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  TEKNISK INFORMASJON

Dette produktet er konstruert som tilbehør til elektriske rullestoler eller manuelle rullestoler med elektrisk hjelpemotor. 
Hensikten med produktet er å skape en komfortabel og ergonomisk riktig bevegelse for ledsageren som går bak og 
styrer stolen.

Enheten er solid og består av komponenter laget i stål, aluminium og plast. Alle deler som er utsatt for korrosjon er 
overflatebehandlet med en pulverlakk som gir en hard, robust overflate som tåler en del slitasje.  

  BRUK AV LEDSAGERSTYRING

Kjørehåndtakene er en ”forlengelse av Styreboksen”. Når kjørehåndtakene trykkes ned vil stolen bevege seg fremover, 
løftes håndtakene opp beveger stolen seg bakover. Når man skyver kjørehåndtakene til venstre svinger stolen til høyre 
og tilsvarende vil stolen svinge til venstre når kjørehåndtakene skyves i motsatt retning. Når man slipper håndtakene 
går de automatisk tilbake til midtstilling, og stolen vil stanse.

Justering av kjørehåndtakene
Ledsagerstyringen er utstyrt med en hurtigkobling som gjør at man enkelt kan justere kjørehåndtakene i forskjellige 
høyder, dette gjør det mulig å regulere håndakene til en behaglig kjørestilling. Kjørehåndtakene kan også slås helt ned 
i en ”parkeringsstilling” (for å minske plassbehovet) når stolen ikke er i bruk. Dette bør man gjøre under transport
og lagring for å minske faren for skader.

Nødstopp
Nødstopp skal alltid være montert i ladeplugg ved bruk av stolen i bevegelse. Hvis ”nødsituasjoner” skulle oppstå og 
stolens bevegelser må stanses trykkes nødstoppknappen ned. Strømforsyningen blir brutt, og stolen stanser umiddel-
bart. For å kunne kjøre stolen igjen må nødstoppknappen vris slik at den igjen kommer opp i normal stilling.
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

• Kontroller ledsagerstyringens funksjon jevnlig.

   OBS! Hvis ledsagerstyringen ikke oppfører seg normalt må den ikke brukes!
   Kontakt snarest leverandør.

• Sjekk med jevne mellomrom at ledsagerstyringen er godt festet til stolen.
• Kontroller at alle skrueforbindelser på festeplaten, festemateriellet og nødstoppen er i orden.
• Skift mosegummien på kjørehåndtakene hvis disse er skadet.

ERKLÆRING OM SAMSVAR OG GARANTI
Attende AS har levert denne ledsagerstyringen i samsvar med
EMC direktiv 89/336/EØF, 92/31 EØF,
Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF
Maskindirektiv 89/392/EØF
Forskrift om elektrisk utstyr

Samsvarserklæring er utstett. CE merket på enheten er beviset på at kravene er oppfylt. 

I henhold til EU’s forskifter for denne typen utstyr garenteres ledagerstyringen mot fabrikasionsfeil i 2 år, forutsatt at 
enheten er montert med tilpasset festemateriell levert av Attende AS, og at nødstoppbryteren er montert.

Når unormal slitasje oppstår, som følge av “unormal bruk”, eks. for store belastningen som oppstår ved bruk av kjøre-
håndtakene som “løfteredskap”, må fjærhuset komplett, med varenummer 41984, skiftes. 

OBS! Man må aldri benytte ledsagerstyringens kjørehåndtak/ hendler til å løfte eller vippe stolen over fortaus  
     kanter og lignende! Dette kan medføre deformering av enkelte komponenter inne i enheten, som igjen vil gjøre 
     at enheten ikke fungerer tilfredsstillende.

LEDSAGERSTYRING KAN UTSTYRES MED FORSKJELLIGE STYREBOKSER
 
1. stolen er både bruker og ledsagerstyrt
2. stolen er kun ledsagerstyrt
 
Hvis stolen er både bruker og ledsagerstyrt:
Grønn knapp velger styreposisjon
Gul knapp velger hastighet
 

Hvis stolen er kun ledsagerstyrt:
Hvit knapp er AV/PÅ
Blå knapp velger hastighet fra 1-5
 
De fleste ledsagerstyringer er utstyrt med betjeningspanel som 
styrer setefunksjoner.
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