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Introduktion
Denna handbok innehåller grundläggande detaljerad information om 
demontering och byte av KS-343-serien för att göra det möjligt för 
Karmas auktoriserade återförsäljare att tillhandahålla bättre service. 
Det är inte avsett att vara en omfattande underhållsguide eller ge 
detaljerad montering / demontering av produkterna. Kontakta din 
återförsäljare om du behöver fråga mer detaljerad information.  
Karma förbehåller sig rätten att ändra innehållet utan föregående 
meddelande.

This scooter is designed and manufactured by:

Karma Medical Products Co., Ltd.
No.2363 Sec.2, University Rd., Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan
Tel:+886-5-2066688
Fax:+886-5-2067788
Web: www.karmamedical.com
E-Mail: globalsales@karma.com.tw

FÖR EFTER SERVICE, INKLUSIVE REPARATIONER, SERVICE OCH  
EFTERFRÅGAN PÅ RESERVDELAR, KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJARENS  
BUTIK DÄR DU KÖPTE PRODUKTERNA.
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1. Framhjul
Figur 1.3
 

1.  Dammplugg för hjul
2.  M8 bult
3.  Fjäderlåsbricka
4.  Platt bricka
5.  Främre hjulmontering

Verktyg
– 13 mm hylsnyckel
– Spårmejsel

Instruktioner för demontering och underhåll:
1.1  Använd en platt skruvdragare för att ta bort (1).
1.2  Använd en 13 mm hylsnyckel för att ta bort del 2,3 och 4 i följd från del 2  
 för att ta bort framhjulsenheten.
1.3  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter: 
•  Alla bultar och skruvar ska vara väl inriktade och dras åt ordentligt. 
•  Om bultarna eller skruvarna är skadade, byt ut dem mot nya.
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2. Bakhjul
Figur 2.1

 
1.  M10 nyloninsats sexkantsmutter 
2.  M10 platt bricka 
3.  Bakhjulsaggregat 
4.  Differential hos motor Krav: -10 mm hylsnyckel 

Instruktioner för demontering och underhåll:
2.1   Använd en 10 mm hylsnyckel för att ta bort del 1 och 2. Ta bort framhjulsenheten.
2.2   Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
• Efter att bakhjulen har monterats i chassit, ska hjulen kunna rotera smidigt, orsaka 
 ingen friktion och inte störa andra delar. När monteringen är klar ska chassit inte vackla.
•  Det är ett måste att den parallella nyckeln på motorns utgående axel är monterad.  
 Kontrollera om den fungerar som den ska när frihjulsspaken är inkopplad och släppt.
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3. Stötdämpare 
Figur 3.1

 

1.  M10 nyloninsats sexkantsmutter 
2.  Bakre stötdämpare 
3.  M10 sexkantsbult Krav: -Två 17 mm skiftnycklar 

Instruktioner för demontering och underhåll:  
3.1  Använd två 17 mm skruvnycklar för att ta bort (1) och (3). Ta bort stötdämparen.  
3.2  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Kontrollera om fjäderhastigheten och tråddiametern för den nya stötdämparen är  
 identiska med originaldelen.
•  Se till att justeringsknappen är åtdragen.
•  Alla skruvar och skruvar ska vara väl inriktade.
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4. Kontroll
Figure 4.1

 

1.  M5 sexkantskruv med sexkantshuvud
2.  S-Drive-styrenhet
3.  M5 nyloninsats sexkantsmutter

Verktyg
- 4 mm insexnyckel med L-form
- 8 mm låsnyckel

Instruktioner för demontering och underhåll:
4.1  Använd den 4 mm L-formade insexnyckeln och 8 mm låsnyckel för att ta bort del (1) och (2),  
 då kan styrenheten tas bort.
4.2  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Efter montering ska kablarna anslutas ordentligt.
• Kablarna och kabelbanden ska vara ordnade som originalet. Ändra INTE det.
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5. Motor 
Figur 5.1

 

1.  M8 sexkantsbult
2.  M8 platt tvättmaskin
3.  U-fäste
4.  Plastbricka 
5.  Överföringsväska & motorenhet
6.  M6 Nyloninsats sexkantsmutter
7.  M6 platt bricka
8.  Handtag på frihjulsnivå
9.  M6 sexkantskruv med sexkantskruv (35mm)
10.  Frihjulsnivåförlängning
11.  M6 sexkantsmutter
12. Freewhell Level Base
13.  M6 sexkantskruv med sexkantskruv (20 mm)
14.  Gummiplatta
15. Intern tandlåsbricka
16.  M8 nyloninsats sexkantsmutter
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Verktyg
- 13 mm låsnyckel
- 5 mm insexnyckel med L-form
- 10 mm låsnyckel

Instruktioner för demontering och underhåll:
5.1   Ta bort bakhjulen med hänvisning till föregående avsnitt.
5.2   Använd den 5 mm L-formade insexnyckeln och 10 mm låsnyckel för att ta bort del  
 6,7 och 9. Ta sedan bort del 11 och 13.
5.3   Ta bort del 8,10 och 12 i följd.
5.4   Använd 13 mm låsnyckel för att ta bort del 1 och 16 på både vänster och höger sida.  
  Ta bort del 3,4, 14 och 15 i tur och ordning och ta bort motorns differential från sidan.  
  Det finns totalt fyra gummiplattor.
5.5  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Motordifferentialen ska sitta ordentligt i ramen.
•  Gummipatroner och brickor av plast ska installeras ordentligt.
•  Se till att alla bultar och muttrar är åtdragna.
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6. Tippstöd
Figur 6.1

1.  M6 skruv med sexkantskruv
2.  M6 platt bricka
3.  M6 nyloninsats sexkantsmutter
4.  Tippskydd

Verktyg
- 5 mm insexnyckel med L-form
- 10 mm låsnyckel

Instruktioner för demontering och underhåll:
6.1  Använd den 5 mm L-formade insexnyckeln och 10 mm låsnyckel för att ta bort  
 del 1, 2 och 3. Tippskyddet kan tas bort eller justeras.
6.2 Montering görs i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Alla skruvar är åtdragna och båda tipphjulen har samma höjd.
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7. Bakre kåpa och batterier
Figur 7.1
 

1. Förarens säte 
2.  Vredbult (HK25M615) 
3.  Bakre höljeenhet 
4.  Batterimontage 

Instruktioner för demontering och underhåll: 
7.1  Ta bort del 1.  
7.2  Lossa del 2 och ta bort del 3  
7.3  Lossa kardborrbandet som fixerar batterierna och batterierna kan bytas ut. 
7.4  Återmontering sker i omvänd ordning. 

Kontrollpunkter: 
•  Batterierna är fästa med kardborreband och kablarna är ordentligt anslutna. 
•  Det bakre höljet och förarsätet ska dras åt.
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8. Bakre kåpan
Figur 8.1
 

1.  Blinkerslampa (R)
2.  Bakljus
3.  M5-knapphuvudskruv
4.  Blinkerslampa (L)
5.  Bricka
6.  Arm
7.  Självtappande skruv med M4-platta huvud
8.  Mutter

Verktyg
- 3 mm insexnyckel
- 8 mm låsnyckel
- Stjärnskruvmejsel

Instruktioner för demontering och underhåll:
8.1  Lossa det bakre höljet och batterierna enligt föregående avsnitt.
8.2  Använd den 3 mm L-formade insexnyckeln och 8 mm låsnyckel för att ta bort del 3 och 8.  
 Bakljuset kan tas bort.
8.3  Använd stjärnskruvmejseln för att ta bort del 7, 6 och 5. Ta bort blinkerslampan.
8.4  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Det bakre höljet och lamporna ska dras åt och testa om de fungerar som de ska.
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9. Säte
Figure 9.1

1.  Förarsäte
2. Knäpp bult
3.  Armstödsenhet
4.  M8-knapphuvudskruv

Verktyg
- 5 mm insexnyckel med L-form
         
Instruktioner för demontering och underhåll:
9.1  Ta bort förarsätet genom att dra upp det genom att trycka på vridnivån och  
 vrida sätet något.
9.2  Ta bort del 4. Använd 5 mm insexnyckel med L-form. Ta bort del 2.  
 Sätet kan flyttas från basen.
9.3  Montering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Alla skruvar och skruvar ska vara väl inriktade när de dras åt.
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10. Främre belysning
Figur 10.1
 
1.  M6-knapphuvudskruv
2.  M6 platt bricka
3.  Strålkastare
4.  M6 nyloninsats sexkantsmutter

Verktyg
- 5 mm insexnyckel med L-form
-10 mm låsnyckel

Instruktioner för demontering och underhåll:
10.1 Se rutinerna för att ta bort rattstången  
  innan du byter strålkastare.
10.2  Använd den 5 mm L-formade insexnyckeln  
  och 10 mm låsnyckel för att ta bort del 1,2 och 4.  
  Ta bort strålkastaren.
10.3  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Skruvarna ska dras åt.
•  Höljet ska skruvas fast i linje med de runda hålen på höljet och dras åt.
•  Kablarna och kabelbanden ska vara ordnade som originalet. Ändra INTE det.

Figur 10.2

1.  Phillips självtappande skruv 
2.  Phillips självtappande skruv Krav: -Stjärnskruvmejsel 

Instruktioner för demontering och underhåll: 
10.4 Använd stjärnskruvmejseln för att ta bort (1) och ta bort ljusbasen.  
10.5 Ta bort (2) med stjärnskruvmejseln. Ta försiktigt bort glödlampan. Därefter kan strålkastaren tas bort.  
10.6 Återmontering sker i omvänd ordning. 

Kontrollpunkter: 
•  Skruvarna ska dras åt. 
•  Höljet ska skruvas fast i linje med de runda hålen på höljet och dras åt.
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11. Backspeglar och korg
Figur 11.1

 

1.  Backspegel (R) 
2.  Backspegel (L) 
3. Styrningskolonnmontering 2. Korg Krav: -13 mm låsnyckel 

Instruktioner för demontering och underhåll: 
11.1 Använd 13 mm låsnyckel för att ta bort del 1 eller 2.  
11.2 Ta bort korgen genom att lyfta korgen med två händer.  
11.3 Montering sker i omvänd ordning. 

Kontrollpunkter: 
•  Backspeglarna ska dras åt och vinkeln bör justeras så att den passar användarens syn. 
•  Höljet ska skruvas fast i linje med de runda hålen på höljet och dras åt. 
•  Korgen ska vara låst ordentligt med kroken.



16

12. Styrenhet
Figur 12.1

 
1.  M5-knapphuvudskruv (16 mm)
2.  KS737 Kontrollpanelhölje
3.  M5 platt bricka
4.  Flänsmutter
5.  Kontrollpanelbas
6.  Rattstångs bakre höljesenhet
7.  Montering av rattstångsram
8.  Variabel hastighetsspak VR
9.  Spak med variabel hastighet
10. Vändsignal (L)

Verktyg
- 3 mm insexnyckel

Instruktioner för demontering och underhåll:
12.1  Använd den 3 mm L-formade insexnyckeln för att ta bort del 15,1 och 3.
 Sedan kan del 2,5,6 och 12 tas bort.
12.2  Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Ändra inte kabelbuntens positioner.
•  Höljet ska skruvas fast i linje med de runda hålen på höljet och dras åt. Den ska inte  
 vara lös efter montering.

11.  Laddningsuttag
12.  Montering av rattstångens främre hölje
13.  Korg för montering av korg
14. M5 Fjäderlåsbricka
15.  M5-knapphuvudskruv (25 mm)
16.  Korgmontering
17.  Tändning
18.  Typskylt
19.  Blinkers (R)
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13. Blinkers
Figur 13.1

 
Figure 13.2

1.  M10 nyloninsats sexkantsmutter
2.  Blinkers
3.  Montering av rattstångens främre hölje

Verktyg:
-17 mm låsnyckel
         
Instruktioner för demontering och underhåll:
13.1 Innan signallampan byts ut, se procedurerna för att ta bort rattstången.
13.2 Använd låsnyckeln 17 mm och ta bort stiften för att ta bort den. Dra inte för 
  mycket i ledningarna.
13.3 Ta bort ljuskåpan genom att öppna den från sidan.
13.4 Återmontering sker i omvänd ordning.

Kontrollpunkter:
•  Kablarna ska vara ordentligt anslutna vid montering.
•  Höljet ska skruvas fast i linje med de runda hålen på höljet och dras åt.
•  Ljuskåpan ska vara låst ordentligt.
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14. Gashandtag
Figur 14.1

 
1.  M5-knapphuvudskruv 
2.  M5 platt bricka 
3. Roterande rattstångsmontering 
4. Variabel hastighetsspak VR 5. Spak med variabel hastighet Krav: -3 mm insexnyckel  

Instruktioner för demontering och underhåll:
14.1 Innan du byter ut den variabla hastighetsnivån, se procedurerna för att ta bort rattstången. 
14.2 Använd den 3 mm L-formade insexnyckeln för att ta bort del 1,2 och 4. Ta bort  
 hastighetsspaken. 
14.3 Återmontering sker i omvänd ordning. 

Kontrollpunkter: 
•  Se till att hastighetsspaken är korrekt installerad. Se till att driftsfunktionen är normal innan  
 du använder den elektriska rullstolen.
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15. Elektroniken
15.1 Felkoder och diagnoskoder

Antal 
blinkningar Batteri och diagnoskoder

Batterspänning

Batterierna behöver laddas eller det finns en dålig anslutning till batterierna. 
Kontrollera anslutningarna mellan den centrala reläboxen och batterierna.  
Om anslutningarna är bra, försök ladda batterierna.

Motorn frånkopplad

Det finns en dålig anslutning till motorn. Kontrollera alla anslutningar mellan 
motorn och den centrala reläboxen.

Motorkopplingsresa

Motorn har en kortslutning till en batterianslutning. Kontakta din serviceagent.

Frihjulsläge

Frihjulsomkopplaren aktiveras om manuell urkopplingsmekanism används.  
Kontrollera brytarens eller spakens läge.

Används ej

Laddare ansluten

S-enheten hindras från att köra. Det kan bero på att batteriladdaren är  
ansluten eller att sätet inte är i körläge.

Gasregel

Ett gasfel indikeras. Se till att gasreglaget är i viloläge innan du byter.

Möjligt kontrollsystem

Ett styrfel indikeras. Se till att alla anslutningar är säkra.

Broms dålig anslutning

Parkeringsbromsarna har dålig anslutning. Kontrollera parkeringsbromsen och 
motoranslutningarna. Se till att styrenhetens anslutningar är säkra.

Batterspänning

En överdriven spänning har lagts på styrenheten. Detta orsakas vanligtvis av  
en dålig batteriförbindelse. Kontrollera batterianslutningarna.



20



21



22



Svensk Återförsäljare
 

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
332 35 Gislaved

Telefon 0734425900

Mail info@eurovema.se

eurovema.se


