan köra igenom den smala passagen så rakt framifrån som möjligt.   
 
Se till att inte komma in i kurvor och hörn diagonalt. Genom att ”skära hörnet”, finns det risk 
att dina bakhjul, på rullstolens baksida stöter på hinder som destabiliserar din elrullstol.  

3.5.5 Bakåtkörning 
VARNING: Kontrollera din elrullstol – Vänj dig vid din elrullstols köregenskaper. 
VARNING: kontrollera din hastighet – Backa alltid i lägst möjliga hastighet. 
VARNING: Kollisionsrisk – Titta alltid bakåt när du backar.  
 
Bakåtgående körning kräver ökad koncentration och försiktighet. Det är av denna anledning 
vi har minskat hastigheten för bakåtgående körning jämförelse med framåtgående körning. 
Men vi rekommenderar ändå att du håller lägst möjliga hastighet när du kör bakåt. Vänster 
och höger kontroller fungerar omvänt vid körning bakåt.   

3.5.6 Körning uppför 
VARNING: Kontrollera din elrullstol – Vänj dig vid din elrullstols köregenskaper. 
VARNING: Kontrollera din hastighet – Kör så långsamt som möjligt i backar. 
VARNING: Tipprisk – Överskrid inte den maximala lutningen av statisk och dynamisk 
stabilitet uppför (se kapitlet ”Tekniska specifikationer” under maximal lutning).  
VARNING: Backa aldrig när du är på väg uppför.  
 
Närma dig alltid backar direkt framifrån och, för att undvika att välta, se till att samtliga fyra 
hjulen alltid är i kontakt med marken i alla situationer (ramper, uppfarter, osv.). 
 
Om du stannar i en uppförsbacke genom att släppa joysticken, kommer motorbromsen att 
förhindra din elrullstol från att rulla bakåt.  
 
För att återuppta din körning uppför, för joysticken så långt fram som möjligt för att försäkra 
dig om att tillräckligt med ström utlöses.  Detta gör att din rullstol fortsätter sakta uppför igen.  
 
Om din rullstol inte fortsätter uppför, vrid upp hastighetsregleringen och försök igen.  

3.5.7 Körning nedför 
VARNING: Kontrollera din elrullstol – Vänj dig vid din elrullstols köregenskaper. 
VARNING: Kontrollera din hastighet – Kör så långsamt som möjligt i backar. 
VARNING: Tipprisk – Undvik skarpa kurvor.  
VARNING: Tipprisk - Överskrid inte den maximala lutningen av statisk och dynamisk 
stabilitet uppför (se kapitlet ”Tekniska specifikationer” under maximal lutning). 
Närma dig alltid nedförsbackar direkt framifrån. Att närma sig en nedförsbacke snett kan leda 
till att något av hjulen tappar kontakt med marken (Tipprisk).  
 
Elrullstolens vikt kommer att öka din hastighet när du färdas nedför. Sänk hastigheten på 
manöverdosan.  
 
Undvik skarpa svängar när du färdas i en nedförsbacke.  
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3.6 Bromsfrikopplingsfunktion 
VARNING: Kontrollera din elrullstol - Sätt aldrig din elrullstol i neutralt läge under 
körning.   
VARNING: Kontrollera din elrullstol – Sätt aldrig din elrullstol i neutralt läge i backar. 
Den kan oavsiktligt rulla iväg.  
 
Rullstolen är försedd med en bromsfrikoppling som är tillgänglig och manöverbar av brukare 
och skötare.  Denna skall användas som en parkeringsbroms. 
 
Sätt stolen i neutralt läge med hjälp av justeringsspakarna  av båda motorerna.  
 
Koppla eller koppla ur motorn genom att följa instruktionerna nedan: 
 
  

KÖRNING 
Tryck de båda justeringsspakarna  på båda motorerna i det läge med symbolen 
”KÖRNING”.  
Fäll in manöverdosan . Elektroniskt styrd körning är nu möjligt.  
 

 
 NEUTRAL 

Tryck bägge justeringsspakar  av båda motorerna i det läge med symbolen 
”NEUTRAL” och du kommer då att aktivera rullstolens bromsfrikoppling. Rullstolen 
kan nu puttas framåt utan elektronisk hjälp.  
 
I frihjulsläget, kan de elektroniska bromsarna avaktiveras och rullstolen kan inte 
längre hållas tillbaka. Aktivera inte bromsfrikopplingen i backar.  
 

• Du bör endast använda 
bromsfrikopplingen för att transportera 
rullstolen eller flytta den ur ett farligt 
område. 
 

• När bromsfrikopplingen är aktiverad, är 
det elektromagnetiska bromssystemet 
avaktiverat, och rullstolen är inte längre 
säkrad från att rulla iväg. Placera därför 
inte rullstolen i en backe eller i ojämn 
terräng, då den oavsiktligt kan rulla iväg.  

 
• Det elektroniska systemet signalerar, 

genom att låssymbolen blinkar, att 
elektronisk körning inte är möjlig. 
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•  

3.7 Transport i bilen 
VARNING: Skaderisk – Kontrollera att rullstolen är ordentligt fastsatt. Så att du 
undviker skador på passagerare under kollision eller häftig inbromsning.  
 VARNING: Skaderisk- Använd ALDRIG samma säkerhetsbälte för rullstolen och 
passagerare.   
 
 

När du transporterar din elrullstol i 
bil, är det bästa sättet att köra upp 
rullstolen i bilen med hjälp av 
ramper.  
Fäst rullstolen ordenligt i bilen med 
hjälp av transportkrokar precis 
under sitsramen.  
Kan användas som ett säte i ett 
motorfordon då den är 
kraschtestad. 
 
 
 
 

3.8 Transport i ett flygplan 
Elrullstolen kan transporteras i ett flygplan. Elrullstolar skall bli incheckade vid flygdisken. 
Meddela medtagning av rullstolen i god tid före avgång till aktuellt flygbolag. Använd inte 
elrullstolen som en extra sitsplats i flygplanet, rullstolen ska förvaras i bagageutrymmet.  
För att transportera rullstolen i ett flygplan observera följande krav.  
 

1. Typ och egenskaper av rullstolen (joystick, batterier)  
Rullstolarna skall ha torra eller gel batterier. Dessa batterier får helst inte tas bort ur 
rullstolen. Koppla bara ur och isolera elektriska anslutningar på batteriet.  

 
2. Dimensioner och vikt av rullstolen 

Den tillåtna vikten och dimensionerna av rullstolen är beroende på typ av flygplan.  
 
3. Skada på rullstolen 

Det är möjligt att rullstolen kan skadas då den kommer att lagras i ett litet utrymme med 
resväskor och andra föremål.  
För att undvika skador på rullstolen: 
• Ställ in de elektriska justeringarna i standardläge (sitslift så lågt som möjligt, sitstilt 

horisontellt, ryggvinkling till det yttersta läget framåt).   
• Fäll fotplattorna uppåt, placera armstöden i det innersta läget.  
• Kontrollera att justeringsspakarna placeras inåt.  
• Täck manöverdosan med ett mjukt material som tål stötar.  

 
Innan du reser kontakta det berörda flygbolaget angående de krav som måste 
uppfyllas för att transportera rullstolen i planet.  

3.9 Batterier 
Standarden för din elrullstol är två slutna, 12V/ 75 Ah AGM batterier. Batterierna som 
används för din elrullstol är drivbatterier som endast uppnår full kapacitet efter ett visst antal 
laddnings- och användningscykler.  
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Om batterierna förlorar sin effekt efter lång användning, eller om dem blivit skadade, få dem 
ersatta av en auktoriserad återförsäljare.  
 
Vi tar inget ansvar för skador som orsakats genom användningen av andra typer av batterier.  
Om batterierna har öppnats, försvinner tillverkarens producentansvar och alla klagomål blir 
ogiltiga.    

3.10 Batteriladdare 
För att ladda batterierna, använd endast den laddare som tillkommer - IMPULSE S (8 A).  
Du hittar bruksanvisningen för batteriladdaren i manualen för IMPULSE S som levereras ihop 
med batteriladdaren.  
 
3.11 Laddning av batterier 
OBS: Skaderisk – Använd endast den batteriladdare som tillkommer för att ladda 
batterierna.  
Eftersom IMPULSE S (8 A) laddaren anpassar laddning efter AGM batteriernas 
laddningsnivå, kan du alltid ladda din rullstol efter användning.  
 
Ladda rullstolen, senast, när laddningsindikatorn på styrenheten befinner sig i den röda 
zonen. Om du trots detta fortsätter att köra kommer så småningom endast den sista röda 
dioden tändas och blinka kontinuerligt, vilket indikerar att batteriet nästan är helt slut. Om 
man bortser från denna varningssignal kommer ett felmeddelande visas inom kort för att 
indikera att batterierna inte längre kan ge den ström som behövs för att köra rullstolen. 
Batterierna bör därför laddas innan dessa felmeddelanden visas. När du använder den 
medföljande batteriladdaren IMPULSE S (8 A), undvik under alla omständigheter att 
batterierna dräneras.  
 
• FÖRSTA ANVÄNDNING 
Sätt först i kontakten i vägguttaget. När en lysdiods kombination tänts upp, slår laddaren om 
till STANDBY. Bägge lysdioder (grön och gul) är nu aktiva.  
 
Därefter, anslut laddkabeln med trestiftskontakt laddningsuttaget på elrullstolens 
manöverdosa. När batterierna är anslutna börjar laddaren automatiskt att laddas. Nu är 
endast den gula lysdioden aktiv.   
 
När batteriet laddats klart, släcks den gula lysdioden och den gröna tänds. Ta nu bort 
laddningskabeln från manöverdosan. Laddaren återgår till STANDBY läge (gula och gröna 
lysdioder är aktiva).  
 
Om laddningskabeln inte tas bort kommer en liten ström hålla batterierna laddade 
(underhållsladdning).  
 
Om du bestämmer dig för att inte använda din elrullstol under en längre period, måste du 
ändå ladda den regelbundet för att hålla den i körbart skick redo för omedelbar användning.  
 
Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig laddning. 
 

För ytterligare information, se bruksanvisningen som medföljer laddaren.   
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3.12 Termosäkring 
För att skydda motorn mot överbelastning, finns en 
termosäkring placerad på vänster sida av ramen på 
baksidan av batterilådan (strax under sitsramen)  
som kan stänga av motorn automatiskt för att 
undvika överhettning och därmed undvika snabbt 
slitage eller haverier. Detta kan ske om du kör upp 
eller ner för backar som överskrider den maximala 
lutningen. Nominella laster som överskrider max. 
kan också utlösa säkerhetsmekanismen.  
För att kunna använda elrullstolen igen, ta bort 
överbelastningen och vänta tills motorn svalnat. 
Tryck sedan försiktigt tillbaka termosäkringen. Din 
rullstol är nu redo att användas igen. 
 
 

 
 
 
 
 

3.13 Tippskydd (B78) 
OBS: Skaderisk – Kontrollera att tippskydden fungerar innan du börjar köra din 
elrullstol.  

För din säkerhet är din elrullstol utrustad med ett 
tippskydd  ta inte bort tippskydden eftersom din 
rullstol inte längre kommer att säkras mot att 
oavsiktligt tippa framåt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Installation och justering 
Instruktionerna i detta kapitel vänder sig främst till den auktoriserade återförsäljaren. 
Timix har utformats som en framhjulsdriven elrullstol för begränsat inomhus- och 
utomhusbruk. Fördelen med denna rullstol är en bättre manöverbarhet. 
VARNING: Säkerhetsrisk – Använd endast de inställningar beskrivna i manualen.  
VARNING: Tipprisk – Tillåtna justeringar kan fortfarande ändra stabiliteten i din 
rullstol.   

4.1 Verktyg 
Rullstolen Timix behöver följande verktyg:  

• Blocknycklar n° 10 till n° 13 
• Insexnycklar n° 4 till n° 6 
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4.2 Leveranskontroll 
Elrullstolen skall levereras med: 

• Ram med armstöd, manöverdosa, bakre och främre hjul, sits och ryggstöd (tillval: 
elektriskt justerbar sits/rygg enhet, elektrisk lyft) 

• 1 par fotstöd  
• 2 x drivbatterier, 2 x drivmotorer 
• Impulse S laddare (8A) + manual för Impulse S laddare 
• Elektronik 
• Verktyg 
• Manöverdosa + manual för manöverdosa 
• Tillbehör 
• Bruksanvisning 

Före användning, kontrollera att allt finns med och att inga produkter är skadade (t.ex. 
genom transporter). Observera att den grundläggande konfigurationen kan skilja sig i olika 
europeiska länder. Kontakta din auktoriserade återförsäljare.  

4.3 Möjliga justeringar 
VARNING: Skaderisk - Stäng av elrullstolen innan du gör några justeringar.  
VARNING: Skaderisk – Utför aldrig några justeringar när du kör eller när en brukare 
sitter i rullstolen.  
VARNING: Skaderisk – Justeringar får endast utföras av din auktoriserade 
återförsäljare.  
VARNING: Skaderisk – Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du kör 
din elrullstol.  
 OBS: Klämrisk – Håll fingrar, kläder, etc. borta från fästpunkterna och andra rörliga 
delar.  

4.3.1 Justering av sitshöjd 
Timix finns i två oliks sitshöjder: 450 mm and 500 mm utan sitsdyna. Sitshöjden måste 
bestämmas ihop med köp av rullstolen. Timix finns även med elektrisk sitshöjdsjustering. 

4.3.2 Justering av sitsdjup 
Timix är justerbar i 6 olika sitsdjup över ett område av 100 mm (av 20 mm steg). 

Sitsdjupet är justerbart genom förflyttning av 
sitsen till olika positioner.  
1. Lossa de två skruvarna  på vardera 

sidan av ramen.  
2. Dra sitsen  mer bakåt eller framåt till 

önskad position och tills de relevanta 
hålen ligger ovanpå varandra så att 
fästskruvarna kan insättas genom 
ramen.   

3. Dra åt skruvarna  ordentligt för hand.  

 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Justerbart armstöd 
VARNING: Risk för personskada och/eller skada på fordon Se till att låsrattarna  är 
ordentligt åtdragna innan du använder rullstolen. 
VARNING: Tipprisk – Kontrollera att armstöden är placerade i samma läge på båda 
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sidor.   
VARNING: Klämrisk– Vid justering, håll fingrar, kläder, etc. borta från fästpunkterna i 
armstödet.  
 
 
 
 

4.3.4 Armstöd, höjd- och vinkeljusteringar  
Armstödet kan justeras i höjd och över ett område av 200 mm: i olika fasta lägen.   
Armstöden kan fällas bak för att möjliggöra sidoförflyttning. Det är även möjligt att justera 
vinkeln på armstödet  
11° till 101°: i olika fasta lägen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att justera eller svänga undan armstödet: 
1. Lossa låsratten . 
2. Dra/tryck lätt på armstödet för att placera in armstödet i önskad höjd och/eller vinkel eller 

sväng iväg armstödet helt.  
3. Dra åt låsratt . 

4.3.5 Armstödsplatta, höjd och vinkeljusteringar 
Armstödsplattan kan justeras i höjd över ett område av 30 mm: steglös(för fininställningar) 
och vinkel över ett område av 360°: i olika fasta lägen.  

1. Lossa låsratten . 
2. Dra/ tryck lätt på armstödsplattan att flytta armstödsplattan till önskad höjd eller vinkla 

armstödsplattan för att placera armstödsplattan i önskat läge.  
3. Dra åt låsratten . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                          

 

30 mm 
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4.3.6 Justering av armstöd 
* Justera längden på armstödet 
 

Justera längden på armstödet enligt följande 
(intervall 100 mm: steglös): 
1. Lossa skruven  just under armstödet 
2. Justera armstödet till önskad längd. 
3. Dra åt skruven  ordentligt.  
 
Kontrollera att armstöden är komfortabelt 
positionerade på bägge sidor.  

 
*Justera bredden på armstödet 

Justera bredden på armstöden enligt följande 
(intervall 25 mm: steglös/på varje sida): 
1. Lossa skruvarna  på baksidan av 
rullstolen, just under sitsramen.  
2. Justera armstöden till önskad bredd. 
3. Dra åt skruvarna  ordentligt. 
 
Kontrollera att armstöden är komfortabelt 
positionerade på bägge sidor.  
 
De minimala och maximala justeringarna 
indikeras av en triangel. Triangeln måste vara 
helt synlig. 
 

 
4.3.7 Benstöd, montering eller borttagning  
Rullstolen har två benstöd som kan fällas mot utsidan genom ett tre punkts fästsystem 

Monteringen av benstödet görs på 
följande sätt:  
1. Håll benstödet i sidled på utsidan av 
rullstolsramen och fäst stiften  i hålen 
. 
2. Vrid benstödet inåt tills stiftet klickar i 
hålet för fästpunkt . 
3. Fäll ned fotplattorna.  
 
För att ta av benstödet: 
1. Fäll fotplattorna uppåt.  
2. Dra eller tryck på spaken . 
3. Vrid benstödet till utsidan av rullstolen 
tills hålen lossar från stiftets fästpunkt 
. 
4. Dra benstödet uppåt tills stiften  
lossar ur hålen . 
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4.3.8 Justering av benstöd 
* Justera bredden på benstöden: 
 

1. Lossa de två skruvarna Ⓐ på framsidan av 
sitsramen.  

2. Placera benstöden i horisontell riktning till 
korrekt sitsbredd, genom att flytta 
fyrkantsrören Ⓑ och Ⓒ över varandra (3 
olika positioner: 15 mm steg på bägge 
sidor). 

3. Dra åt skruvarna Ⓐ ordentligt. 
4. Upprepa ovanstående instruktioner för det 

andra benstödet. 
 
 
* Justera längden på benstöden: 
OBS: Skaderisk – Undvik att benstöden är i kontakt med marken. Minst 50 mm 
minimiavstånd över marken.  

 

Justera längden på benstöden enligt följande: 
1. Lossa skruven Ⓐ. 
2. Justera längden av benstödet till önskad längd 
(intervall: 120 mm, 20 mm steg). 
3. Dra åt skruven Ⓐ ordentligt. 

 
Kontrollera att benstöden är komfortabelt 
positionerade på bägge sidor.  
 

 
 
* Justera vinkeln på fotplattorna: 

Justera vinkeln på fotplattorna enligt följande: 
1. Lossa låsratten Ⓐ. 
2. Justera vinkeln på fotplattan till önskad 
position (intervall: 110°, 11° steg). 
3. Dra åt låsratten Ⓐ ordentligt. 

 
Kontrollera att benstöden är komfortabelt 
positionerade på båda sidor.   
 
 
 

 
4.4 Ryggstöd och sitstilt 
Ryggstödet är inte mekaniskt justerbart. För att justera sitstilten, använd dig av 
instruktionerna nedan: 
VARNING: Stäng av rullstolen före justering och sitstilt. 
OBS: Risk för skada – Kontrollera att sitsramen inte riskerar att tippa under justering.  
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Sitstilt framåt: 5° Sitstilt bakåt: 15° 

 
1. Lossa benstödet.  
2. Lossa skruven Ⓐ som ansluter sitsramen 

med den nedre ramen.  
3. Fäll sitsramen bakåt.  
4. Kontrollera att sitsramen förblir bakåt eller be 

någon att hålla sitsramen bakåt.  
5. Lossa skruven Ⓑ. 
6. Flytta det inre fyrkantsröret Ⓒ till önskad 

sitsvinkel(3 positioner: 5° - 10° - 15°). 
7. Dra åt skruven Ⓑ. 
8. Fäll tillbaka den främre sitsramen.  
9. Dra åt skruven Ⓑ. 
10. Sätt tillbaka benstöden. 
11. Kontrollera att sitsramen är ordentligt 

fastsatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.1 Fjädring 
Styrkan i fjädern kan justeras för att öka din komfort. Denna fjäder är placerad på baksidan 
av din elrullstol, bakom batterilådan. 

 
Om du vrider justermuttern  så att 
fjädern förlängs blir fjädringen blir 
mjukare.  
 
Om du vrider justeraren  så att fjädern 
förkortas blir fjädringen hårdare.  
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4.4.2 Justering av manöverdosa 

Justera höjden på manöverdosan enligt 
följande (intervall 105 mm: steg från 15 mm): 
1. Lossa skruvarna  och/eller . 
2. Justera manöverdosan till önskad höjd. 
3. Dra åt skruvarna  och/eller  ordentligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Batterianslutningar 
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4.6 Däckbyte 
OBS: Det får inte finnas någon luft i däcket innan det kan tas bort.  
OBS: Skaderisk – Om det hanteras felaktigt kan fälgen skadas.  
 
Endast en expert kan garantera korrekt montering. Montering som inte är utfört av 
återförsäljaren, ogiltigförklarar eventuella garantianspråk.  
Använd endast pumputrustning som uppfyller gällande bestämmelser och anger trycket i bar. 
Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av pumputrustningen eller däck som inte är 
levererade av tillverkaren.  
 
VARNING: Skaderisk – Kontrollera att trycket är korrekt.  
OBS: Skaderisk – Kontrollera att inga föremål, kroppsdelar eller slangar kläms mellan 
däcket och fälgen vid montering av ett däck.  
 

• Styrhjulen (bakhjulen) 
DEMONTERING 
A. Lossa skruven till länkhjulsaxeln och ta bort den från 

bakhjulsgaffeln.  
B. Släpp ut luften ur länkhjulet genom att trycka lätt på 

presstappen på ventilen.  
C. Lossa de fem skruvar som håller ihop den tvådelade 

fälgen. Separera sedan fälgsidorna.  
MONTERING 
Sätt i den delvis fyllda slangen i däcket.  
A. Anslut de två fälgsidorna genom däcken och använd 

de fem anslutningsskruvarna för att skruva ihop 
fälgsidorna. 

B. Kontrollera att ventilen sticker ut ur ventilöppningen i 
fälgen.  

C. Sätt tillbaka däcket i länkhjulsgaffeln och pumpa 
sedan däcket.  
 
 

• Drivhjulen (framhjulen) 
VARNING: Skaderisk - Kontrollera att samtliga skruvar är åtdragna ordentligt för 
hand.  
Skruvlim (t.ex. Loctite) skall appliceras på medbringaren innan du kör din elrullstol. 
Skruvlim fungerar endast om gängan är fri från fett och partiklar.  
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DEMONTERING 
A. Skruva bort axelmuttern från drivhjulet och de fyra skruvarna som håller fast hjulet på 

medbringaren. 
B. Släpp ut luften ur däcket genom att trycka på ventilens tapp.   
C. Skruva loss de fem skruvarna på insidan av fälgen. Separera fälgsidorna.  
 
MONTERING 
Sätt i den delvis fyllda slangen i däcket.  
A. Anslut de två fälgsidorna genom däcken och skruva tillbaka dem igen.  
B. Sätt i ventilen i dess avsedda hål i fälgen.  
C. Sätt tillbaka hjulet på medbringare och fäst fälgen med de fyra skruvarna. Säkra sedan hjulet 
genom att dra axelmuttern för hand. Pumpa sedan hjulet till rekommenderat däcktryck.  
 

4.7 Byte av batteri 
OBS: Skaderisk – Kom inte i kontakt med syran från batterierna. Batteriutrymmet 
behöver god ventilation.   
Batteriet skall bytas ut av utbildad personal. Skicka elrullstolen till den auktoriserade 
återförsäljaren när batteriet behöver bytas.  
 

5 Underhåll 
For underhålls- och rengöringsinstruktioner se elrullstolens separata underhållsmanual. Vänd 
dig till din auktoriserade återförsäljare för dessa separata manualer.  

 
 

Innehåll 
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6 Underhåll 
OBS: Risk för elstötar – Koppla ur batterierna innan underhållsarbete för att förhindra 
oönskat strömflöde. 
Elrullstolens livstid är påverkat av användning, förvaring, regelbundet underhåll, service och 
rengöring.  
Batterierna är underhållsfria. 

6.1 Regelbundet underhåll 
Underhållsaktiviteterna för att försäkra dig om att din Vermeiren rullstol är i bra skick finns 
beskrivna nedan: 

• Före varje tur 
 Kontrollera däcken för synliga skador och/eller nedsmutsning. Tvätta bort 

eventuell smuts då det kan försämra däckrörelsen. När ett däck är skadat, sök 
upp en auktoriserad verkstad för reparation.  

 Kontrollera däcktrycket och pumpa dem om det är nödvändigt. (endast för 
luftdäck) 

 Kontrollera motorbromsarna och ersätt om det är nödvändigt.  
 Kontrollera bromsarna.  
 Se till att alla skruvar är fastskruvade ordentligt.  
 Kontrollera elrullstolens (renlighet, sprickor, skada på bärande delar …) och 

rengör det. Om nödvändigt bättringsmåla. 
 Sätt på elektroniken efter verifiering att motorn är inkopplad. Manöverdosan 

anger batterinivån. Om batteriladdningen är tillräcklig för den planerade rutten, 
kan du bege dig av.  

 

• Var åttonde vecka: inspektering och smörjning eller justering av: 
 Armstöd, benstöd, hjulaxlar 
 Smuts under batterilocket (ta försiktigt bort eventuell smuts då det kan korrodera 

uttagen)  
VARNING: Ta bort polanslutningarna före rengöring av polerna på batterierna.  
VARNING: Risk för kortslutning Var försiktig med att inte placera föremål som är 
strömförande mellan polerna på batterierna.   

 Smuts/ korrosion på batteripolerna (var noggrann med att hålla batteripolerna så 
rena som möjligt då smuts kan skada batterierna). 

 Kontrollera skruvförband.  
 Skick på stötdämpande material.  
 Profilhjul på hjulen.  
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• Var sjätte månad eller för varje ny användare 

 Allmän översyn 
 Renlighet, desinfektion 
 Hjulfunktion och kontroll av däcktryck 
 Kontrollera att laddaren fungerar 
 Kontrollera följande smörjpunkter: 

a) Alla rörliga delar 
För din bekvämlighet finns en underhållsplan att tillgå på baksidan av denna bruksanvisning.  
Reparation och montering av reservdelar för din rullstol får endast göras av en auktoriserad 
återförsäljare.  
Endast originaldelar får installeras.  

6.2 Frakt och förvaring 
Frakt och förvaring av elrullstolen skall göras enligt följande instruktioner: 

• Förvara torrt (mellan +5 °C and +41 °C). 
• Den relativa luftfuktigheten bör vara mellan 30 % och 70 %. 
• Använd tillräcklig isolering och emballage för att skydda rullstolen från rost och 

främmande föremål. (ex. salt vatten, havsluft, sand, damm). 
• Förvara alla borttagna delar tillsammans på ett ställe (eller märk dem om nödvändigt) 

för att undvika att blanda ihop dem med andra produkter vid återmontering.  
• Komponenter måste förvaras utan att vara föremål för påfrestningar (lägg inte på för 

tunga delar på rullstolen, eller ha den inklämd mellan något, …).  
• Kontrollera att interna kablar inte kläms och förhindra veck.  
• Dra ur kontakten på batteriladdaren.  

Om batterier inte används, kan dem laddas ur helt. Så om du inte längre använder din 
elrullstol, kan du lämna den ansluten med batteriladdaren. Laddningen är kontrollerad 
automatiskt av batteriladdaren. Om du tar bort och förvarar batterierna, var vänlig notera 
följande:  
• Ta bort kabelskorna från batteripolerna.  
• Den positiva polen måste täckas med ett lock.   
• Ta endast tag i batteriet med motsatta sidor av enheten.  
• Kontrollera att inga föremål är i kontakt med båda polerna under tiden för förvaring (fara 

för kortslutningar!). 
• Batterier skall endast förvaras i torra, välventilerade utrymmen i en temperatur mellan 

0°C och +40°C. föredragen förvaringstemperatur: +20°C). 
• Förvara batterierna i batterilådor för skydd mot fukt och andra yttre påverkningar.  
• Skydda stickproppar och uttag för batterilådor mot korrosion.   
• Skydda batterierna  
• Skydda batterierna mot djupurladdning.  

 
Vid ytterligare frågor, kontakta din auktoriserade återförsäljare som gärna hjälper dig 
beträffande förvaring och service av dina batterier.  
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6.3 Vård 

Rengöringen av din rullstol är möjlig med hjälp av hushållsprodukter. 

6.3.1 Sits- och ryggdynor 

Rengöring av sits- och ryggdynor skall göras enligt följande: 
 Rengör sits- och ryggdynor med en trasa fuktad i varmt vatten. Var försiktig 

under blötläggandet av sits- och ryggdynorna.  
 Använd ett milt rengöringsmedel för att ta bort envis smuts.  
 Fläckar kan tas bort med hjälp av en tvättsvamp eller en mjuk borste. 
 Använd inte starka rengöringsmedel som lösningsmedel, och heller inte 

använda hårda borstar.  
 Rengör aldrig med ånga eller högtryckstvätt.  

Eurovema tar inte ansvar för skada som orsakats av användandet av olämpliga 
rengöringsmedel 

6.3.2 Plastdelar 
Rengör din rullstols plastdelar med plastrengöringsmedel. Använd endast en mjuk borste 
eller tvättsvamp. Notera särskild produktinformation.  
Exempel på plastdelar är fotplattor, batteriskydd, etc.  

6.3.3 Ytbehandling 
Den höga kvalitén på lacken garanterar optimalt skydd mot rost. Om det yttre skiktet är 
skadat av repor eller på annat sätt, be din auktoriserade återförsäljare om hjälp att åtgärda 
problemet.   
Under rengöring, använd endast varmt vatten och rengöringsmedel, mjuka borstar och trasor 
avsedda för hushållsbruk. Försäkra att ingen fukt hamnar mellan komponenter (rör, 
elektronik, …).  
Inledningsvis räcker det att gnugga de kromade delarna med en torr trasa. Svåråtkomliga 
ställen eller envis smuts tas bäst bort genom att använda en lämplig krompolish.   
Avmattning kan undvikas genom att lätt smörja metalldelarna med Vaselin.  

6.3.4 Elektronik 
VARNING: Kontrollera kontaktdon är fria från rost eller skada före varje tur, 
eftersom det kan påverka elektronikens funktion.  
 VARNING: Ta bort batterierna före underhållsarbete, för att undvika ofrivillig 
ledning av ström.  
Torka manöverdosan med en trasa fuktad med några droppar rengöringsmedel lämpat för 
hushållsbruk. Använd inte något skurmedel skarpkantad poleringsutrustning såsom en 
metalskrubber eller borste, eftersom dessa kan repa underlaget på manöverdosan.  
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6.4 Inspektion 
I princip rekommenderar vi en inspektion varje år, och ett minimum av en före användning. 
Följande kontroller måste utföras och dokumenteras av utbildad personal.  

• Gör en visuell kontroll av ramdelarna efter plastdeformationer, sprickor och 
försämrade funktioner. (grund ramen, sitsramen, ryggramen, siddelar, benstöd, 
motorfjädringar) 

• Gör en visuell kontroll av alla plastdelar efter sprickor och skador.  
• Kontrollera skruvförband.  
• Gör en visuell kontroll av alla höljen, för skador, skruvar måste vara fixerade, 

tätningar och packningar bör inte ha synliga skador.  
• Gör en visuell kontroll efter skador på lacken (fara för rost). 
• Kontrollera att kontaktdonen är fria från rost eller skada, eftersom det kan påverka 

funktionen på elektroniken.  
• Kontrollera däcken (profil, fälgens skick, luftryck vid luftdäck, rörliga axlar, etc.) 
• Kontrollera mängden fett på metallederna på rörliga delar. 
• Testa funktionen på armstöd och benstöd (låsning, last, deformation, slitage orsakat 

av laster).  
• Kontrollera driften på lösttagbara delar (exempelvis: säkerhetsbälte, montering 

ryggstöd/ sits, etc.) 
• Kontrollera kablaget (särskilt efter klämskador, förslitning, skärskador, synbar isolering 

av den inre ledare, synlig metall). 
• Elektriska ledningar skall placeras säkert för att undvika skjuvning, kläm och andra 

mekaniska påfrestningar.  
• För elrullstolens laddare, mät resistansen för den skyddande flätan (O) enligt VDE 

0702-1 
• För elrullstolens laddare, mät resterande avledningsström (A) enligt VDE 0702-1.  
• För elrullstolens laddare, mät isolerings- resistansen (MO) enligt VDE 0702-1. 
• Kontrollera körfunktionerna (under en testkörning  ljud, hastighet, tomgång, etc.), 

om nödvändigt: Mät prestandan, först utan last och sedan med den nominella lasten 
("SWL"), kontrollera slitage av motorerna genom att jämföra nuvarande 
elströmsvärden med värdena när elrullstolen levererades.   

• Kontrollera motorerna för justeringar (sits-tilt, rygg-tilt, lyftsystem) 
• Kontrollera skicket på batterierna, skyddshöljena och polerna. 
• Färdigställning av leveransvillkoren, finns bruksanvisning tillgänglig? 

 
Högre prestanda och/eller högt utnyttjande (dagligt användande eller användning på svår 
terräng), ökar inspektionsintervallerna för slitdelar (läckage från motor, däckprofil). Till minst 
en översyn per halvår.  
Kontrollmätningar får endast utföras av kompetenta personer tränade på rullstolen och minst 
under överseende av en elektriker som kan kontrollinstrumenten och processerna.  
Endast en elektriker bör godkänna elrullstolen för användning efter kontrollmätningar eller 
service.  
Service får endast bekräftas i underhållsplanen om ett minimum av samtliga ovan- nämnda 
aspekter har kryssats av.  
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6.5 Felsökning 
Följande lista kommer att hjälpa dig med felsökningen av din elrullstol.  
Problem Orsak till problemet 
Elrullstolen vägrar att köra när den 
startas.  
Ingen indikation på batterinivå.  
 

• Elrullstolen är inte påslagen. 
• Batterikontakten är inte ansluten (batterierna får inte kontakt). 
• Termosäkringar urkopplade. (Kontrollera om manöverdosan och 

batterierna är defekta eller har laddats ur). 
• Batterier defekta (helt urkopplade). 
• Defekt manöverdosa. 
• Kablar defekta. 

Elrullstolen vägrar köra när den startas.  
Batterinivå otillräcklig.  
 

• Motor/växlar i frikopplat läge.  
• Magnetiska bromsar defekta.  
• Motor defekt. 

Driftfel • Möjlig säkerhetsavstängning eller driftfel (joystick). 
• Ställ joysticken i neutralt läge och starta om systemet. 

Termosäkringar urkopplade • Motor överbelastning (se “Tekniska specifikationer”). 
• Termosäkringar defekt. 

Batterifel • Kontrollera batterier och kablage, om nödvändigt ladda. 
• Om nödvändigt, byt ut batterierna.  

Batterierna kan inte laddas.  • Batterierna är inte isatta korrekt 
• Laddningsuttaget defekt 
• Fel laddare 
• Laddningsenhet defekt 

6.6 Desinfektion 
VARNING: Farliga produkter – Användandet av desinfektionsmedel är begränsat till 
auktoriserad personal. 
VARNING: Farliga produkter, risk för hudirritation – Du bör bära lämpliga 
skyddskläder, då desinfektionsmedlet kan irritera huden. Du bör du även ta del av 
produktinformationen för de lösningar som används.  
Alla delar på rullstolen kan behandlas genom tvätt av desinfektionsmedel.  
 

Alla åtgärder som tagits för att desinfektera rehabiliterings- utrustning, deras komponenter 
eller andra tillbehörsdelar skall antecknas i en desinfektionsrapport innehållande ett minimum 
av följande information (med produktdokumentation bifogad):  
 

Datum för 
desinfektion 

Anledning Beskrivning Substans och 
koncentration 

Signatur 

Tabell 1: Exempel på en desinfektions bok 

 

Förkortningar använda i kolumn 2 (anledning): 

V = Misstänkt infektion IF = Infektions fall W = Repetition I = Inspektion 

För ett blankt papper med desinfektionsbok se kapitel 6. 
 

Rekommenderade desinfektionsmedel för tvätt (baserad på listan från Robert Koch Institutet, 
RKI) finns att tillgå i tabellen nedan. Det aktuella läget för de desinfektionsmedel inkluderade 
i RKI listan kan hämtas från Robert Koch Institutet (RKI) (hemsida: www.rki.de). 
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Active substance Product name Laundry 
disinfection 

Surface 
disinfection 
(scrubbing-
/wiping  
disinfection) 

Disinfection of excretions 
1 part sputum or stools + 2 parts 
diluted solution or 1 part urine + 1 part 
diluted solution 

Area of 
effectiv-
eness 

Manufacturer or 
Supplier 

Sputum Stools Urine 

D
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d 
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n 
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ffe
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m
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% Hr. % Hr. % Hr. % Hr. % Hr. 

Phenol or phenol 
derivative 

Amocid 1 12 5 6 5 4 5 6 5 2 A Lysoform 
Gevisol 0,5 12 5 4 5 4 5 6 5 2 A Schülke & Mayr 
Helipur   6 4 6 4 6 6 6 2 A B. Braun 
m-cresylic soap 
solution  (DAB 
6) 

1 12 5 4       A  

Phenol 1 12 3 2       A  

Chlorine, organic 
or inorganic 
substances with 
active chlorine 

Chloramin-T 
DAB 9 

1,5 12 2,5 2 5 4     A1B  

Clorina 1, 5 12 2,5 2 5 4     A1B Lysoform 
Trichlorol 2 12 3 2 6 4     A1B Lysoform 

Per combinations 
Apesin AP1002   4 4       AB Tana 

PROFESSIONAL 
Dismozon pur2   4 1       AB Bode Chemie 
Perform2   3 4       AB Schülke & Mayr 
Wofesteril2   2 4       AB Kesla Pharma 

Formaldehyde 
and/or other 
aldehydes or  
derivatives 

 

Aldasan 2000   4 4       AB Lysoform 
Antifect FD 10   3 4       AB Schülke & Mayr 
Antiseptica 
surface 
disinfection 7 

  3 6       AB Antiseptica 

Apesin AP30   5 4       A Tana 
PROFESSIONAL 

Bacillocid 
special 

  6 4       AB Bode Chemie 

Buraton 10F   3 4       AB Schülke & Mayr 
Desomed A 
2000 

  3 6       AB Desomed 

Hospital 
disinfectant 
cleaner 

  8 6       AB Dreiturm 

Desomed 
Perfekt 

  7 4       AB* Desomed 

Formaldehyde-
solution (DAB 
10), (formaline) 

1,5 12 3 4       AB  

Incidin Perfekt 1 12 3 4       AB Ecolab 
Incidin Plus   8 6       A Ecolab 
Kohrsolin 2 12 3 4       AB Bode Chemie 
Lysoform 4 12 5 6       AB Lysoform 
Lysoformin 3 12 5 6       AB Lysoform 
Lysoformin 
2000 

  4 6       AB Lysoform 

Melsept 2 12 4 6       AB B. Braun 
Melsitt 4 12 10 4       AB B. Braun 
Minutil 2 12 6 4       AB Ecolab 
Multidor   3 6       AB Ecolab 
Nûscosept   5 4       AB Dr. Nüsken 

Chemie 
Optisept   7 4       AB* Dr. Schumacher 
Pursept-FD   7 4       AB* Merz 
Ultrasol F 3 12 5 4       AB Fresenius Kabi 

Amphoteric 
surfactants 
(amfotensiden) 

Tensodur 103 2 12         
A 

MFH Marienfelde 

Lye Lime-milk3       20 6   A3B  
1 Not effective against myco-bacteria when service disinfecting, especially in the presence of blood. 
2 Not suitable for disinfecting blood-contaminated or porous surfaces (e.g. raw wood). 
3 Useless for tuberculosis; preparation of Lime-milk: 1 part dissolved lime (calcium hydroxide) + 3 parts water. 
* Checked for effectiveness on viruses in accordance with checking methods of the RKI (Federal Health Reporting 38 (1995) 242).  
A:  Suitable for killing vegetative bacterial germs including myco-bacteria as well as fungi, including fungal spores. 
B:  Suitable for deactivating viruses. 

Tabell 2: Disinfectans 

Vänligen konsultera med din auktoriserade återförsäljare om du har frågor gällande desinfektion. 

 49  
 



  Timix 
  201501|3 
 

 

 

 

7 Garanti  
Ett utdrag från "Allmänna affärsvillkor ": 
(...) 
5. The warranty period for warranty claims is 24 months (6 months for batteries). 
(...) 
The guarantee excludes damage arising from structural changes to our products, insufficient 
maintenance, defective or improper handling or storage or the use of non-original parts. 
Likewise, the guarantee excludes parts or working parts subject to natural wear and tear. 
(...) 
The terms of the guarantee may differ from country to country. Please contact your dealer for 
further information. 

8 Kassering 
Vid kassering av rullstolen, kontakta din lokala återvinningsstation eller returnera 
produkten till din auktoriserade återförsäljare som, efter att ha genomgått en 
hygienisk procedur, kan skicka tillbaka den till tillverkaren som kan kassera och 

återvinna den korrekt, genom att separera dess olika delar.  
Tillverkaren är skyldig att ta emot och återvinna elrullstolen och skall möta kraven under 
”European Directive 2002/96/EC” gällande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.  
Förpackningsmaterial kan tas för deponering, återvinningscentral eller till din återförsäljare.  

9 Declaration of conformity 
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10 Underhållsplan 
Datum Underhåll Kommentarer Paragraf 

1/1/ 2012 Smörjning och allmän service Inga  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

11 Desinfektionsbok  
 

Datum för 
desinfektion 

Anledning Beskrivning Substans och 
koncentration 

Signatur 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Förkortningar använda i kolumn 2 (anledning): 

V = Misstänkt infektion IF = Infektions fall W = Repetition I = Inspektion 
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11.1.1 Garantitider  
Vi lämnar 2 års garanti på våra produkter för tillverkningsfel/skada. Undantag för klädsel, hjul och 
batterier där vi lämnar 1 års garanti. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi 
rekommenderar våra kunder att använda produkten i enlighet med bruksanvisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eurovema AB, Baldersvägen 38, 332 35 Gislaved | Tel. 0371 390 100, fax 0371 189 82 
www.eurovema.se | info@eurovema.se 
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