
 
 
 
 
 
 

Power Glide 

 
Bruksanvisning 



SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
 
 

VARNING! Denna produkt får monteras bara av en auktoriserad Pride-
återförsäljare eller en kvalificerad tekniker. Alla punkter i 
bruksanvisningen ska följas.  

 
Symbolerna nedan används genomgående i denna bruksanvisning och produkt för att 
ange varningar och viktig information. Det är synnerligen viktigt att läsa och förstå 
varningarna och anvisningarna. 

 
 

VARNING! Denna bild meddelar om ett läge/en situation som eventuellt 
är farlig. Om man inte utför de angivna åtgärderna kan det leda till 
personskador, produktskador eller funktionsstörning. På produkten 
visas det här piktogrammet med en svart symbol i en gul triangel, som 
har svarta gränser. 

 
 

OBLIGATORISKT! De här åtgärderna ska utföras på det sätt som de har 
angivits. Om man inte utför obligatoriska åtgärder kan det leda till 
personskador och/eller produktskador. På produkten visas det här 
piktogrammet med en vit symbol i en blå cirkel som har vita gränser.   

 
 

FÖRBJUDET! Dessa åtgärder är förbjudna. Dessa åtgärder ska aldrig och 
under inga omständigheter utföras. Det kan leda till personskador 
och/eller produktskador att utföra en förbjuden åtgärd. På produkten 
visas det här piktogrammet med en svart symbol i en röd cirkel, som har 
ett rött tvärstreck. 

 
 

OBS: Dessa anvisningar har sammanställts enligt den senaste tekniska information som 
finns att tillgå för produkten. Vi förbehåller oss rätten att utföra ändringar enligt behov. 
Produktändringar kan orsaka variationer i bilderna och förklaringarna i denna anvisning i 
jämförelse med den produkt som du köpt. Den senaste/nuvarande versionen av denna 
bruksanvisning finns tillgänglig på vår webbplats. 
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PRODUKTENS SÄKERHETSMÄRKNINGAR 

 
Symbolerna nedan har använts på produkten för att ange varningar samt obligatoriska och 
förbjudna åtgärder. Det är synnerligen viktigt att du läser och förstår förklaringarna. 

 
Läs och följ bruksanvisningens instruktioner. 

 
 
 

Undvik alltid där det är möjligt att utsätta produkten för regn, snö, is, salt eller 
stående vatten. Förvara på en ren och torr plats. 

 
 

Förvara verktyg och övriga metallföremål borta från batteriets 
kontakter. Om de vidrörs med verktyg kan det leda till elektrisk stöt. 

 
 
 

Låt inte barn leka i närheten av produkten när batteriet håller på att laddas. 
 
 

     Utsätt inte för öppen eld. 

     Explosionsrisk! 

Batteriet innehåller frätande kemikalier. 
 

      Innehåller bly. 

Använd skyddsglasögon. 



Byt alltid ut batteriet mot exakt samma typ med samma egenskaper 
och samma Ah-(amperetimme)kapacitet. Kontrollera   
rekommenderad typ och egenskaper i tabellen Tekniska data i 
denna bruksanvisning. 

 
 
 
 
 

Kassering och återvinning – Kontakta en auktoriserad Pride-återförsäljare 
för korrekt kassering av produkten och dess förpackning. 

 
 
 
 
 
 
 

Batteriladdaren endast för inomhusbruk 
 
 
 

Enhet i klass II 



INLEDNING 
Grattis till köpet av en Pride-produkt. I den produkt du köpt förenas komponenter i 
toppklass, säkerhet, komfort och stil. Vi är övertygade om att funktionerna i produkten 
kommer att ge dig den komfort du förväntar dig i dina dagliga aktiviteter. När du förstår 
hur man använder och sköter den här produkten tryggt, kan du se fram emot åratals 
problemfri drift och användning. 

 
Läs och följ alla instruktioner, varningar och anteckningar i denna bruksanvisning och läs 
den medföljande litteraturen innan du använder produkten för första gången. Din säkerhet 
är avhängig av att din vårdnadshavare, vårdare eller sjukvårdspersonal använder gott 
omdöme när ni använder produkten. 

 
Denna bruksanvisning är avsedd att användas utöver den bruksanvisning som följde med 
din rullstol. Om denna guide tillhandahåller information som du inte förstår, eller om du 
behöver ytterligare hjälp med montering eller funktioner, kontakta en auktoriserad Pride-
återförsäljare. Underlåtenhet att följa instruktionerna, varningarna och 
anmärkningarna i denna bruksanvisning och på Pride-produkten kan resultera i 
personskador och/eller skador på produkten och göra produktgarantin ogiltig. 

 
KÖPARENS ÅTAGANDE 
Genom att godkänna leveransen av denna produkt lovar du att du inte kommer att ändra 
eller modifiera denna produkt, eller ta bort eller inaktivera eller göra produktens 
säkerhetsfunktioner farliga; från tid till annan erbjuder Pride eftermonteringspaket för att 
förbättra eller upprätthålla en säker användning av produkten. 

 
FEEDBACK 
Vi tar gärna emot frågor, kommentarer eller förslag om den här bruksanvisningen. Vi 
hör också gärna om säkerheten och tillförlitligheten hos din nya Pride-produkt samt 
vilken typ av service du fått av en auktoriserad Pride-återförsäljare. Vänligen meddela 
oss om en adressändring så att vi kan skicka dig viktig information om säkerhet, nya 
produkter och nya tillbehör som kan öka din Pride-produkts komfort. 

 
 

OBS: Om du tappar bort den här handboken, kontakta oss så skickar vi dig en ny 
omedelbart. 

 
Pride Mobility Products Corporation 

Attn: Customer Care Department 
182 Susquehanna Avenue 

Exeter, PA 18643-2694 



POWER GLIDE 
Power Glide är planerad för att hjälpa en skötare när en rullstol som är i bruk skjuts i 
uppförsbacke och på ramper eller ojämn mark.  

 
 
 
 
 

VARNING! Använd inte Power Glide när ingen sitter i rullstolen. 
 

VARNING! Kontrollera att on/off-knappen är i off-läge innan en person stiger i 
eller upp ur rullstolen. 

 
Försök inte att klättra i en uppförsbacke i rullstolen utan hjälp av en skötare. 

 
VARNING! Överskrid inte de säkerhetsgränser som rekommenderas av 
rullstolstillverkaren när du använder en rullstol som är försedd med Power Glide. 

 
VARNING! Montera bromsar som styrs av skötaren om rullstolen används i en brant 
nedförsbacke. 

 



Power Glide består av följande delar (se bild 1): 
1. Fästremmar 
2. Strömbox med lyftbälte 
3. Batterilåda 
4. Handtag 
5. Batteriladdare 
6. Fästen (vänster och höger) 
7. Stångsammansättning (lång och kort stång) 
8. Styrenhet med fästdon 

 
 
 
 

Bild 1. Power Glides delar 



MONTERING 
Power Glide kan enkelt monteras i vilken som helst rullstol som har en bredd på 35,56 – 
50,80 cm. 

 
 

VARNING! Power Glide är tung. Se tabellen i Tekniska data för detaljerad 
information. Om du inte orkar lyfta enheten, be om hjälp till lyftet. Använd rätta 
lyfttekniker och undvik att lyfta mer än du orkar. 

 
VARNING! Lyft alltid först upp strömboxen från lådan och därefter batteriet. Lyft inte 
båda samtidigt, eftersom du kan tappa batteriet. 

 
VARNING! Montera alltid först strömlåset på rullstolen och först därefter batteriet.  

 

OBLIGATORISKT! Överskrid inte den viktkapacitet för rullstolen som anges i 
bruksanvisningen för rullstolen, dvs. 136 kilogram; följ ett mindre tal. Håll i minnet 
att den maximala viktkapaciteten innefattar den sammanlagda vikten av 
användaren och de tilläggsdelar som monterats på rullstolen, inklusive Power 
Glide. 

 
Följ dessa instruktioner när du monterar Power Gliden på rullstolen: 
1. Se till att du har alla delar som visas på bild 1. 
2. Montera fästdonet på undersidan av rullstolen på båda sidor av ramen och dra åt 

delarna. Håll båda fästdonen i samma linje på vardera sidan av ramen. Se bild 2. 
3. Placera den långa tvärstången i tvärstångshuset enligt bild 3 och fäst samman 

den och växellådan med de fyra (4) medföljande skruvarna. 
 

OBS: Dra inte åt stjärnmuttern i detta skede. 
 

4. Stick in den korta tvärstången i den långa tvärstången och ställ in längden så att de 
förenade tvärstängerna träffar båda fästdonen tätt. Se bild 3. 

5. Se till att fästdonen är låsta. 
6. Lås de förenade tvärstängerna med en stjärnmutter. Se bild 3. 
7. Se till att strömlåset är i mitten på rullstolens ram. 
8. Dra åt stjärnmuttern. 



 
 

Bild 2. Montering av fästdonet 
 

 
Bild 3. Montering av tvärstången 



9. Fäst styrenhetens ram vid en av rullstolens bakkäppar. Se till att sitsens bakdel inte 
kommer i kontakt med styrenhetens ram när sitsen är i bakåtlutat läge, om det är 
möjligt att reglera sitsen. Dra åt delarna. Se bild 4. 

10. Placera batterilådan i strömboxen. Se bild 5. 
11. Koppla till batteriet den stickkontakt på strömboxen som är avsedd för batteriet. Se bild 

5. 
12. Dra strömboxens kabel uppåt längs sitsens bakre del och koppla till strömlåset och 

styrenheten. Se bild 6. 
13. Fäst vardera stödremmen vid den nedre delen av rullstolens ram, såsom på Bild 6. 
14. Dra stödremmarna över den monterade Power Gliden och fäst dem med en 

återanvändbar krok och öglefästen. 
 

OBS: Fästremmar kan inte monteras på alla rullstolsmodeller. 
 

Bild 4. Montering av styrenhetens fästdon 
 
 

 
Bild 5. Montering av batterilådan 



 
 

Bild 6. Styrenhetens kabeldragning och monteringen av stödremmarna 

 
 
 
 



POWER GLIDES FUNKTION 
 
På bild 7 visas delarna i Power Glides styrenhet. Lär dig med hjälp av den 
här bilden varje dels funktion och läge innan Power Glide används. 

 

Bild 7. Styrenhetens delar 
 
 

On/Off-knappen 
On/off-knappen stänger av och startar systemet. 

 
LED-lampa 
LED-lampan tänds, när on/off-knappen är i on-läget och lampan visar även felkoderna. 

 
Hastighetsinställning (Speed Dial) 
Med hastighetsinställningen kan man kontrollera Power Glides maximihastighet. Vrid reglaget 
medurs för att öka maximihastigheten och moturs för att sänka maximihastigheten.  
 
Hastighetsreglage (Speed Adjustment Lever) 
Hastighetsreglaget kontrollerar Power Glides hastighet inom de gränser som ställts in med 
hastighetsinställningsknappen. Dra reglaget uppåt för att öka Power Glides hastighet. 

 
Framåt/bakåt-reglage (Forward/Reverse Switch) 
Framåt/bakåt-reglaget kontrollerar Power Glides riktning. Tryck reglaget mot rullstolens 
framdel när du vill åka framåt och mot rullstolens bakdel när du vill åka bakåt.  



 

BATTERIER OCH LADDNING 
Power Glide använder ett långtids 12 volts deep-cycle-batteri. Batteriet är förseglat och 
det behöver inte underhållas. Eftersom batteriet är förseglat, behöver man inte kontrollera 
dess elektrolyt-(vätske)nivå. Deep-cycle-batterier är konstruerade för att ladda ur längre. 
Även om de till utseendet påminner om fordonsbatterier, är batterierna inte sinsemellan 
utbytbara. 
Fordonsbatterier är inte konstruerade för att klara lång urladdning och är 
farliga att använda i mobila enheter. 

 
OBLIGATORISKT! Batteriramen, kontakterna och de 
batterirelaterade tillbehören innehåller bly och blytillverkade 
delar. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid 
hantering av batterier och tvätta händerna efter hanteringen. 

 
 

VARNING! Kontakta en auktoriserad Pride-återförsäljare 
om du har några frågor om batteriet i din Power Glide-
produkt. 

 
 

Laddning av batteriet 
Batteriladdaren är en väsentlig del vad gäller att garantera en lång livslängd för Power 
Glide-batteriet. Laddaren är konstruerad för att optimera produktens prestanda genom att 
ladda batteriet säkert, snabbt och enkelt. Batteriladdaren är endast funktionell när laddarens 
nätsladd är ansluten till en elektrisk kontakt. 

 
Batteriet kan utsättas för extrema temperaturer som kan påverka dess prestanda. Extrem 
värme minskar batteriets laddning och extrem kyla bromsar den tillgängliga effekten och 
förlänger den tid som krävs för att ladda batteriet. Håll batteriet fulladdat när det är möjligt 
och skydda batteriet mot extrema temperaturer. 

 

 
 

VARNING! Skydda batteriet mot frost. Ladda aldrig ett fruset batteri. 



VARNING! Explosionsfara! 
 
 
 

VARNING! Batteriet innehåller frätande kemikalier. 
 
 
 

 
OBLIGATORISKT! Använd endast ett AGM- eller Gel-Cell-batteri för att minska 
risken för läckage eller explosion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRBJUDET! Det kan utgöra en elektrisk fara att ta bort jordningspinnen. Montera 
vid behov omsorgsfullt en godkänd 3-grensadapter i ett uttag med ett 2-grens 
plugghål. 

 

FÖRBJUDET! Anslut inte förlängningssladden till en AC/DC-omvandlare eller 
batteriladdare. 

 

FÖRBJUDET! Låt inte barn leka i närheten av produkten medan batteriet laddas. 
 
 
 

FÖRBJUDET! Utsätt inte batteriet för öppen eld. 



 
 

FÖRBJUDET! Undvik att utsätta produkten för regn, snö, is, salt eller stående vatten. 
Förvara på en ren och torr plats.  

 
 

OBLIGATORISKT! Batteriladdaren bara för inomhus bruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följ följande instruktioner för att 
ladda Power Gliden: 
1. Placera en rullstol med Power 
Glide nära en normal elektrisk kontakt. Se 
bild 8. 
2. Anslut laddaren till 
nätsladden från batterilådan och anslut 3-
grenskontakten till nätkontakten. 
3. När batteriet är fulladdat, 
koppla bort laddaren från nätkontakten och 
sedan från batterilådan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8. Laddning av batteriet 



   Utbyte av batteriet 
 

OBLIGATORISKT! Batteriramen, kontakterna och de 
batterirelaterade tillbehören innehåller bly och blytillverkade 
delar. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid 
hantering av batteriet och tvätta händerna efter hanteringen. 

 

 
 

Byt alltid ut batteriet mot exakt samma typ med samma 
egenskaper och samma Ah-(amperetimme)kapacitet. 
Kontrollera   rekommenderad typ och egenskaper i tabellen 
Tekniska data i denna bruksanvisning. 

 
 

För att byta batteriet: 
1. Koppla loss batterilådan från strömboxen. Se bild 5. 
2. Öppna batterilådan. 
3. Koppla bort batterikablarna från batterikontakterna och ta ur batteriet. 
4. Sätt i det nya batteriet i batterilådan. 
5. Anslut batterikablarna: den röda kabeln till den positiva kontakten (+) och den svarta kabeln till 

minuskontakten (-).  
6. Sätt fast batterilådan. 
7. Återanslut batterilådan till strömboxen. Se bild 5. 

 
 
 
 
 
 

FELKODER 
LED-lampan blinkar felkoder, när Power Glide upptäcker ett onormalt tillstånd i 
elsystemet. LED-lampan fortsätter att blinka felkoderna tills problemet är åtgärdat. I 
tabellen nedan presenteras var och en felkod. Om någon av dessa felkoder 
förekommer under en längre tid, ta kontakt med en auktoriserad Pride-återförsäljare. 

 
Blinkande 
kod 

Sannolik orsak Effekt Eventuell lösning 

1 Batteriet ska laddas Fungerar Lite ström i batteriet. Ladda batteriet så 
snart som möjligt. 

2 Batteriets 
spänning för låg 

Verksamheten 
förhindrad 

Batteriet är helt urladdat. Ladda 
batteriet. 



3 Batteriets spänning 
för hög 

Verksamheten 
förhindrad  

Batteriets laddning är för hög. 
Överdriven laddning kan orsaka detta 
fel. 
Kontrollera batteriets kopplingar. 

4 Strömgränsen överskriden Verksamheten 
förhindrad  

Enheten har fått för mycket ström 
för länge, vilket kan bero på 
kortslutning i motorn. Stäng av 
enheten för några minuter och starta 
om. Kontrollera att det inte finns 
kortslutningar i motorn. Kontakta en 
auktoriserad Pride-återförsäljare, om 
problemet fortsätter. 

7 Fel i 
hastighetsinställningens 
potentiometer 

Verksamheten 
förhindrad  

Monteringen/kabeldragningen kan 
vara felaktig. Kontakta återförsäljaren. 

9 Internt fel Verksamheten 
förhindrad  

Kontakta en auktoriserad Pride-
återförsäljare. 

 
 
 
 
 

TEKNISKA DATA 
 

Maximihastighet:1 Upp till 5,5 km/h 
Räckvidd:1,4 Upp till 16 km 
Framdrivningsmotor: En motor 
Batteri:3 Ett 12 volts deep-cycle 20 Ah 
Batteriladdare: 1,5 amp off-board (separat) 
Drivhjul: 20,32 cm, fast 
Viktkapacitet: 136 kg 
Mått:2 Höjd: 24,5 cm 

Längd: 30 cm 
Bredd: 20 cm 

Delarnas vikt: Strömbox: 6,4 kg 
Batteri: 6,8 kg5 

 
1 Varierar beroende på modellen, användarens vikt, terrängen, batteriets klass (Ah), 

batteriladdningen, batteriets tillstånd, däckstypen och däckens tillstånd.  
2 Beroende på toleranserna i tillverkningsprocessen och den fortgående produktutvecklingen 

kan dessa uppgifter variera (+ eller –) 3 %. 
3 Det krävs AGM eller Gel-Cell. Se ”Batterier och laddning”. 
4 Testad enligt standarderna ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 och ISO 7176-4. Resultaten 

härstammar från teoretiska kalkyler, som baserar sig på batteriets tekniska data och 
framdrivningssystemets prestanda. Testningen utförd med maximiviktkapacitet.  

5 Batteriets vikt kan variera beroende på batteritillverkaren.  
 

OBS: Denna produkt uppfyller alla tillämpliga ANSI/RESNA-testkrav samt 
standarderna EN12183 i EN12184 serien ISO 7176. Uppgifterna kan ändras utan 
förhandsvarning. 



GARANTI 
Inom ett (1) år från inköpet reparerar eller ersätter Pride efter vårt val åt den 
ursprungliga köparen utan kostnader vilken som helst del, som en auktoriserad Pride-
agent har konstaterat vara felaktig vad gäller material och/eller arbete.  

 
SEX MÅNADERS BEGRÄNSAD GARANTI 
■ Batteriet 
Batteriet omfattas av en särskild sex månaders garanti, som erbjuds av batteriets 
tillverkare, Batteriet ingår inte i den garanti som Pride erbjuder. 

 
SITUATIONER OCH DELAR SOM UNDANTAS FRÅN GARANTIN 
■ Däck (slitagedelar) 
■ Situationer som Pride inte kan påverka 
■ Arbete, kallelser till service, frakt och andra kostnader som uppstår vid reparation av 
produkten, såvida Pride inte särskilt har godkänt dem  
■ Reparationer och/eller modifieringar av någon del utan särskilt tillstånd av Pride.  

 
Uteslutning från garantin gäller även delar som har skadats av följande skäl:  
■ Nedsmutsning 
■ Missbruk, olycka eller vårdslöshet 
■ Läckage av batterivätska 
■ Kommersiellt bruk eller annat ovanligt bruk 
■ Felaktigt handhavande, underhåll eller förvaring 

 
OBS: Garantin täcker inte en gradvis försämring av batteriets prestanda som en 
följd av att batteriet har lämnats tomt, att det varit i kyla under en lång tid eller har 
slitits ut på grund av tung användning. 

 
UNDERHÅLLSKONTROLLER OCH GARANTISERVICE 
Garantiservice får endast utföras av en auktoriserad Pride-återförsäljare. Returnera inte 
defekta delar till Pride utan skriftligt tillstånd. Om delar skickas för reparation eller 
ersättning är det köparen som ansvarar för alla transportkostnader och skador som 
orsakats under transporten. 
Underlåtenhet att följa instruktionerna, varningarna och meddelandena i bruksanvisningen 
och på Pride-produkten kan leda till personskador eller skador på produkten och göra Pride-
garantin ogiltig. 
Det finns ingen annan uttrycklig garanti. 

 
TYST GARANTI 
Tysta garantier, inklusive säljbarhet och lämplighet för 
användningsändamålet, är begränsade till ett (1) år från inköpsdatum och i 
den utsträckning som lagen tillåter. Alla andra tysta garantier är undantagna. 
Detta är ett exklusivt förfarande. Ansvar för indirekt skada under någon annan 
garanti är uteslutet. 

 
Fyll i och returnera produktregistreringskortet till Pride. Detta hjälper Pride att ge dig bästa 
möjliga tekniska support och kundservice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® 
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	Följ dessa instruktioner när du monterar Power Gliden på rullstolen:
	OBS: Fästremmar kan inte monteras på alla rullstolsmodeller.


	POWER GLIDES FUNKTION
	På bild 7 visas delarna i Power Glides styrenhet. Lär dig med hjälp av den här bilden varje dels funktion och läge innan Power Glide används.
	BATTERIER OCH LADDNING
	OBLIGATORISKT! Batteriramen, kontakterna och de batterirelaterade tillbehören innehåller bly och blytillverkade delar. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid hantering av batterier och tvätta händerna efter hanteringen.
	VARNING! Kontakta en auktoriserad Pride-återförsäljare om du har några frågor om batteriet i din Power Glide-produkt.
	Laddning av batteriet
	VARNING! Skydda batteriet mot frost. Ladda aldrig ett fruset batteri.
	VARNING! Explosionsfara!
	VARNING! Batteriet innehåller frätande kemikalier.
	OBLIGATORISKT! Använd endast ett AGM- eller Gel-Cell-batteri för att minska risken för läckage eller explosion.
	FÖRBJUDET! Det kan utgöra en elektrisk fara att ta bort jordningspinnen. Montera vid behov omsorgsfullt en godkänd 3-grensadapter i ett uttag med ett 2-grens plugghål.
	FÖRBJUDET! Anslut inte förlängningssladden till en AC/DC-omvandlare eller batteriladdare.
	FÖRBJUDET! Låt inte barn leka i närheten av produkten medan batteriet laddas.
	FÖRBJUDET! Utsätt inte batteriet för öppen eld.
	FÖRBJUDET! Undvik att utsätta produkten för regn, snö, is, salt eller stående vatten. Förvara på en ren och torr plats.
	OBLIGATORISKT! Batteriladdaren bara för inomhus bruk
	Följ följande instruktioner för att ladda Power Gliden:
	Utbyte av batteriet
	OBLIGATORISKT! Batteriramen, kontakterna och de batterirelaterade tillbehören innehåller bly och blytillverkade delar. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid hantering av batteriet och tvätta händerna efter hanteringen.
	För att byta batteriet:
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	TEKNISKA DATA
	OBS: Denna produkt uppfyller alla tillämpliga ANSI/RESNA-testkrav samt standarderna EN12183 i EN12184 serien ISO 7176. Uppgifterna kan ändras utan förhandsvarning.
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	SEX MÅNADERS BEGRÄNSAD GARANTI
	SITUATIONER OCH DELAR SOM UNDANTAS FRÅN GARANTIN
	Uteslutning från garantin gäller även delar som har skadats av följande skäl:
	OBS: Garantin täcker inte en gradvis försämring av batteriets prestanda som en följd av att batteriet har lämnats tomt, att det varit i kyla under en lång tid eller har slitits ut på grund av tung användning.


	UNDERHÅLLSKONTROLLER OCH GARANTISERVICE
	TYST GARANTI


