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Tässä käyttöohjeessa mainittuja tietoja ei saa jäljentää ja/tai julkaista missään muodossa, 
tulostamalla, PhotoPrint-, microfilm-tai millään muulla tavalla (sähköisesti tai mekaanisesti) ilman 
Scout Mobility-kirjallista lupaa.  

  
Tiedot perustuvat yleisiin tietoihin, jotka koskevat tämän käsikirjan julkaisemisen ajankohtana 
tunnettuja rakenteita. Scout mobility B.V. suorittaa jatkuvan kehittämisen politiikkaa ja pidättää 
oikeuden muutoksiin.  

  
Tuotettu tieto on validi tuotteen standardissa versiossa. Scout mobility B.V. ei voi olla vastuussa 
mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen teknisistä määrityksistä poikkeavista muutoksista 
vakio kokoonpanosta.  

  
Käytettävissä olevat tiedot on laadittu kaikella huolellisuudella, mutta Scout Mobility  
B.V. ei voi olla vastuussa mahdollisista virheistä tiedoissa tai niiden seurauksista. Scout mobility 
B.V. ei ole vastuussa menetyksestä, joka johtuu työstä, jonka on toteuttanut kolmas osapuoli.  

  
Nimet, kauppa 
nimet jne. jota Scout Mobility B.V. on käyttänyt, ei saa tavaranimien suojaamista koskevan 
lainsäädännön mukaan voi käyttää kuin ne olisivat vapaita.  
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1 Esipuhe  

  

1.1 Tämä käyttöopas  
Tämän sähkökäyttöisen pyörätuolin 
käyttöohje koostuu kolmesta esitteestä. 
Lue koko käyttöohje huolellisesti, ennen 
kuin otat tuotteen käyttöön. Tämän 
oppaan antamat tiedot ovat 
välttämättömät pyörätuolin turvallisen 
käytön ja asianmukaisen hoidon 
kannalta. 
  

• Yleinen käyttöohje (Tämä kirjanen)   
• Istuinjärjestelmän käyttöopas (agilo)  
• Ohjaimen käyttöoppaasta.  
 
Jos jokin näistä käyttöohjeista ei ollut 
mukana pyörätuolissa, ota yhteyttä 
myyjään välittömästi. Tämän käyttö 
oppaan lisäksi on huolto-opas päteville 
asiantuntijoille.  

  
 
 

Tämä yleinen käyttö opas viittaa 
tarvittaessa johonkin muuhun käyttö ohje 
isiin. Tämä on ilmoitettu seuraavasti:  

          Yleiset  
• Ohjain: Viittaa ohjainten 

käyttöoppaaseen.  
• Agilo: Viittaa istumajärjestelmän 

käyttöohje kirjaan.  

 
 

1.2 Tässä oppaassa käytetyt 
symbolit  

 Varoitus merkki. Seuraa 
tämän symbolin vieressä näkyviä 
ohjeita tarkasti. Kiinnitä erityistä 
huomiota. Näillä ohjeilla voidaan 
ehkäistä fyysistä vahinkoa tai 
vahinkoa pyörätuolille tai 
ympäristölle.  
  
  

 Viitemerkki symboli viittaa 
erilliseen käyttöoppaaseen. Tämä 
viittaus osoittaa erityiset käyttöohjeet ja 
osan, johon viitataan.  
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2 Turvallisuus  
  

Seuraa ohjeita huolellisesti näiden 
varoitusmerkkien kohdalla! 
Huomiomatta jättäminen näiden 
ohjeiden osalta voi aiheuttaa fyysistä 
vahinkoa tai vahinkoa pyörätuolille tai 
ympäristölle. Aina kun mahdollista, 
turvallisuustiedot annetaan asiaa 
koskevassa luvussa. Pyörä tuoli on 
sähkökäyttöinen ja vikatilat voivat 
aiheuttaa pyörätuolin äkillisen 
pysähtymisen. 

  

  
Turvallisuustiedot on merkitty varoitus 
symbolilla.  

  
2.1 Lämpötila  

  
• Vältä aina fyysistä kontaktia 

pyörätuolin moottoreissa. Moottorit 
ovat jatkuvasti liikkeessä käytön 
aikana ja voivat saavuttaa korkeita 
lämpötiloja. Käytön jälkeen moottorit 
viilentyvät hitaasti. Fyysinen kontakti 
voi aiheuttaa palovammoja.  

• Jos et käytä pyörätuolia, varmista, 
että se ei altistu suoralle auringon 
valolle pitkäksi aikaa. Jotkin pyörä 
tuolin osat, kuten istuin, selkä- ja 
käsinojat, voivat lämmitä 
voimakkaasti, jos ne ovat altistuneet 
täyteen auringon valoon pitkäksi 
aikaa. Tämä voi aiheuttaa 
palovammoja tai allergisia reaktioita 
iholle.  

  
2.2 Liikkuvat osat  

  
Pyörä tuolissa on liikkuvia ja pyöriviä 
osia. Kontakti liikkuviin osiin voi 

aiheuttaa vakavia fyysisiä 
vammoja tai vaurioita 
pyörätuolissa. Yhteyttä 
pyörätuolin liikkuviin osiin on aina 
vältettävä. Seuraaviin 
komponentteihin ei saa koskea 
pyörätuolia käytettäessä. 
:  

• Pyörät (ajo- ja tukipyörät)  
• Istuinkulman säätö 
• Sähköinen korkeuden säätö 
• Sähköinen selkänojan säätö 
• Swing-Away-ohjaimen pidike  
• Sähkötoimiset jalkatuet 

  
  

2.3 Sähkömagneettinen säteily  

 
Sähköpyörätuolin standardi versio on 
testattu sähkömagneettisen säteilyn 
(EMC-vaatimukset) osalta. Huolimatta 
näistä testeistä:  
• ei voida sulkea pois sitä, että 

sähkömagneettisella säteilyllä voi olla 
vaikutusta pyörätuoliin. Esimerkiksi: 

• Matkapuhelin viestintä 
• Suuren mittakaavan lääketieteelliset 

laitteet  
• Muut sähkömagneettisen säteilyn 

lähteet  
• Ei voida sulkea pois sitä, että 

pyörätuoli voi häiritä 
sähkömagneettisia kenttiä. 
Esimerkiksi: 

• Kauppojen ovet  
• Murtohälytinjärjestelmät kaupoissa  
• Autotallin oven avaajat  

 
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, 
että tällaisia ongelmia tapahtuu, 
pyydämme sinua ilmoittamaan 
jälleenmyyjälle välittömästi. 
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Tarrat ja ohjeet pyörätuolissa  
  

  
Pyörätuoliin kiinnitetyt merkit, symbolit ja 
ohjeet ovat osa turvalaitteita. Niitä ei saa 
koskaan peittää tai poistaa. Niiden on 
pysyttävä kiinni ja selvästi luettavissa 
koko pyörätuolin käyttöiän.  
Kaikki lukukelvottomat tai vaurioituneet 
merkit, symbolit ja ohjeet tulee 
välittömästi vaihtaa. Pyydä apua 
jälleenmyyjältä.  

  
Katso kuva 2.1  
 
1.Tarkista käsikirja ennen käyttöä.  
2.Akun lataus liitäntä.  
3.Vaara, murskaava!  

  
Käytä varovaisuutta, kun swing-
away ohjain siirretään syrjään, 
ettei se aiheuta vahinkoa.  

  
4. Kiinnityspisteet kuljetukseen ajoneuvoon.  
5. Jarrunvapautus-vipu 

 
  

Älä laita Jarrunvapautusvipua Push-tilaan rinteessä.  
6. Kiinni jäämisen vaara. Pidä kädet ja sormet kaukana liikkuvista tai pyörivistä osista 
kun säädät istuinjärjestelmää. 

 Kuva 2.1 
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7. tunnistuslevy (Katso myös kuva 2.2)  
a. Malli  
b. Valmistuksen vuosi-kuukausi 
c. Tunnusnumero  
d. Maksimi kuorma kilogrammoina  
e. Suurin turvallinen kaltevuus  

  
     
   

Kuva 2.2 

 
 

3  Pyörätuolin 
yleiskuvaus  

  
CE- merkintä 

Tuote on lääkinnällisistä 
laitteista annetun direktiivin 
säännösten mukainen ja 
siten on saanut CE-merkinnän.  

  
3.1 Kokoonpanot  
Yleisesti ottaen Scout X10 koostuu 
rungosta, jonka päällä on 
istuinjärjestelmä. Tämä erityinen runko 
mahdollistaa sen, että voit määrittää 
Scout X10:n etupyörä vetoiseksi tai 
takapyörä vetoiseksi. (vastaavasti FWD 
tai RWD).  Scout X10 on saatavilla useita 
eri nopeuksilla, mutta enintään 10 km/h.  

  
  
  

• Teknisiä määräyksiä ei saa muuttaa.  
• Älä tee mitään muutoksia virtapiireihin.  
• Pyörätuoliin tai sen osiin tehdyt 

muutokset eivät ole sallittuja.  
  
  
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

          F i g u r e   3 . 1   
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Pääkomponentit perusmalli  
 

A. Vetopyörät  
B. Tukipyörät  
C. Jarruvapautus-vipu 
D. Ohjain  

  
Istuinjärjestelmä 
  

A. Istuintyyny  
B. Selkänoja 
C. Käsituki 
D. Jalkatuki 

3.2 Käyttäjä  
Ajaminen sähköpyörätuolilla vaatii 
kognitiivisia, fyysisiä ja visuaalisia taitoja. 
Käyttäjän on pystyttävä arvioimaan ja 
korjaamaan toimintojen seuraukset pyörä 
tuolia käytettäessä.  
Pyörätuoli ei voi kuljettaa enempää kuin 
yhtä henkilöä kerrallaan. Käyttäjän 
maksimipaino on 160 kg, ellei 
tunnistekilvessä toisin ilmoiteta. 
Lisäpaino, kuten reput, lisävarusteet tai 
lääketieteelliset laitteet on lisättävä 
käyttäjän painoon enimmäispainon 
määrittämiseksi. Käyttäjälle on 
kerrottava tämän käyttöohjeen sisällöstä 
ennen pyörätuolilla ajamista. Lisäksi 
pyörätuolin käyttäjälle on annettava 
pätevän asiantuntijan ohjeet, ennen kuin 
hän osallistuu liikenteeseen. 
Ensimmäiset käyttökerrat pyörätuolissa 
on harjoiteltava valvonnassa.  

  

• Pyörätuolin käyttäjä on aina täysin 
vastuussa paikallisten 
turvallisuusmääräysten ja ohjeiden 
noudattamisesta.  

• Jos olet lääkkeiden vaikutuksen 
alaisena jotka voivat vaikuttaa 
kykyysi ajaa, et saa ajaa pyörä 
tuolia.  

• Riittävä näkö on tarpeen, jotta 
pyörätuolia voidaan turvallisesti 
käyttää asianomaisessa käyttäjä 
tilanteessa.  

• Vain yksi henkilö saa olla istumassa 
pyörätuolissa kerrallaan. 

• Älä anna lasten ajaa pyörätuolilla 
ilman valvontaa.  
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3.3 Käyttötarkoitus ja ympäristö  

Tämä pyörä tuoli on suunniteltu tarjoamaan 
kuljetusvälineen ihmiselle, jotka eivät voi 
kävellä pitkiä matkoja tai eivät voi kävellä 
ollenkaan. Pyörätuoli on suunniteltu 
mukautumaan sekä sisä- että ulkokäyttöön 
(EN12184 (2014) luokka B). Se on riittävän 
kompakti ja ketterä sisätiloihin ja pystyy 
mukautumaan joihinkin ulkona oleviin 
esteisiin. Ajettaessa pyörätuolilla ulkona 
täytyy ajaa vain päällystettyjä teitä, 
jalkakäytäviä, polkuja ja pyöräteitä. Nopeus 
on mukautettava ympäristöön sopivaksi. 
Kun kaikki säätövaihtoehdot on asetettu 
neutraaliin (taulukko 3.1), voidaan olettaa, 
että käytettäessä RWD Scout X10, rinteen 
kaltevuus ≤ 8˚ kuuluu normaaliin 
käyttäjäympäristöön, jossa ei ole 
epävakauden vaaraa. FWD Scout X10 tämä 
kulma on ≤6 ˚. teknisissä eritelmissä löydät 
tämän kohdasta "suurin turvallinen 
kaltevuus".  

  

• Aja varovasti sateesta, jäästä tai 
lumesta johtuvasta liukkaudesta tiellä!  

• Estä pyörätuolia joutumasta 
kosketuksiin meriveden kanssa: 
merivesi on syövyttävää ja voi 
vahingoittaa pyörätuolia.  

• Estä pyörätuolia joutumasta 
kosketuksiin hiekan kanssa: hiekka 
voi tunkeutua pyörätuolin liikkuviin 
osiin aiheuttaen laajaa kulumista 
näissä osissa.  

• Sinun on käytettävä valoja, jos 
näkyvyys on rajallinen.  

• Ajettaessa suurilla nopeuksilla sinun 
täytyy olla erityisen varovainen. 
Valitse alempi maksimi nopeus 
sisätiloissa, jalkakäytävällä ja 
jalankulkija alueilla.  

• Älä aja korkeiden esteiden yli.  
• Älä käytä pyörä tuolia, jos lämpötila 

on alle: -10 ˚ c tai yli + 50 ˚ c.  
• Älä kiinnitä painoja pyörätuoliin ilman 

pätevän asiantuntijan hyväksyntää. 
Tämä saattaa heikentää tuotteen 
vakautta.  

• Älä työnnä ja/tai hinaa mitään esineitä pyörätuolilla.  
• Älä avaa ovia jalkatukien avulla.  
• Älä aja vesilätäköiden läpi.  
  
  

3.4 Säätövaihtoehdot  

 Säätö  Neutraali asento  
Sähköinen 
kallistuksen säätö  

Koko tuoli 
pystyssä  
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Taulukko 3.1: virrankäyttövaihtoehdot ja niiden 
neutraali asennot.   

 Scout X10 on saatavana seuraavilla sähkö- ja/tai 
mekaanisilla säätöasetuksilla -> 
.      
         Kuva 3.2  

  
  

  
• Sähkösäätö vaihtoehtojen käyttö voi 

vaikuttaa painopisteeseen. 
• Näitä säätöjä tulisi tehdä vain silloin, 

kun pyörätuoli on sijoitettu tasaiselle 
pinnalle.  

• Sähköiset säätövaihtoehdot on 
linkitetty liikkuviin ja/tai pyöriviin osiin. 
Kontakti liikkuviin osiin voi aiheuttaa 
vakavaa fyysistä vahinkoa tai 
vahinkoa pyörätuoliin. Kontaktia 
pyörätuolin liikkuvien osien kanssa on 
vältettävä. 

Sähköinen hissi  Tuoli alimmassa 
asennossa  

Sähköinen 
selkätuen säätö  

Selkänoja niin 
pystyasennossa 
kuin mahdollista  

Sähkötoiminen 
(tai mekaaninen) 
korkeutta säätävä 
jalkatuki  

Jalkatuet sijoitettu 
mahdollisimman 
lähelle tuolia  
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 4 Pyörätuolin asetukset  
  

Standardia pyörätuolin käyttäjää ei ole 
olemassa. Tämän vuoksi Scout Mobility 
B.V. pyörä tuolit voidaan säätää käyttäjän 
erityistarpeiden mukaan.  
Tässä teemme eron pyörätuolin 
asetuksiin ja pyörätuolin 
säätövaihtoehtoihin. Asetukset 
asetetaan vain kerran ja pätevän 
asiantuntijan on suoritettava ne, ellei 
toisin ole nimenomaisesti mainittu. 
Käyttäjä voi suorittaa säätövaihtoehtoja. 
Nämä säätövaihtoehdot eivät edellytä 
työkalujen käyttöä.  

  
  

 
Vain pätevien asiantuntijoiden 
suorittamat.  

  
Istuma-järjestelmän säätäminen 
Laajat asetukset istuinjärjestelmän 
osalta mahdollistaa optimaalisen tuen 
elimistöön. Seuraavat asetukset ovat 
mahdollisia:  

  
Istuinjärjestelmä     AGILO  
• Syvyys, Istuimen leveys  
• Selkänojan kulma  
• Käsinojan korkeus  
• Jalkatuen pituus 
• Jalkalevyn kulma  

  
4.1 Istuinkulma, istuinkorkeus  
Riippuen olosuhteista käyttäjän 
pyörätuolin istuimen korkeus voidaan 
asettaa. Jokainen valinnainen 
istuinkorkeus asetetaan 6 ˚ (10,5%) 
sisälle suurimman turvallisen kaltevuus 
kulman mukaan EN12184 (2014) 
ClassB. Istuimen korkeuden 

alentaminen vaikuttaa positiivisesti 
(dynaamiseen) vakauteen.  

  
Istuimen korkeuden suurentaminen 
vaikuttaa negatiivisesti (dynaamiseen) 
vakauteen, koska painopiste nousee 
suhteessa korkeammalle.  
  

4.2 Istuimen asento ja painopiste  
Istuimen asentoa ja painopistettä voidaan 
säätää. Tätä varten istuimen säädössä on 
3 asentoa. Pyörätuoli on suunniteltu ja 
testattu käytettäväksi vakio asennossa 
(Keskimmäinen asento). Vaihda istuimen 
asento ja painopiste, vain jotta voit 
kompensoida tiettyjä käyttöolosuhteita. 
Esimerkiksi: kun käyttäjällä ei ole jalkoja.  
  

  
Istuimen asennon ja paino pisteen 
muuttaminen:  
• Negatiivinen vaikutus pyörätuoliin, jos 

käytetään väärin.  
• On kielteinen vaikutus pyörätuolin 

dynaamiseen vakauteen 
väärinkäytettynä.  

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä 
Scout Mobility B.V:n tekniseen tukeen.  
  
4.3 Ohjaimen korkeus ja 
syvyys Katso Agilo  
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4.4 Ohjausjärjestelmän ohjelmointi  

 
Vain pätevien asiantuntijoiden suorittamat. 
Valvonta järjestelmän parametrien 
virheellinen määrittäminen voi johtaa erittäin 
vaarallisiin tilanteisiin. 
 
 
 
 
 
 
5 Pyörätuolin tarkistaminen 
ennen käyttöönottoa  

  
Ole varovainen! Tarkista seuraavat asiat 
ennen ajamista:  
• Onko renkaissa riittävästi ilmaa (CH.  

8,3).  
• Ovatko akut tarpeeksi latautuneet? 

Vihreät valot akun ilmaisimessa on 
oltava päällä.   

 
Ohjain  

• Toimivatko valojen suunta-
indikaattorit oikein?   
 
Ohjain  

• Varmista, että vapaapyöräkytkin on 
asetettu "Drive".  

  
  

 
Pyörä tuolin käytön yhteydessä, 
varmista, että vaatteesi eivät häiritse 
pyörätuolia (ts. liian pitkiä). Ennen 
käyttöä, tarkista aina, etteivät 
vaatteet tai asusteet ole pyörien tai 
muiden liikkuvien osien kanssa 
kosketuksessa, koska ne voivat 
sotkeutua. Talvella paristoilla on 
pienempi kapasiteetti. Viileällä 
ilmalla, kapasiteetti on noin 75% 
normaalista kapasiteetista. Lämpö 
tiloissa alle -5 ˚ C tämä on noin 
50%. Tämä vähentää toiminta-
aluetta. 
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6 Pyörätuolin käyttö  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
F i g u r e   6 . 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F i g u r e   6 . 2 

F i g u r e   6 . 3 
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6.1 Siirrot pyörätuoliin. 
Pyörätuoliin Istumaan pääsyä ja poispääsyä kutsutaan siirroiksi.  
Ole varovainen! Ennen kuin siirto tehdään, varmista, että:  
•  Ohjain on sammutettu Ohjain  
• Että Jarrunvapautusvipu on asetettu tilaan: "Drive" (CH. 6,6)  
• Älä seiso jalkalevyjen päällä. Näitä ei ole suunniteltu mukautumaan 

koko henkilön painoon. Lisäksi se voi aiheuttaa pyörätuolin 
kaatumisen.  

  
  
Siirto etusuunnasta 

• Käännä jalkalevyt ylös (kuva 6.1). Käännä pohjelevyt sivulle 
(tarvittaessa) (kuva 6.1).  

• Jos mahdollista, Heiluta jalkatuki sivuun (kuva 6.2).  
   
  
Sivuttaissiirto  

•  Avaa käsinojat työntämällä vipu taakse (kuva 6.3). • 
 Ota käsinoja irti (kuva 6.3). 

           
  

  
6.2 Pyörätuolilla ajaminen  

  
• Pyörätuolin käyttäjänä olet alttiina 

vaaroille liikenteessä. Muista, että muut 
osallistujat liikenteessä eivät välttämättä 
aina huomaa sinua. Muista 
liikennesäännöt.  

• Vältä vaikeakulkuisia reittejä niin, että 
apua voidaan antaa nopeasti, silloin 
kun se on tarpeen.  

• Sopeuta ajotyylisi ja nopeutesi 
olosuhteisiin.  

  

Sähköpyörätuolia ajetaan ohjaimella. 
Ohjaimella on oma käyttöohje        
OHJAIN, joka sisältyy tähän 
pyörätuoliin.  

  
• Ohjaimen kytkeminen päälle    

Ohjain  
• Aseta maksiminopeuden rajoitus   

Ohjain  
• Siirrä ohjainta siihen suuntaan, 

minne haluat mennä  
• Ohjaus sauvan siirtäminen 

eteenpäin kiihdyttää pyörätuolin 
vauhtia.  
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Mutkat  
• Älä koskaan aja mutkaan täydellä 

nopeudella. Vähennä nopeutta ennen 
mutkaan ajamista.  

• Käytä vilkkuja, kun vaihdat suuntaa.  
  
Jarrutus/hätä pysäytys  
Jarruttaessa ohjainsauva on 
palautettava neutraaliin asentoon tai 
vapautettava kokonaan. Pyörätuoli 
jarruttaa automaattisesti.  Hätäpysäytys 
voidaan tehdä vapauttamalla 
ohjainsauva. 

  
Hätäpysäytys voidaan tehdä 
vapauttamalla ohjainsauva. Seuraavat 
toimet on vältettävä ajettaessa: 
•   Älä paina on/off-painiketta  
•   Älä liiku yhtäkkiä päinvastaiseen 

suuntaan. Pyörätuoli täristää äkillisissä 
pysähdyksissä. Tämä ei ole vain 
epämiellyttävää, vaan se voi johtaa 
kaatumisen, jos olet rinteessä.  

  
6.3 Ajaminen rinteessä  
Kun kaikki säätö vaihtoehdot on asetettu 
neutraaliin asentoon (taulukko 3.1), voidaan 
olettaa, että Kun käytät RWD Scout X10, 
luokan ≤ 6˚ (10,5%) kuuluu normaaliin 
käyttäjä ympäristöön, jossa ei ole 
epävakauden vaaraa.  Kun FWD Scout X10 
tämä on ≤ 6 ˚ (10,5%). Teknisissä ohjeissa 
löydät tämän kohdasta  
"suurin turvallinen kaltevuus".  

  
Jyrkemmät kulmat kuin normaali 
käyttöympäristö 
Ajaminen rinteillä, joiden kulma on 
jyrkempi kuin enimmäisturvallisuusraja voi 
aiheuttaa turvallisuusriskejä suhteessa 
vakauteen. Tämä edellyttää suurta 
huolellisuutta ja täydellistä käyttäjän 
valvontaa. Aja aina varovasti ja älä ota 
tarpeettomia riskejä! Noudata ohjeita 
varoituksien vieressä huolellisesti.  
  
Pyörätuolin vakaus ja suorituskyky 
riippuvat monista muuttujista. Pyörätuolit 
mukautetaan yksilöllisten käyttäjien 
tarpeiden mukaan. Siksi muuttujat 
eroavat pyörätuoleissa. Pyydä 
jälleenmyyjääsi ilmoittamaan sinulle 
käyttöohjeista ja erityisistä asetuksista ja 
mukautuksista, jotka voivat vaikuttaa 
pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin. 
  

  
Ajaminen rinteessä  
• Ajettaessa rinteessä muista aina 

ajaa varovasti ja keskittyen 
ajamiseen. 

• Pidä mielessä, että jarrutusetäisyys 
rinteessä on pidempi kuin tasaisella 
alustalle.  

• Vältä äkillisiä ja nykiviä liikkeitä.  
• Vältä hätäpysähdyksiä rinteessä.  
• Vältä suunnanmuutoksia rinteessä 

aina kun mahdollista.  
• Älä käänny rinteessä.  
• Aja ylös rinnettä, kun kaikki 

säätöasetukset on asetettu neutraali 
asentoon.  

• Ajaminen rinteessä taaksepäin voi 
olla erittäin vaarallista.  

• Älä aja rinteillä, jos pinta on sorainen 
tai hiekkainen, koska ajopyörä voi 
livetä.  
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• Ajaminen rinteessä liian kauan voi 
aiheuttaa moottorin ylikuumentumisen.  

• Ajettaessa alas jyrkkää rinnettä FWD-
pyörätuolilla suosittelemme käyttämään 
anti-tip toimintoa.  

  
Ylämäkeen  
• Jos huomaat voimakasta laskua 

nopeudessa ajettaessa ylös, ota 
vähemmän jyrkkä reitti.  

  
Alamäkeen 
• Älä koskaan aja alamäkeä 

suurimmalla nopeudella, käytä aina 
pienempää nopeutta, kun ajat 
alamäkeen.  

• Estä pyörätuolia saamasta liian paljon 
nopeutta.  

 

6.4 Esteet  
Reunakiveyksen yli ajaminen 
• Valitse paikka, jossa reunakiveys on 

alimmillaan (ks. luku 10 "esteiden 
ylityskapasiteetti")  

• Aja suoraan kohti reunakiveystä (20 
cm reunakiveyksen edessä).  

• Siirrä ohjainta eteenpäin. Aja 
reunakiveyksen yli muuttamatta 
suuntaa.  

• Heti kun etupyörät ovat päällysteen 
päällä, sinun on ylläpidettävä nopeutta 
saadakseen kaikki pyörät kiinni 
päällysteeseen. Jos se on 
mahdotonta, etsi paikka jossa se on 
mahdollista.  

  
Ajaminen alas reunakiveykseltä 
• Valitse paikka, jossa reunakiveys on 

alimmillaan. Jos kohta epäilyttää, älä 
ota mitään riskejä ja etsi toinen reitti 
tai joku joka auttaa.  

• Aja etupyörät suoraan kohti 
reunakiveystä.  

• Siirrä ohjainta hitaasti eteenpäin. Aja 
reunakiveys alas varovasti ja niin 
hitaasti kuin mahdollista, muuttamatta 
suuntaa.  

  

  
• Älä koskaan aja alas portaita 

pyörätuolissa.  
• Älä aja alas yli 6 cm:n esteitä. 

6.5 Säätövaihtoehdot  
Säätövaihtoehdot ovat pyörätuolin osia, 
joita käyttäjä voi muuttaa ilman 
työkalujen käyttöä. Scout X10 voidaan 
tilata seuraavilla säätöasetuksilla:  

  
Mekaaniset säätövaihtoehdot  

• Mukavuus jalkatuet Agilo  
• Swing-Away ohjaimen teline   Agilo  
• Niskatuki Agilo  
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Sähköiset säätövaihtoehdot    

• Sähköinen kallistuksen säätö      
 Ohjain    

• Sähköinen korkeuden säätö      
 Ohjain    

• Sähköinen selkänojan säätö      
 Ohjain    

• Sähkötoimiset jalkatuet                

     
6.6 Jarrunvapautusvipu: pyörätuolin 
työntäminen    
Pyörätuolia voidaan liikuttaa myös 

työntämällä. Moottorit täytyy kytkeä pois 
päältä työnnettäessä. Tämä tapahtuu 
kytkemällä Jarrunvapautusvipu päälle. 
Jarrunvapautusvipu voidaan asettaa kahteen 
tilaan:    

• "Drive"-tila. Tässä asennossa tuolia ei 
voida työntää (a kuvassa    
6.4).    

• "Push"-tilassa. Tässä asennossa tuoli ei 
voida ajaa käyttäen ohjainta. 
  (b kuvassa 6.4). 
   

Kuva 6,4 

Automaattinen seisontajarru toimii vain, 
jos kytkin on asennossa 'Drive'. 
Jarrunvapautus pitäisi asetettaa kohtaan 
"Push", jos tuolia työnnetään. Kun tuolia 
ei enää työnnetä, asiakas jätetään 
vartioimatta tai haluaa ajaa itse, 
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Jarrunvapautusvipu on asetettava "Drive" 
-tilaan välittömästi.  

 
 
 
  

  
• Jarrunvapautus on toiminto, joka on 

kehitetty erityisesti pyörätuolin 
käyttäjän avustajalle. 
Jarrunvapautusta saa käyttää vain 
hoitaja eikä käyttäjä koskaan.  

• Älä koskaan aseta kytkintä "Push" - 
tilaan rinteessä! Kun 
Jarrunvapautusvipu on asetettu 
"Push" - tilaan, automaattinen 
seisontajarru poistuu käytöstä. 
Pyörätuoli voi tällöin liukua rinnettä 
alas.  

  
6.7 Säilytys käytön jälkeen  
Jos pyörätuoli ei ole käytössä, se on 
säilytettävä viileässä paikassa joutumatta 
alttiiksi äärimmäisille sääolosuhteille. Älä 
sijoita pyörätuolia suoraan auringon 
valoon. Pyörätuolin osat voi olla niin 
lämmetä niin, että ne voivat aiheuttaa 
palovammoja. Ympäröivä lämpötila ei saa 
olla alempi kuin 20 ˚ c tai suurempi kuin + 
65 ˚ c. 
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7  Pyörätuolin 
kuljetus  

  

7.1 Pyörätuolin kuljettaminen  
Sähköpyörätuolit ovat erittäin raskaita 
nostaa. Käytä sopivia ramppeja  
 
 
 
 
 
pyörätuolin ajamiseksi sisään ja ulos 
ajoneuvosta. Kun pyörätuoli on 
ajoneuvossa, se on kiinnitettävä iso 
10542 hyväksyttyä 
kiinnitysjärjestelmää, joka sopii 
erityisesti kyseiseen pyörätuoliin. 
Pyörätuoli voidaan kiinnittää vain 
kiinnityspisteisiin, jotka on kiinnitetty 
pyörätuolin runkoon (kuva 7.1). 
Pyörätuolin kokonaispaino riippuu sen 
koostumuksesta. Tekniset eritelmät 
(CH. 10) antavat tietoa useista 
valinnaisista eroista ja siitä, miten ne 
vaikuttavat kokonaispainoon. Aina 
pitää punnita pyörätuolin 
kokonaispaino, jotta voidaan varmasti 
käyttää oikeaa kiinnitysjärjestelmää.  

  
• Pyörätuoli ei saa olla autossa 

sijoitettu muuten kuin kulkusuuntaan 
päin.  

• Käytä iso 10542 hyväksyttyä 
kiinnitysjärjestelmää joka sopii 
pyörätuolin kokonaismassaan.  

• Pyörätuoli voidaan kiinnittää vain 
kiinnityspisteisiin, jotka on kiinnitetty 
pyörätuolin runkoon (kuva 7.1). 
Pyörätuolia ei saa kiinnittää 
mihinkään lisävarusteisiin.  

• Käytä kaikkia neljää kiinnityspistettä 
(kuva 7.1).  

• Varmista, että Jarrunvapautusvipu 
on asetettu "Drive"-tilaan (kuva 6.4).  

• Pyörätuolin kiinnityspisteitä ei saa 
muuttaa ilman Scout Mobilityn 
lupaa.  

• Jos pyörätuoli on osallisena 
onnettomuudessa, se on 
tarkistettava ja hyväksyttävä Scout 
Mobility B.V. asiantuntijalla ennen 
kuin sitä käytetään uudelleen.  

• Käytä vain geeli tai AGM-akkuja.  
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7.2 Pyörätuolin kuljetus (ei 
asiakasta)  

Kun pyörätuoli kuljetetaan ilman asiakasta, 
Poista osat, jotka voidaan ottaa pois.  
  
• Poista jalkatuet     Agilo  
• Poista istuimet     Agilo  
• Poista selkänoja    Agilo  
• Irrota niskatuki (tarvittaessa)  

 Agilo  
• Säilytä ja kiinnitä nämä kohteet 

asianmukaisella tavalla. On myös 
mahdollista kääntää selkänoja alas, jos 
se on tarpeen.  
 Agilo.  
  
  
Scout X10 pyörätuolia voidaan kuljettaa 
myös lentokoneella. Lentoliikenteessä 
akut pitää irrottaa. Muissa tarvittavissa 
toimenpiteissä ota yhteyttä lentoyhtiöön. 

 
 
7.3 Pyörätuoli istuimena 
ajoneuvossa  
Scout X10 on onnistuneesti 
törmäystestattu ISO 7176-19. Tästä 
huolimatta pyörätuolia ei ole suunniteltu 
autonistuimeksi ja ei voi tarjota samaa 
turvallisuutta, jonka tarjoaa standardit 
turvaistuimet. Scout mobility B.V. 
suosittelee että pyörätuolin käyttäjät 
siirretään normaalille autonpenkille, 
mikäli mahdollista.  

  
Ei ole mahdollista, että jokainen 
pyörätuolin käyttäjä pystyy siirtymään. 
Jotta saadaan pyörätuolin käyttäjän ja 
muiden matkustajien turvallisuus 
optimoitua seuratkaa seuraavia 
varoituksia tarkasti. 

  

  
• Pyydä aina kuljettajalta varmistus, että 

kuljetusajoneuvo on oikein suunniteltu, 
vakuutettu ja varusteltu kuljettamaan 
henkilöä pyörätuolissa.  

Pyörätuolin kiinnitys  
• Jos haluat sitoa pyörätuolin 

kuljetuksen ajaksi ajoneuvoon, 
noudata luvun 7.1 ohjeita.  

  

  
• Kun pyörätuolissa on pöytälevy, 

tämä on otettava pois kuljetuksen 
ajaksi. Säilytä nämä osat 
turvallisesti.  

• Istuinjärjestelmän kaikkien säätö 
vaihtoehtojen on oltava 
neutraalissa asennossa (CH. 3.4).  

• Scout mobility B.V. suosittelee että 
pyörätuolissa on aina niskatuki ja 
että sitä käytetään kuljetuksen 
aikana. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

F i g u r e   7 . 1   
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• Kaikki pyörätuolin lisävarusteet on 

poistettava ja ne on varastoitava 
turvallisesti.  

7.4 Asiakkaan turvaaminen  

  
• Käytä kolmen pisteen turvajärjestelmää 

turvataksesi matkustajan. Tämä 
kolmipisteturva hihna on kiinnitettävä 
ajoneuvon kattoon ja lattiaan (kuva 7.2).  

• Aseta hihna lantion yli niin tiukasti kuin 
mahdollista kulman ollessa välillä 30 ° ja 
75 °.  

• Toinen osa vyöstä sijoittuu istujan 
rintakehän ja hartian yli (kuva 7.2).  

• Turvavyön tulee olla mahdollisimman 
tiukasti kiinni, eikä sitä saa vääntää.  

• Varmista, että turvavyöllä ei ole esteitä 
kehoon pyörätuolin osien osalta, 
esimerkiksi pyörät tai käsinojat.  

• Jos pyörätuoli on varustettu omilla 
tukivöillä, ei niitä saa käyttää turvavöinä.  

• Kun asiakas asetetaan 
kuljetusasentoon, on otettava huomioon, 
etteivät turvavöiden lukot osu 
pyörätuolin osiin mahdollisen 
törmäyksen yhteydessä. 

  

  
  

Kuva 7.2  
  



23 
 

 

  
  

Kuva 7.3 

8 Pyörätuolin huolto  
  

Kun pyörätuoli on säännöllisesti ja 
oikein huollettu, sen odotettu käyttöikä 
on 5 vuotta. Kulutusosia kuten akkuja tai 
renkaita ei tähän lasketa. Lisätietoja 
tietyistä asetuksista, huollosta tai 
korjaustöistä saat jälleenmyyjältä. 
Varmista, että mainitset aina mallin, 
valmistusvuoden ja tunnusnumeron. 

Nämä tiedot toimitetaan tuotteen 
tunnistekilvessä (kuva 2.2)  

  
Suosittelemme, että jälleenmyyjäsi 
huoltaa pyörätuolin kerran vuodessa tai 
intensiivisessä käytössä kuuden 
kuukauden välein.  
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Päivittäin  
•   Lataa akut aina käytön jälkeen 

(HST. 8.2)  
Viikoittain  
• Tarkasta rengas paineet ja täytä 

renkaat tarvittaessa (HST.  
8.3)  

Kuukausittain  
•   Puhdista pyörätuoli (HST. 8.1)  
Vuosittain  
• Jälleenmyyjän tarkastus: 

sisältää:  
• Pyörien tarkastus: (renkaiden 

paine, kuluminen ja repeämät).  
• Kaikkien pulttien ja nivelten 

tarkastus.  
• Kaikkien elektronisten osien ja 

komponenttien tarkastus.  
  

• Moottorien ja moottorin hiilien 
tarkastus.  

• Vahinkotarkastus vahingoista, 
jotka voivat johtaa käyttäjän 
loukkaantumiseen tai 
pyörätuolin vaurioitumiseen.   

T Abel 7.1: huolto pyörä tuolin 
  

8.1 Pyörätuolin puhdistaminen  
Istuinjärjestelmän puhdistamiseen katso 
istuinjärjestelmän käyttöohje   Agilo.  
  

  
• Varmista, että ohjain on sammutettu 

puhdistuksen aikana. Jos ohjaimeen 
koskee vahingossa, voi pyörätuoli 
liikkua.  

• Ole varovainen veden kanssa 
huomioon ottaen sähköisen 
järjestelmän.  

  

Kuivan lian poistaminen 
Pyyhi ensin likaiset osat kostealla 
sienellä. Käytä mieluiten puhdasta vettä 
tai pehmeää saippuavettä. Pyyhi osat 
kuivaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.  
  

  
• Älä koskaan käytä hiovia tai 

aggressiivisia puhdistusaineita. Ne 
voivat naarmuttaa pyörätuolia.  

• Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten 
tinneriä, bentseeniä tai 
alkoholipohjaisia liuottimia.  

• Älä koskaan käytä 
korkeapainepesuria pyörätuolin 
pesuun. 

  
8.2 Akut  
Pyörä tuolissa käytetään "kuivia" 
geeliakkuja. Nämä akut ovat täysin 
suljettuja ja huoltovapaita.  

  

  
• "Märkien" akkujen käyttö ei ole 

sallittua.  
• Talvella akuilla on pienempi 

kapasiteetti. Kylmällä ilmalla 
kapasiteetti on noin 75% normaalista 
kapasiteetista. Lämpö tiloissa alle -5 
˚ C tämä on noin 50%.  

Tämä vähentää toiminta-aluetta.  
  
Akkujen lataaminen  
Tarkista akkulaturin käsikirjasta, onko 
se sopiva käytettyjen akkujen 
lataamiseen. Tarkista teknisten 
eritelmien luku 10.  

  
• Sammuta ensin virta.  
• Aseta akkulaturin latausliitin 

ohjaimen latausliittimeen.       
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• Aktivoi akkulaturi. Tämä riippuu 
akkulaturin tyypistä. Tarkista 
akkulaturin käyttöohjeesta.  

  
Jos pyörätuolia ei käytetä, 
suosittelemme akkujen lataamista 
kuukausittain akkulaturilla. 
Normaalikäytössä akut tulisi ladata joka 
ilta. Akkulaturin näyttö ilmoittaa, kun 
akut ovat latautuneet täyteen. Riippuen 
siitä, kuinka tyhjentyneet akut ovat, se 
voi kestää jopa 12 tuntia, ennen kuin 
akut ovat jälleen täyteen ladattu.  

  
NB: 15 täyttä akkujen lataussykliä 
vaaditaan, että akut saavuttavat täyden 
kapasiteettinsa. 
  

Akkujen säilyttäminen Varmista, että 
akut ovat aina täyteen ladattuna. Akkujen 
pitkäaikainen käyttämättömyys voi 
vahingoittaa niitä. Älä käytä pyörätuolia, 
jos akut ovat melkein tyhjät. Akkuja ei 
saisi koskaan päästää täysin tyhjäksi. 
Tämä voi vaurioittaa akkuja vakavasti, ja 
saattaa aiheuttaa tarkoittamattoman 
pysähdyksen.  
  
Akkujen vaihtaminen  
Jos akkujen kapasiteetti jatkuvasti alenee 
niin että pyörätuolia voi käyttää vain 
pieniä matkoja, ovat akut lopussa. Tällöin 
paristot on vaihdettava. Pyydä apua 
jälleenmyyjältä.  
  
 
 
 
 

   
•  Akut sisältävät happoja. Vaurioituneet 

akut voivat aiheuttaa vakavan vaaran 

terveydelle. Noudata aina akkujen 
ohjeita.  
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8.3 renkaat  
Pyörätuolin oikean toimivuuden 
kannalta on tärkeää pitää renkaissa 
oikea paine. Maksimipaine löytyy 
renkaan kyljestä. 

  
  

Ajopyörät  
Ulkoilma: 14 "  
3.00-8  

Tukipyörät  
Ulkokäyttöön: 9 "  
2,80/2,50-4  

Ohje: 2,5 bar,  
Max. 3,5 bar 

Ohje: 2,5 bar, 
Max. 3,5 bar 

  
Liian pehmeillä renkailla on kielteinen 
vaikutus pyörätuolin suorituskykyyn. 
Pehmeät renkaat myös vaativat 
enemmän energiaa liikuttamaan 
pyörätuolia, ja tämä lisää myös akkujen 
kulumista. Lisäksi renkaiden kuluminen 
pehmeillä renkailla ajettaessa on 
tarpeettoman suurta.  
  
Soita huoltoon, jos ilmakumirengas 
puhkeaa.  

  

  
• Älä koskaan ylitä renkaan suurinta 

painetta.  
  
Ilmakumirenkaiden korjaaminen.  

  
• Renkaat tulee vaihtaa vain 

asianosaava korjaava.  
• Ennen renkaiden korjaamista niiden 

täytyy olla täysin tyhjät.  

8.4 Pyörätuolin poistaminen 
käytöstä  

Pyörä tuolin käyttöikä vaikuttaa siihen, 
missä määrin sitä ylläpidetään. Jotta 
saisimme mahdollisimman pitkän 
käyttöiän pyörätuolille, suosittelemme 
säännöllistä huoltoa (ks. luku huolto).  
  
Ympäristö  

Jos pyörätuolista on tullut 
tarpeeton tai se on vaihdettava, 
voi jälleenmyyjä ottaa sen 

konsultaatioon. Jos tämä ei ole 
mahdollista, kysy paikalliselta 
viranomaiselta 
kierrätysmahdollisuuksista tai 
materiaalien ympäristöystävällisistä 
jätteistä huolehtimisesta.  

Pyörätuolin valmistuksessa on otettu 
huomioon useita erilaisia muoveja ja 
materiaaleja. Lisäksi pyörätuolissa on 
useita elektronisia komponentteja, jotka 
olisi hävitettävä elektronisena jätteenä. 
Akut tulee hävittää kemikaalijätteen 
joukkoon. Pyörätuoleihin ei päde mitkään 
ympäristömääräykset kierrättämisen 
osalta.  
  
  

8.5 Pyörätuolin pitkäaikainen 
säilytys  

Kun pyörätuoli varastoidaan pitkäksi 
aikaa (> 4 kk), akut on irrotettava.  
Ennen pyörätuolin uudelleenkäyttöä se 
on tarkistettava sertifioidun huolto 
insinöörin avulla.  
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9 takuu  

  

9.1 Termien määritelmät  
Termien määritelmät takuussa:  
• Huolto-osat oston jälkeen: Osa on ostettu varsinaisen tuotteen jälkeen ja on 

kestävä, mutta on kohdistunut luonnolliselle kulumiselle normaalin käytön 
yhteydessä tuotteen eliniän aikana.  

• Kuluvat osat: Osat, joihin kohdistuu luonnollista kulumista normaalin käytön aikana 
tuotteen käyttöiän kuluessa (Kohta 9 Scout Mobility-yhtiön yleiset myyntiehdot);  

• Asiakas: He, jotka ostavat tuotteen suoraan Scout Mobility:ltä;  
• Selvitys: korjaus, vaihto tai tuotteen palautus;  
• Jälleenmyyjä: Se, joka jälleenmyy tuotetta käyttäjälle;  
• Vika: kaikki olosuhteet, joiden vuoksi tuote ei ole käyttökunnossa, mikä johtuu 

tuotteen valmistuksessa käytetyn materiaalin laadusta sekä valmistusprosessin 
laadusta;  

• Vaihtoehto: tuotteen mukana toimitettu lisävaruste Scout Mobility B.V:ltä, joka 
laajentaa vakio tuotemallia.  

• Tuote: tuote, joka toimitetaan esitteen tai sopimuksen mukaisesti (esim.  
pyörätuoli, skootteri, akkulaturi jne.);  

• Osa: tuotteenosa, joka voidaan vaihtaa. Tämä voi olla vaihtoehto, tarvike, huolto-
osa tai kuluvia osa;  

• Palautukset: tuote tai osa, joka on palautettava;  
• RMA-Process: prosessi tavaran palautukseen, ota yhteyttä jälleenmyyjään;  
• Käyttäjä: tuotetta käyttävät henkilöt;  
• Takuu: tässä asiakirjassa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet;  
• Takuu aika: ajanjakso, jonka aikana takuu on voimassa;  
• Takuun tarjoaja: Scout Mobility B.V., kanaalstraat 101d, 5711eg, Someren, Alanko 

maat.  
  
9.2 Takuuaika-taulukko  
Sähköpyörätuoli 

  
Kuvaus  Takuu aika  Esimerkkejä ovat, mutta eivät 

rajoittuu jäljempänä mainittuihin 
osiin 

Runko  2 vuotta  Hitsaukset/runko  

Ajo tekniikka *  1 vuosi  Voiman siirto, moottori, moottorijarru  
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Elektroniikka*  1 vuosi  Ohjain, ohjausmekanismi, johdotus 
valjaat, elektroniset komponentit  

Myynnin jälkeiset 
huolto-osat  

Uutta: 1 vuosi laskun jälkeen  
Korjattu: 90 päivää laskun 
jälkeen  

Jarrut  

Kuluvat osat  40 päivää laskun jälkeen  Moottorin hiilet, jne.  

Optiot/lisä varusteet  2 vuotta  Peili, lokasuojat jne. Toimitetaan 
alkuperäisen tuotteen mukana  

  * myös silloin, kun kyseessä myynnin jälkeiset huolto-osat 

 Istuin  
Kuvaus  Takuu aika  Esimerkkejä ovat, mutta eivät 

rajoittuu jäljempänä mainittuihin 
osiin 

Runko  2 vuotta  Hitsaukset/runko  

Elektroniikka  1 vuosi  Elektroniset komponentit  

Huolto-osien jälkeen  Uutta: 1 vuosi laskun jälkeen  
Korjattu: 90 päivää laskun 
jälkeen  

Metalliosat  

Kuluvat osat  40 päivää laskun jälkeen  Verhoilu jne.  

Optiot/lisä varusteet  2 vuotta  Sylihihna, pussikiinnikkeet jne. 
Toimitetaan alkuperäisen tuotteen 
mukana  

  
Scout Mobility B.V. Hyväksyy toimitus- ja selvityskulut liittyen takuuseen tarvikkeista 
takuuajan sisällä.  

  
Tämä takuu raukeaa, jos:  
• Tuotetta ja/tai sen osia on muutettu;  
• Muutokset kosmeettisen ulkonäköön;  
• Jos käyttö -ja huolto-ohjeita ei noudateta, käytetään muuhun kuin normaaliin 

käyttöön, kulumista, huolimattomuutta, vahinkoja, jotka johtuvat aiempien 
laiminlyönnistä, ylikuormituksesta, kolmannen osapuolen onnettomuuksista, muista 
kuin alkuperäisistä osista ja tuotteen aiheuttamista puutteista;  

• Olosuhteet johon emme voi vaikuttaa (tulva, tulipalo, jne.).  
  

Tämä takuu ei kata:  
• Renkaita ja sisäkumeja 
• Akkuja (akun valmistajan takuun kattamat). 
.  
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10 Tekniset tiedot  
  

Tämä tuote noudattaa lääketieteellisiä apuvälineitä koskevia määräyksiä 
ja ohjeita ja on varustettu CE-symbolilla.  
Tuote täyttää alle asetetut vaatimukset ja standardit. Riippumattomat 

laitokset ovat tarkastaneet nämä.  
  

  
Standard  

  
Määritelmä/kuvaus  

Paino 
testi  
nuken  

EU:n 
ohjesuunta 
93/42 ETY  

  
Sovelletaan lisäyksessä 1 mainittuja  

  
N/A  

  
  

NEN-EN  
12182 (2012)  

Vaatimukset alkaen EN12182 (2012) kuten NEN-EN 
12184 (2014): tekniset apuvälineet vammaisille yleiset 
vaatimukset ja testaus menetelmät  
  
-Scout X10 Agilo  

    
  

160 kg  

  
NEN-EN  
12184 (2014)  
Luokka B  

Sähköpyörätuolit, skootterit ja niihin liittyvät akkulaturit-
vaatimukset ja testaus menetelmät huhtikuu  
2014  
  
-Scout X10 Agilo  

  
  
  
  

160 kg  
  

Iso 7176-8  
 Vaatimukset ja testi menetelmät iskuvaikutus, 
staattinen ja väsymysvaurio heinäkuu 1998  

  
N/A  

Iso 7176-9  Ilmastotestit Sähköpyörätuolit  N/A  
  

Iso 7176-14  
Sähköpyörätuolien valvontajärjestelmien vaatimukset ja 
testausmenetelmät 1997  

  
N/A  

  
Iso 7176-16  

Pehmustettujen osien vaatimukset syttymisvaaraa 
kohtaan 1997  

  
N/A  

  
  

Iso 7176-19  

Scout X10 täyttää törmäystestin  
Iso 7176-19-standardin mukaiset vaatimukset  
  
-Scout X10 Agilo  

  
  
  

104 kg  
  

Akut Max.  Yksikkö  
  

Akkujen maksimi mitat  
(paristokotelo 275x360x200/225/250/275)  

260x172x200  
10,25 x 6,75 x8  

mm  
tuuman  

Akun kapasiteetti  50/60/78  Ah  
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Akkulaturi  Max.  Yksikkö  
Suurin sallittu latausjännite  24  V  
Maksimi latausvirta  12  A 
Liittimen tyyppi    Ohjain  
Eristys  Luokan 2 Kaksoiseristetty  

  
10.1 Sähkökytkentäkaavio  
Sähkökytkentäkaavio määräytyy käytettävän ohjaintyypin mukaan. Asiaankuuluvat 
tiedot löytyvät ohjaimen käyttöoppaasta.      Ohjain. 
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 10.2 Tekniset tiedot Scout X10 (Iso 7176)  
Malli:  Scout X10   

Tyyppi:  FWD/RWD   

Luokan:  B   

Kuvaus  Min.  Max.  Yksikkö  
Kokonaispituus sisältäen jalkatuet  
RWD 
FWD   

  
1150 
1100 

  
mm   
mm 

Rungon pituus  1000  mm  
Rungon leveys  620  mm  
Rungon korkeus  700  mm  
Kokonaisleveys (14 "pyörät)  620  mm  
Kokonaiskorkeus (minimi)  1060  mm  
Kokonaismassa (60 Ah akuilla, täysillä 
lisävarusteilla)  

153  Kg  

Kokonaispaino ilman paristoja:  
Paristot 50ah AGM (C20) (kahden sarja)  
Paristot 60Ah geeli (C20) (kahden sarja)  
Akut 78ah Gel (C20) (kahden sarja)  
Sähkötoiminen hissi 
Sähkötoiminen tiltti 
Sähkötoiminen selkänoja 
Sähkötoimiset jalkatuet 
Puhkeamattomat renkaat 
- 9 " tukipyörät (kahden sarja)  
- 14 " ajopyörät (kahden sarja)  

80  
+ 27  
+ 43  
+ 50 
+15  
+ 8  
+ 1,5  
+4  

  
+ 1,2  
+ 1,9  

kg  
kg  
kg  
kg 
kg  
kg 
kg 
kg 
 
kg 
kg 

Raskaimman osan kuljetuspaino  95  Kg  
Suurin turvallinen kaltevuus  
RWD 
FWD   

  
6 ˚          (10,5)  
6 ˚          (10,5)  

  
˚ (%)  
˚ (%)  

Staattinen vakaus  
Alaspäin/ylöspäin/sivuttain  
RWD 
FWD  

   
  
12/11 /15  
11/ 9/ 13  

   
  
°  
°  

Toiminta-alue *  
60Ah-akut (C20)  

    
32  

  
km 

Dynaaminen vakaus ylämäkeen(FWD/RWD)  6/6    °  
Esteen kiipeämiskapasiteetti  
RWD 
FWD  

    
60  
60  

  
mm  
mm   

Max. nopeus eteenpäin  8  10  km/h  
Minimi jarrutusetäisyys maks. nopeudesta 1900  2100  mm  
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Kääntöleveys (FWD/RWD)  1200/1250  mm  
Kääntösäde (Iso 7176-5)  
RWD 
FWD  

  
890  
610  

  
mm  
mm  

  
* Näillä kohdilla on negatiivinen vaikutus toimintasäteeseen: esteet, karu maasto, 
ajaminen rinteillä, altistuminen lämpötiloille alle jäätymispisteen ja elektronisten 
säätövaihtoehtojen käyttö.  

  

10.3 Tekniset tiedot agilo istuinjärjestelmä  
  

Istuinkulman säätö  
Mekaaninen  
Sähköinen 

  
0 °/3 °/6 °  
0 °-45 °  

  
˚  
˚  

Istuimen syvyys  400-540  mm  
Istuimen leveys 400 – 540  mm  
Istuimen korkeus etureunassa  390  465  mm  
Selkänojan kulma  88  128  ˚  
Selkänojan korkeus  480  550  mm  
Jalkatuen etäisyys istuimesta  390  500  mm  
Jalkatuen kulma istuimesta *  90 *  170  °  
Käsinojan etäisyys istuimesta  240  385  mm  
Käsinojajärjestelmän etusuunnan sijainti  300  550  mm  

* Vain keskitetyillä jalkatuilla  
  
  

Istuin korkeus FWD-RWD  
  

    

POS 1 * *  390  mm  
POS 2  415  mm  
POS 3  440  mm  
POS 4  465  mm  

  
* * POS 1 ei ole mahdollinen 78 Ah:n akuilla  
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Scout Mobility B.V.  
Kanaalstraat 101D 

5711EG Someren The Netherlands  
  

T + 31 (0) 6 22 15 21 83 info@ScoutMobility.com  
www.scoutmobility.com  

 

 Jälleenmyyjän yhteys tiedot:  
Movetta Oy 
Sysmäläntie 1 Tila 29 
40530 Jyväskylä 
044 354 7878  
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