Käyttöohje
Light Drive2
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YLEISTÄ
Light Drive2 on sähköinen ajolaite jonka avulla pyörätuolin käyttäjä voi ajaa yhdellä
latauksella jopa 16km. Ajolaite on suunniteltu toimimaan ulko- ja sisätiloissa.
• Varoitus: Kaikki muutostyöt ovat kiellettyjä ilman valmistajan lupaa.

SOVELTUVUUS
Light Drive on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien pyörätuolien kanssa ja sopii käyttäjille, joilla
on rajoituksia
• Halvaus
• Raajan menetys (esim.
amputaatio.
• Raajojen ongelmat tai
epämuodostumat
• Nivelongelmat tai vammat
• Aivoverenkierron häiriöt
• Neurologiset sairaudet(esim. MS-tauti tai Parkinsonin tauti)
• Sydämen ja verenkierron sairaudet tai tasapainon häiriöt
• Fyysisesti ja psyykkisesti soveluvat ihmiset sähköisen ajolaitteen turvalliseen käyttöön.
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Tämä käyttöohje on tarkoitettu selvittämään
Light Driven ominaisuuksia. Käyttöohjeesta
löydät neuvoja Light Driven päivittäiseen
käyttöön, huoltoon ja takuuseen.
Kysymykset käytöstä, huollosta ja turvallisuudesta voi
osoittaa jäälleenmyyjälle Movetta Oy:lle
Valmistajan tiedot:
BENOIT SYSTEMES
7 Rue du PONT
21450 BILLY LES CHANCEAUX
export@benoitsystemes.com
www.benoitsystemes.com
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Laitteen kuvaus
NÄKYMÄ EDESTÄ

Pää akseli

Vapauttajan pysäytys

Kauluksen
kiristysruuvi

Rulla

Akun liuku

Akun liitin

NÄKYMÄ TAKAA
Rumpuakseli

Kahva

Ylempi kahva

Säätökuppi

Rumpu

Rullan suojus

Säädettävä stoppari
Kytkimen kaulus
Keski
kaulukset

Takakahva

NÄKYMÄ SIVUSTA

Ohjaimen pidike
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3 TÄRKEÄÄ ASENTOA
NEUTRAALI
Ajolaitteen irroittamiseen ja kiinnittämiseen

AJOASENTO
Ajoasentoon kytkeminen

VAPAUTTAMINEN
Sallii pyörätuolin kelaamisen vapaasti

Vasen kahva vasten stopparia
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Oikea kahva kohti selkänojaa
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KUINKA KYTKEÄ HALUTTUUN ASENTOON
ASETUS NEUTRAALISTA
Asentaa ajolaite ajo-asentoon
Ajolaitteen kiinittämisen jälkeen
1. Käännä oikea kahva ensin.
2. Käännä vasen kahva.
3. Työnnä teleskooppikahvat sisään.

3

3

2

1

VAPAUTTAMINEN AJOASENNOSTA

Sallii kelauksen ajolaitteen ollessa kiinni

Avaa teleskooppi kahvat:
1. Vapauta ensin vasen kahva ja käännä se kevyesti.
2. Käännä kahva stopparia vasten (katso kuva).
3. Käännä oikea kahva selkänojaa kohti

Stopperi

1

3

2
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KYTKEMINEN NEUTRAALIIN ASENTOON
Ajolaitteen irroittaminen
Irroita kaatumaeste ja akku
1. Käännä oikea kahva.
2. Käännä vasen kahva stopparista neutraaliin asentoon.
3. Käännä oikea kahva neutraaliin asentoon.

3

2
1

KELAUSASENNOSTA AJOASENTOON
1. Käännä oikea kahva.
2. Käännä vasen kahva stopparista ajoasentoon
3. Työnnä teleskooppikahvat sisään.
3

3

2

Käyttöohje Light Drive2 18.01

Sivu 7|24

AJOASENNOSTA NEUTRAALIIN
Ajolaitteen irroittaminen käytön jälkeen
Irroita akku ja kaatumaeste.
Avaa teleskooppikahvat.
1. Käännä vasen kahva neutraaliin
2. Tee sama oikealle.

2
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AJOLAITTEEN KIINNITYS
Pyörätuolissa on nyt koukut ja rimat joiden avulla ajolaitteen Joystickille on asennettu teline
saa kiinni välittömästi

AJOLAITE

KUVA 1

KUVA 2

KUVA 3

Kiinnittääksesi ajolaitteen tulee teleskooppikahvojen olla neutraalissa asennossa ja osoittaa poispäin pyörätuolista.
Ajolaitteen voi kiinnittää myös silloin kun tuolissa istutaan.
• Pidä ajolaitetta kiinni yläkahvasta (kuvat 1 ja 2) ja vie pääakselit koukkuihin kiinni (Kuva3)

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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•

Varmista että värilliset osat on oikein kohdistettu

Laajenna teleskooppikahvat saadaksesi lisävoimaa

•
•
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Käännä teleskooppikahvat, oikea puoli
ensin
Liu’uta kahvat alas käännön jälkeen.
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AKKU

Linjaa akku akkutelineeseen

Työnnä akku telineeseen anna sen liukua paikalleen.
Napsahdus kuuluu kun liittimet on yhdessä.

KAATUMAESTE

Kiinnitä kaatumaeste kiinnikkeeseen.

Lukitse kaatumaeste paikalleen.

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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JOYSTICK
Akunvaraus
On/off painike
Töötti
Nopeusmittari, 5 tasoa
Tehon lisäys
Tehon vähennys
Joystick

Liitä joystick telineeseen. Jos joystickiä ei ole vielä liitetty, liitä se moottoriin keltaisella
liittimellä. Vie kaapeli aina tuolin sisäpuolelta. Telineen vipu toimii
korkeuden säätäjänä joystickille.

Tietoa VR2 elektroniikasta: On/Off painike:
On/Off painikkeella kytketään virta ajolaitteeseen.

Ajaminen:
Kuten sähköpyörätuolissa, ohjaaminen ja nopeus kontrolloidaan joystickillä Liikuttaessa ohjainta haluttuun
suuntaan seuraa ajolaite komentoja.
Vauhtia kontrolloidaan kahdella eri painikkeella
tai
Kun 5 oranssia valoa palaa vauhti on maksimilla.
Kun joystickistä päästää irti, palautuu se neutraaliin position ja pyörätuoli jarruttaa sekä lopulta pysähtyy.

Ohjaimen kuljetuskiinike:
Ajolaite on varustettu kuljetuskiinikkeellä johon joystickin voi laittaa kun Light Drive otetaan pois
pyörätuolista.
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AVUSTAJAOHJAUS (LISÄVARUSTE)
Avustajaohjaus tulee vasemmalle tai
oikealle
puolelle
pyörätuolin
työntökahvoihin.

Etusijapainike*

Nopeuden säätö
*Etusija painikkeella valitaan hallitaanko
ajolaitetta käyttäjän ohjaimesta vai avustajan
ohjaimesta tai molemmista.

Ei hallittavissa

Joystick

Itseasennus

Käyttäjä pystyy itse asentamaan ajolaitteen (Riippuu
toimintakyvystä)

LIGHT DRIVEN IRROITTAMINEN
Tip: Laita pyörätuolin jarrut päälle
1. Light Drive on kytkettynä pyörätuoliin
2. Irroita kaatumaeste.
3. Irroita akku vetämällä kahvasta.
4. Irroita joystick.
5. Käännä teleskooppikahvat taaksepäin neutraaliasentoon.
6. Ota Light Driveä yläkahvasta kiinni, työnnä eteenpäin ja poista koukuista ylös nostaen.

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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ALOITUS
Nopeus
Nopeutta ja tehoa kontrolloidaan joystickillä (katso sivu 13).

Käyttö
Ihmispaljoudessa on viisainta rajoittaa ajolaitteen nopeutta jos ajolaitteen käyttö ei ole vielä tuttua.
Ajolaitteeseen tottuessa nopeuden voi pitää maksimilla, koska näin tuoli reagoi nopeammin.
Mäen ajamiseen hallitusti ei tarvitse muuttaa nopeutta painikkeista. Nopeutta voi helposti kontrolloida joystickillä.

Pitkä mäki
Pidä tasainen vauhti lähestyessäsi pitkää mäkeä. Jos pysähdyt matkalla ylös, jatka ajoa hitaasti
taaksekaatumisen estämiseksi.

Lyhyt mäki

Lyhyet mäet ovat usein jyrkempiä kuin miltä näyttävät. Lyhyttä mäkeä tulee lähestyä hyvällä vauhdilla.
Tarvittaessa siirrä painoa eteen ja vältä ettei tukipyörät nouse ilmasta.
Huomautus: Ylikuormittaessa Light Driveä turvakatkaisin saattaa sammutaa virrat.
Odota tällöin 2 minuuttia ja laita virrat takaisin päälle.

Epätasainen alusta

•
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Kun alusta on epätasainen, pyörätuoli kallistuu
automaattisesti matalammalle puolelle.
Käyttäjän tulee korjata kallistumista ohjaimella ja
ennakoida erityisesti jyrkkiä nousuja.
Vaikeammille reiteille on hyödyllistä ottaa avustaja
matkaan.
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Kaatumaesteen tarkoitus
Pyörätuoli johon on asennettu Light Drive säilyttää alkuperäisen tasapainon, mutta huono nopeuden
kontrolli mäkisessä maastossa voi aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen. Kaatumaeste palvelee hyvin esteiden
ylityksessä.
KAATUMAESTE TULEE AINA OLLA ASENNETTUNA
Benoit Systemes ei ole vastuussa, jos onnettomuus tapahtuu ilman oikein
asennettua kaatumaestettä.

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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AKKU
LITHIUM AKKU 297,6 WH – 12 AH
BENOIT SYSTEMES ajolaitteen varustukseen kuuluu 1 Lithium akku 297,6
Wh – 12 Ah. Akku noudattaa IATA:n asetuksia lento matkustamiseen.
Akun tärkeimmät edut ovat:
- Lisääntynyt akun kesto: Noin 5 kertaa korkeampi kuin lyijyakussa.
- Enemmän latausjaksoja: Akku voidaan ladata noin 1000 kertaa.Näin
saadaan noin 4 vuotta käyttöikää. Lisäksi akku voidaan ladata ilman että se on
täysin purkautunut. On suositeltavaa että akku ladataan joka
käyttökerran jälkeen. Näin säilytetään akun käyttöikä ja se takaa täyden
autonomian seuraavalle matkalle.
- Lyhyempi latausaika: Akku hyväksyy korkeamman intensiteetin,
jotka mahdollistavat suuremman tehon ja lyhyemmän latausajan.
- Akun hallintajärjestelmä: Akut voivat olla täysin purkautuneet ilman riskiä akun
eliniän laskussa ja ne voidaan ladata milloin tahansa.

Lithium akku
12 Ah 297W

Paino
Kantama*
3.85 kg
12 to 16 Km
(8,5 lbs) (7,4 to 9,9 mph)

Latausaika
5-6h
tyhjänä

Käyttöikä
1000 kiertoa
(noin 4 vuotta)

Suositukset: Maksimaalisen kantaman saavuttamiseksi ja akkujen käyttöiän optimoimiseksi ne täytyy ladata jokaisen
käyytökerran jälkeen ja varastoida lämpimässä.
Lataa vain mukana tulevalla laturilla
*Kantama voi vaihdella riippuen lämpötilasta, käyttäjän painosta ja maastosta.
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LATURI
Kaksi tapaa akun lataamiseen:
1. Joystickin kautta
2. Akun punaisen liittimen kautta

Akun latausvaiheet:
• Vilkkuva keltainen valo tyhjänä
• Sitten muuttuu oranssiksi
• Oranssi valo ei enää vilku
• Kun lataussykli on valmis valo muuttuu vihreäksi

Virhetilat:
• Vilkkuva vihreä valo:
- Puutteelisesti kiinnitetty
- Viallinen akku, ei voi ladata
• Punainen valo:
- Jos akun jännite on liian alhainen, laturi pysähtyy 30 minuutin jälkeen.
- Jos akku ei ole suorittanut sykliä normaalissa latausajassa, lataus pysähtyy.

Uudelleenkäynnistys virhetilan jälkeen
Irroita liitäntä, odota 10 sekuntia ja kytke uudelleen.

Vaihtoehtoisesti:
Autolaturi lithium akulle (Liitäntä tupakansytyttmisessä)

Huolto:
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja se on suojattava kosteudelta. Pidä laturi kaukana
korkeista lämmön lähteistä hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä peitä laturia.

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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HUOLTO JA SÄÄTÄMINEN
Renkaat
Varmista että renkaat ovat aina hyvin täytetyt.
Renkaat – 6 - 8 bar (72 to 116 psi)
On parempi, että renkaissa on hyvin ilmaa tietämättä tarkkaa painetta kuin jättää renkaat tyhjiksi. Varusta
pyörätuoli hyvillä renkailla, ei nylon renkailla. Ota yhteyttä Light Driven maahantuojaan mikäli et löydä
samanlaisia renkaita mitkä oli asennuksen yhteydessä (SCHWALBE Marathon Plus).

Älä koskaan käytä täytettyjä renkaita.

Tukipyörtät
Jos tukipyörät ovat pienet (Pienemmät kuin 12cm/6’’ halkaisijalta) tai erittäin kovat voi kohdata
ohjauksessa ongelmia. Lisääntynyt nopeus ei toimi hyvin pienillä tukipyörillä epätasaisessa maastossa. jos
kokeilujakson jälkeen päätät vaihtaa isompiin ja pehmpeämpiin tukipyöriin varmista että haarukka voidaan
säätää. Isommilla tukipyörillä huomaat että voit liikkua huonossa maastossa helpommin ja ylittää
suurempia esteitä.
Tip: Minimissään 6 tuuman tukipyörät

Kaatumaesteen säätäminen
Kaatumaeste toimii erittäin hyvin kun se säädetään noin 10cm korkeudelle maasta. Mitä korkeammalle se säädetään
sitä korkeamman esteen ajolaitteella voi ylittää.
Mikäli käyttäjä tuntee olonsa turvattomaksi voi kaatumaestettä säätää matalammalle.

Benoit systemes ei ole vastuussa mikäli onnettomuus johtuu väärin
asennetusta kaatumaesteestä.

Yleinen huolto ja kunnossapito
Puhdista rullat ja rullansuojat harjalla tai ruuvimeisselillä
Puhdista ajolaite kostealla liinalla.
Tarkista renkaiden paine.
Tarkista rullien paine renkaita vasten.

Ei saa puhdistaa korkeapainepesurilla eikä huuhdella.
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Rullien paineen säätö renkaita vasten
Ensimmäisten viikkojen käytön jälkeen voi olla tarpeen säätää rullien paine renkaita kohtaan.
Tämä säätö on erittäin tärkeä, mutta ennen säätämistä on tarkistettava, paine renkaissa on oikea.
Kun paineet on tarkistettu voidaan rullien paine säätää. Mikäli renkaiden paine on liian pieni voi ajolaite toimia
heikosti ja kuluttaa renkaiden pintaa.
Mikäli rullat lipeävät mäkeä kiivetessä tai märällä pinnalla on niiden painetta säädettävä. Jos rulla lipeää enemmän
toisella puolella täytyy tarkistaa että koukut ovat oikealla paikalla.

Kuinka tarkistaa, että paine on sama molemmilla puolilla:
1.
2.
3.
4.

Poista akku.
Käännä teleskooppikahvat neutraaliin asentoon.
Tarkista rullien asento suhteessa renkaisiin.
Jos toinen rullista on yli 1mm päässä renkaasta laske koukku vastaavan määrän verran seuraamalla
alla olevia ohjetia

Toisaalta liian korkea paine voi vähentää kantamaa.

Säätö koukkujen avulla
Tämä voidaan tehdä renkaiden vaihdon jälkeen tai pääakselin säädön jälkeen.

Kuinka säätää koukkujen korkeutta
1. Merkitse kynällä koukkujen alkuperäinen korkeus
2. Löysää koukun molemmat ruuvit ja siirrä haluamasi määrä varovasti napauttamalla koukkua
3. Kiristä tiukasti

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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Säätö käyttäen palloa ja kantaniveltä
Kun säätö on pieni, tämä menetelmä on paras:

Muutaman viikon jälkeen saattaa rullien painetta joutua säätämään :

Paineen kasvattamiseksi:

•

Irroita pinni joka yhdistää pallon niveleen

•

Nosta nivelen yläosaa

Kierrä niveltä vastapäivään

Kiinnitä nivel
Kiinitä pinni
Toista työvaiheet toiselle puolelle tarvittaessa.
Kun paine on oikea, vältetään rullien liukuminen
ajon aikana.
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VIANMÄÄRITYS
Valot eivät vilku tai valot eivät syty ohjaimeen
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Akkua ei ole kytketty oikein

Vedä kevyesti pois ja liitä uudestaan

Ohjaimen kaapeli ei ole kunnolla kytketty

Ongelmana punaiset liittimet

Tarkasta liitäntä
Tarkista liittimien kunto ja kontakti

Akkuongelmat

Katso osa akuista

Vika ajolaitteessa

Laske vilkkuvat valot ja ota yhteyttä maahantuojaan

Ajolaite kytkettiin päälle kun ohjain ei ollut neutraalissa asennossa

Katkaise virta ja kytke uudelleen

Joystickiin tulee valot mutta ajolaite ei toimi
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Light Dirve ei ole kytkettynä

Kytke

Pyörätuolin jarrut ovat päällä

Vapauta jarrut

Teho on säädetty liian alhaiseksi

Lisää tehoa

Renkaat kuluvat nopeasti
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Huonolaatuiset renkaat

Vaihda hyvälaatuiset renkaat

Renkaissa liian vähän ilmaa

Lisää renkaisiin ilmaa

Rullien riittämätön paine

Säädä paine

Renkaat kuluvat sisäpuolelta
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Rullan suojus koskettaa rengasta

Ota yhteys maahantuojaan

Renkaat väärin asetettu

Aseta renkaat uudelleen kiinni

Tuoli kulkee ympyrää
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Toine pyörätuolin jarruista on päällä

Löysää jarru

Moottori on viallinen

Ota yhteys maahantuojaan

Light Drive pitää ääntä
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Osa tuolista koskettaa syytä

Tarkista että kaikki on oikein asennettu

Laakeri on viallinen

Ota yhteys maahantuojaan

Rulla voi olla viallinen

Ota yhteys maahantuojaan

Rullan suojus koskettaa rengasta

Ota yhteys maahantuojaan

Toinen teleskooppikahvoista ei pysy kytkettynä
Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Pallo ja pinniliitin on väärin säädetty

Ota yhteys maahantuojaan

Kahvat ova hajonneet väärinkäytöstä

Ota yhteys maahantuojaan

Ei virtaa akusta
Mahdolliset syyt

Ratkaisu
Lataa akku

Tyhjä akku
Laturin häiriö

Ota yhteys maahantuojaan

Viallinen kytkentä

Tarkasta liitännät

Viallinen sulake

Akku on rikki

Sulakkeen vaihto
Ota yhteys maahantuojaan

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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MATKUSTAMINEN
Autossa
Turvallisuussyistä aseta ajolaite auton takakonttin.

Tip: On aina hyvä matkustaa vararenkaan ja pumpun kanssa
Akkujen lataaminen muissa maissa
Tulee ottaa huomioon 2 asiaa:
Pistokkeen tyyppi, tarvittaessa voi tarvita adapterin.
Jännite voi erilainen jolloin muuntaja on tarpeellinen
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TAKUU
Kesto:
Ajolaitteella on 24kk takuu (EU säännös)
Edellytykset:
Takuu on voimassa edellyttäen, että annettuja säännöksiä ja käytäntöjä noudatetaan.
Takuu ei ole voimassa mikäli korjaus tai osien vaihto johtuu seuraavista syistä:
a) Ajolaitetta tai sen osia ei ole hoidettu valmistajan suositusten mukaisesti kuten käyttöohjeessa on
mainittu tai korjattu käyttämällä toisen osapuolen varaosia
b) Ajolaite tai sen osat on vahingoittuneet johtuen huolimattomuudesta, onnettomuudesta tai väärinkäytöstä
c) Ajolaitetta on korjannut tai muunnellut siihen valtuuttamaton taho.

YLEISIÄ TURVALLISUUS JA KÄSITTELY OHJEITA
• Varmista että olet näkyvissä kaukaa, varsinkin pimeällä.
• Kiinnitä likeenteseen huomiota
• Älä anna muiden käyttää pyörätuolia.
• Kun akku on täysin tyhjä voi vauhti loppua yllättävästi. On suositeltavaa käytää lantiovyötä.
• Muista että muut ajoneuvojen kuljettajat eivät odota manuaalisen pyörätuolin liikkuvan nopeammin
kuin käsivoimilla. Älä ota riskiä ylittäessäsi teitä.
• Light Drive on testattu ja suunniteltu ylittämään 20% kaltevat mäet.

NOUDATTAA STANDARDEJA

Käyttöohje Light Drive2 18.01
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7 rue du Pont
21450 BILLY LES CHANCEAUX – FRANCE
Tel +33 (0) 3 80 96 51 25
Fax +33 (0) 3 80 96 53 57
export@benoitsystemes.com
Follow us :
Facebook : benoitsystemes Web :www.benoitsystemes.com YouTube : Benoit Systemes
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