1

Scout X10-serien

Bruksanvisning

4100561a

2

Svenska
© 2017 Scout mobility
Alla rättigheter förbehålls.
De uppgifter som nämnts i denna bruksanvisning får inte reproduceras och/eller publiceras i
någon form, genom utskrift, PhotoPrint, mikrofilm eller på något annat sätt (elektroniskt eller
mekaniskt) utan skriftligt tillstånd av Scout Mobility.
Uppgifterna baserar sig på allmänna uppgifter, som gäller konstruktioner som var kända vid
tidpunkten för publiceringen av denna handbok. Scout Mobility B.V. bedriver en politik som
siktar på kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätt till ändringar.
De framförda uppgifterna är valida i produktens standardversion. Scout Mobility B.V. kan inte ta
på sig ansvar för eventuella skador, som beror på ändringar av produkten som avviker från de
tekniska specifikationerna för standardsammansättningen.
Den tillgängliga informationen har utarbetats med all möjlig omsorg, men Scout Mobility B.V.
kan inte vara ansvarig för eventuella fel i informationen eller konsekvenserna av dem. Scout
Mobility B.V. ansvarar inte för förlust, som beror på arbete, som har utförts av tredje man.
Namn, handelsnamn osv. som Scout Mobility B.V. har använt, får enligt lagstiftningen om
skydd av handelsnamn inte användas som om de vore lediga.
2017-02

3

Innehållsförteckning
1 Förord ............................................................................................................... 5
1.1 Denna bruksanvisning................................................................................ 5
1.2 Symboler som använts i denna handbok................................................... 5
2 Säkerhet ............................................................................................................ 6
2.1 Temperatur ................................................................................................ 6
2.2 Rörliga delar ............................................................................................... 6
2.3 Elektromagnetisk strålning ........................................................................ 6
3 Allmän beskrivning av rullstolen....................................................................... 8
3.1 Sammansättningar..................................................................................... 8
3.2 Användaren................................................................................................ 9
3.3 Användningsändamål och miljö................................................................. 9
3.4 Justeringsalternativ.................................................................................. 10
4 Rullstolens inställningar .................................................................................. 12
Sitssystemet

AGILO..............................................................................................12

4.1 Sitsvinkel, sitshöjd.................................................................................... 12
4.2 Sitsens läge och tyngdpunkt .................................................................... 12
4.3 Manöverboxens höjd och djup ................................................................ 12
4.4 Programmering av manöversystemet ..................................................... 12
5 Kontroll av rullstolen före ibruktagningen ..................................................... 13
6 Rullstolens användning ................................................................................... 13
6.1 Förflyttningar till rullstolen. ..................................................................... 13
6.2 Att köra med rullstolen ............................................................................ 14
6.3 Att köra i en sluttning .........................................................................................15

4

6.4 Hinder ...................................................................................................... 16
6.5 Justeringsalternativ.................................................................................. 16
6.6 Bromsfrigöringsspaken: att skuffa rullstolen........................................... 17
6.7 Förvaring efter användning ..................................................................... 18
7

Transport av rullstolen........................................................................... 19
7.1 Transport av rullstolen............................................................................. 19
7.2 Transport av rullstolen (utan klient) ........................................................ 19
7.3 Rullstolen som säte i ett fordon .............................................................. 20
7.4 Tryggande av klienten.............................................................................. 20

8 Service av rullstolen ........................................................................................ 22
8.1 Rengöring av rullstolen ............................................................................ 22
8.2 Batterierna .........................................................................................................22

8.3 Däck ......................................................................................................... 24
8.4 Att ta rullstolen ur bruk ........................................................................... 24
8.5 Långvarig förvaring av rullstolen ............................................................. 24
9 Garanti ............................................................................................................ 25
9.1 Definition av termerna ............................................................................ 25
9.2 Garantitidstabell .................................................................................................25

10 Tekniska data ................................................................................................ 27
10.1 Elkopplingsschema ................................................................................ 28
10.2 Tekniska data Scout X10 (Iso 7176) ..................................................... 110
10.3 Tekniska data agilo sitssystem ............................................................. 111

5

1 Förord
1.1 Denna bruksanvisning
Bruksanvisningen till denna eldrivna
rullstol består av tre häften. Läs hela
bruksanvisningen noggrant innan du tar
produkten i bruk. De uppgifter som ges i
denna anvisning är nödvändiga med
tanke på en trygg användning och
korrekt skötsel av rullstolen.
•
•
•

1.2 Symboler som använts i
denna handbok
Varningsmärke. Följ
noggrant de anvisningar som
syns invid denna symbol. Ägna
särskild uppmärksamhet. Med
dessa anvisningar kan man
förhindra kroppsskada eller skada
på rullstolen eller miljön.

Allmän bruksanvisning (detta häfte)
Bruksanvisning för sitssystemet
(Agilo)
Bruksanvisning för manöverboxen.

Om någon av dessa bruksanvisningar inte
fanns med i rullstolen, kontakta genast
återförsäljaren. Förutom denna
bruksanvisning finns det en
serviceanvisning för kompetenta
sakkunniga.

Denna allmänna bruksanvisning
hänvisar vid behov till någon annan
bruksanvisning. Detta har angetts på
följande sätt:
Allmänna
•
Manöverbox: Hänvisar till
bruksanvisningen för
manöverboxarna.
•
Agilo: Hänvisar till
bruksanvisningshäftet för
sittsystemet.

Referensmärkessymbolen
hänvisar till en särskild bruksanvsining.
Denna referens anger de särskilda
bruksanvisningar och den del, till vilken
man hänvisar.
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2 Säkerhet
Följ anvisningarna noggrant vid de här
varningsmärkena! Det kan orsaka
kroppsskada eller skada på rullstolen
eller miljön att lämna dessa anvisningar
obeaktade. Säkerhetsinformation
anges alltid när det är möjligt i det
avsnitt som saken gäller. Rullstolen är
eldriven och fellägen kan orsaka att
rullstolen tvärstoppar.

Säkerhetsinformation är angiven med
en varningssymbol.

2.1 Temperatur
•

•

Undvik alltid fysisk kontakt med
rullstolens motorer. Motorerna är hela
tiden i gång under användningen och
kan nå höga temperaturer. Efter
användning svalnar motorerna
långsamt. Fysisk kontakt kan orsaka
brännskador.
Om du inte använder rullstolen, se till
att den inte blir utsatt för direkt solljus
under en lång tid. Vissa delar av
rullstolen, såsom sitsen, rygg- och
armstöden kan bli kraftigt uppvärmda,
om de har utsatts för fullt solljus
under en längre tid. Detta kan orsaka
brännskador eller allergiska
reaktioner på huden.

2.2 Rörliga delar
Rullstolen har rörliga och roterande
delar. Kontakt med de rörliga delarna

kan orsaka allvarliga fysiska
skador eller skador på rullstolen.
Man ska alltid undvika kontakt
med rullstolens rörliga delar. Man
får inte vidröra följande
komponenter när rullstolen
används.
:
•
Hjulen (kör- och stödhjul)
•
Justering av sitsvinkeln
•
Elektrisk höjdjustering
•
Elektrisk justering av ryggstödet
•
Swing-Away-manöverboxens
hållare
•
De elektriska fotstöden

2.3 Elektromagnetisk strålning

Den elektriska rullstolens
standardversion är testad för
elektromagnetisk strålning (EMCkraven). Trots dessa tester:
• kan man inte utesluta att
elektromagnetisk strålning kan ha
effekt på rullstolen. Till exempel:
• Kommunikation med mobiltelefon
• Storskalig medicinsk apparatur
• Övriga källor till elektromagnetisk
strålning
• Man kan inte utesluta att rullstolen
kan störa elektromagnetiska fält. Till
exempel:
• Dörrar i affärer
• Inbrottslarmsystem i affärer
• Garagedörrsöppnare
I det osannolika fallet att det inträffar
sådana här problem, ber vi dig meddela
återförsäljaren omedelbart.
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Klistermärken och anvisningar på
rullstolen
De märken, symboler och anvisningar
som är fästa på rullstolen är en del av
säkerhetsanordningarna. De får aldrig
täckas över eller avlägsnas. De ska hållas
fast och kunna läsas tydligt under
rullstolens hela livstid.
Alla oläsliga eller skadade märken,
symboler och anvisningar ska omedelbart
bytas ut. Be återförsäljaren om hjälp.
Se bild 2.1
1.Kontrollera handboken före användning.
2.Batteriets laddningsanslutning.
3.Fara, krossar!
Var försiktig när swing-awaymanöverboxen skjuts åt sidan,
så att den inte orsakar skada.
4. Fästpunkter för transport i ett fordon.
5. Bromsfrigöringsspak

Bild 2.1

Ställ inte bromsfrigöringsspaken i Push-läge i en sluttning.
6. Fara för att fastna. Håll händer och fingrar borta från rörliga eller roterande delar när
du ställer in sitssystemet.
7. Typskylt (Se även bild 2.2)
a. Modell
b. Tillverkningsår-månad
c. Identifieringsnummer
d. Maximal last i kilogram
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e. Största säkra lutning

Bild 2.2

3 Allmän beskrivning av
rullstolen
CE-märkning
Produkten följer
stadgandena i förordningen
om medicintekniska
produkter och är sålunda CE-märkt.

3.1 Sammansättningar
Allmänt taget består Scout X10 av en
ram, ovanpå vilket det finns ett
sitssystem. Denna särskilda ram
möjliggör att du kan göra Scout X10
framhjulsdriven eller bakhjulsdriven.
(motsvarande FWD eller RWD). Scout
X10 finns att få med många olika
hastigheter, men högst 10 km/h.

•
•
•

De tekniska specifikationerna får inte
ändras.
Gör inga ändringar i strömkretsarna.
Ändringar i rullstolen eller dess delar
är inte tillåtna.
Biild

Huvudkomponenter basmodellen
A.
B.
C.
D.

Draghjul
Stödhjul
Bromsfrigöringsspak
Manöverbox

3.1
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Sitssystem
A.
B.
C.
D.

Sitsdyna
Ryggstöd
Armstöd
Fotstöd

3.2 Användaren
Det kräver kognitiva, fysiska och visuella
färdigheter att köra med elrullstol.
Användaren ska kunna bedöma och
korrigera konsekvenserna av
funktionerna vid användningen av
rullstolen.
Man kan inte skjutsa mer än en person i
sänder med rullstolen. Användarens
maximivikt är 160 kg, om det inte anges
annat på typskylten. Tilläggsvikt, såsom
ryggsäck, tilläggsutrustning eller
medicinska anordningar ska läggas till
användarens vikt för att bestämma
maximivikten. Innehållet i denna
bruksanvisning ska talas om för
användaren innan hen kör med
rullstolen. Dessutom ska användaren
ges anvisningar av en kompetent
sakkunnig, innan hen ger sig ut i
trafiken. De första
användningsgångerna i rullstol ska
tränas under övervakning.
•

Den som använder rullstolen är alltid
fullt ansvarig för att de lokala
säkerhetsföreskrifterna och
anvisningarna efterföljs.

•
•
•
•

Om du är påverkad av läkemedel
som kan påverka din förmåga att
köra, får du inte köra rullstolen.
Det behövs tillräcklig syn för att man
ska kunna använda rullstolen tryggt i
en vederbörlig användarsituation.
Bara en person får sitta i rullstolen i
sänder.
Låt inte barn åka med rullstolen utan
övervakning.

3.3 Användningsändamål
miljö

och

Denna rullstol är planerad för att erbjuda
ett fortskaffningsmedel för en människa,
som inte kan promenera långa vägar
eller inte kan gå alls. Rullstolen är
planerad för att anpassas till såväl inomsom utomhusbruk (EN12184 (2014)
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klass B). Den är tillräckligt kompakt och
behändig för inomhusbruk och kan anpassa
sig till vissa hinder som finns utomhus. När
man kör ute med rullstolen måste man köra
bara på asfalterade vägar, trottoarer, stigar
och cykelvägar. Hastigheten ska anpassas
så att den är lämplig med tanke på
omgivningen. När alla justeringsalternativ är
inställda på neutral (tabell 3.1), kan man
anta att när man använder RWD Scout X10,
hör en sluttningslutning på ≤ 8˚ till den
normala användarmiljön, där det inte
föreligger risk för instabilitet. I FWD Scout
X10 är denna vinkel ≤6 ˚. I de tekniska
specifikationerna hittar du denna i punkten
"största säkra lutning".

Hindra att rullstolen råkar i kontakt
med havsvatten: havsvattnet är
frätande och kan skada rullstolen.
• Hindra att rullstolen råkar i kontakt
med sand: sanden kan tränga in i
rullstolens rörliga delar och orsaka
omfattande slitage i dessa delar.
• Du måste använda belysning, om
sikten är begränsad.
• När du kör med höga hastigheter
måste du vara speciellt försiktig. Välj
lägre maximihastighet inomhus, på
trottoarer och fotgängarområden.
• Kör inte över höga hinder.
• Använd inte rullstolen, om
temperaturen är under: -10 ˚C eller
över + 50 ˚C.
• Fäst inte vikter vid rullstolen utan
• Kör försiktigt på en väg som är hal på
godkännande av en kompetent
grund av regn, is eller snö!
sakkunnig. Det kan försvaga
produktens stabilitet.
• Skuffa och/eller dra inga föremål med rullstolen.
• Öppna inte dörrar med hjälp av fotstöden.
• Åk inte genom vattenpussar.
•

3.4 Justeringsalternativ
Taubell 3.1: strömanvändningsalternativen och deras neutrallägen

Justering
Elektrisk justering
av lutningen
Elektrisk hiss

Neutralt läge
Hela stolen
upprätt
Stolen i nedersta
läget

11

Elektrisk justering
av ryggstödet

Ryggstödet i så
upprätt position
som möjligt

Elektriskt (eller
mekaniskt)
höjdjusterande
fotstöd

Fotstöden
placerade så nära
stolen som möjligt

Scout X10 finns att tillgå med följande elektriska och/eller
mekaniska justeringar ->
.

Kuva 3.2

•

Användningen av de elektriska
justeringsalternativen kan påverka
tyngdpunkten.
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•
•

Man ska göra dessa justeringar bara
när rullstolen är placerad på en jämn
yta.
De elektriska justeringsalternativen är
länkade till de rörliga och/eller
roterande delarna. Kontakt med
rörliga delar kan orsaka allvarlig
kroppsskada eller skada på rullstolen.
Man ska undvika kontakt med
rullstolens rörliga delar.

4 Rullstolens inställningar
Det finns inte någon standardanvändare
av rullstol. Därför kan Scout Mobility B.V.rullstolarna ställas in enligt användarens
särskilda behov.
Här gör vi skillnad mellan rullstolens
inställningar och rullstolens
justeringsalternativ. Inställningarna görs
bara en gång och de ska utföras av en
kompetent sakkunnig, ifall inte annat
uttryckligen har nämnts. Användaren
kan utföra justeringsalternativen. Dessa
justeringsalternativ förutsätter inte
användning av verktyg.

•
•
•
•

Ryggstödets vinkel
Armstödets höjd
Fotstödets längd
Fotplattans vinkel

4.1 Sitsvinkel, sitshöjd
Sitsens höjd kan beroende på
förhållandena ställas in på
användarens rullstol. Varje valbar
sitshöjd ställs in inom 6˚ (10,5 %)
enligt den största trygga
lutningsvinkeln EN12184 (2014)
Class B. En sänkning av sitsens höjd
påverkar positivt (den dynamiska)
stabiliteten.

Utförs bara av kompetenta sakkunniga.
Justering av sittsystemet De
omfattande inställningarna vad gäller
sitssystemet möjliggör ett optimalt stöd
för organismen. Följande inställningar är
möjliga:
Sitssystemet AGILO
• Djup, sitsens bredd

En höjning av sitsens höjd kan påverka
(den dynamiska) stabiliteten negativt,
eftersom tyngdpunkten höjs i förhållande
därtill.
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4.2 Sitsens läge och tyngdpunkt
Sitsens läge och tyngdpunkt kan justeras.
För detta finns det 3 lägen i sitsens justering.
Rullstolen är testad och planerad för att
användas i standardläge (mittläget). Byt
sitsens läge och tyngdpunkt bara för att
kompensera vissa användningsförhållanden.
Till exempel: när användaren saknar ben.

Ändring av sitsens läge och tyngdpunkt:
• Negativ inverkan på rullstolen, om den
används fel.
• Har fel använd en negativ effekt på
rullstolens dynamiska stabilitet.
Ta i oklara fall kontakt med Scout Mobility
B.V:s tekniska support.

Utförs endast av kompetenta sakkunniga.
Felaktig bestämning av systemets
parametrar kan leda till synnerligen farliga
situationer.

5 Kontroll av rullstolen före
ibruktagningen

Manöverboxen
• Fungerar belysningens
körriktningsvisare korrekt?
Manöverboxen
• Kontrollera att frihjulskopplingen är i
läget "Drive".

4.3 Manöverboxens höjd och
djup Se Agilo
4.4
Programmering
manöversystemet

Var försiktig! Kontrollera följande saker
innan du kör:
• Är det tillräckligt med luft i däcken
(avsnitt 8,3).
• Är batterierna tillräckligt laddade?
De gröna lamporna på batteriets
indikator ska lysa.

av

Försäkra dig i samband med
användningen av rullstolen om att
dina kläder inte stör rullstolen
(m.a.o. är för långa). Kontrollera
alltid före användning att kläder eller
tillbehör inte är i kontakt med hjulen
eller andra rörliga delar, eftersom de
kan trassla in sig. På vintern har
batterierna mindre kapacitet. Vid
svalt väder är kapaciteten ca 75 %
av normalkapaciteten. Vid
temperaturer under -5 ˚C är den ca
50 %. Detta minskar räckvidden.
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6 Rullstolens användning
6.1 Förflyttningar till rullstolen.
Att sätta sig i rullstolen och stiga upp från
den kallas förflyttningar.
Var försiktig! Innan du gör en förflyttning,
försäkra dig om att:
•
Manöverboxen är avstängd
Manöverboxen
•
Bromsfrigöringsspaken är ställd i
läget: "Drive" (avsnitt 6,6)
•
Stå inte på fotplattorna. De är inte
planerade för att anpassa sig till en
persons hela vikt. Dessutom kan det
leda till att rullstolen stjälper.

Figure 6.1

Förflyttning framifrån
•
Vänd upp fotplattorna (bild 6.1).
•
Vänd vadskivorna åt sidan (vid behov)
(bild 6.1).
•
Vänd om möjligt fotstödet åt sidan (bild
6.2).

Förflyttning i sidled
• Öppna armstöden genom att skjuta
spaken bakåt (bild 6.3).
• Ta loss armstödet (bild 6.3).
Figure 6.2
Bild 6.2

6.2 Att köra med rullstolen
•

Som rullstolsanvändare är du utsatt för
faror i trafiken. Kom ihåg att andra

Bild 6.3

Figure 36. 3
Selvi
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•
•

trafikanter inte nödvändigtvis alltid
upptäcker dig. Kom ihåg trafikreglerna.
Undvik svårframkomliga rutter så att
man snabbt kan ge hjälp, när det är
nödvändigt.
Anpassa din körstil och hastighet till
förhållandena.

Elrullstolen körs med manöverboxen.
Manöverboxen har en egen
bruksanvisning MANÖVERBOXEN, som
ingår i den här rullstolen.
•

Koppla på manöverboxen
Manöverboxen

•
•
•

Ställ in begränsningen av
maximihastigheten Manöverboxen
Skjut manöverboxen i den riktning, i
vilken du vill bege dig
Rullstolens fart ökar när joysticken
skjuts framåt.

Man kan göra nödstopp genom att
frisläppa joysticken. Man ska
undvika följande åtgärder när man
kör:
• Tryck inte på on/off-knappen
• Rör dig inte plötsligt i motsatt riktning.
Rullstolen vibrerar vid plötsliga stopp.
Detta är inte bara obehagligt, utan det
kan leda till att du stjälper, om du är i
en sluttning.

6.3 Att köra i en sluttning
När alla justeringsalternativ är inställda i
neutralläge (tabell 3.1), kan man anta att
när du använder RWD Scout X10, hör
klassen ≤ 6˚ (10,5 %) till den normala
användaromgivningen, där det inte
föreligger risk för instabilitet. I FWD Scout
X10 är denna ≤ 6 ˚ (10,5 %). I de tekniska
anvisningarna hittar du detta i punkten
"största säkra lutning".

Kurvor
Brantare lutningar än normal
• Kör aldrig in i en kurva i full fart. Minska användningsmiljö
farten innan du kör in i kurvan.
Det kan orsaka säkerhetsrisker med
• Används blinkers, när du byter riktning. avseende på stabiliteten att köra i
sluttningar, som har en brantare lutning
Bromsning/nödstopp
än maximisäkerhetsgränsen. Detta
När man bromsar ska joysticken
förutsätter stor försiktighet och fullständig
återställas i neutralläge eller frisläppas
övervakning av användaren. Kör alltid
helt. Rullstolen bromsar automatiskt.
försiktigt och ta inga onödiga risker! Följ
Man kan göra nödstopp genom att
noggrant anvisningarna invid
frisläppa joysticken.
varningarna.
Rullstolens stabilitet och prestanda beror
på många variabler. Rullstolarna
anpassas till användarnas individuella
behov. Därför varierar variablerna i
rullstolarna. Be din återförsäljare meddela
dig om bruksanvisningarna och särskilda
föreskrifter och anpassningar, som kan
påverka rullstolens köregenskaper.

16
Att köra i en backe
• När du kör i en backe, kom alltid ihåg
att köra försiktigt och så att du
koncentrerar dig på körningen.
• Kom ihåg att bromssträckan i en backe
är längre än på en plan yta.
• Undvik häftiga och knyckiga rörelser.
• Undvik nödstopp i en backe.
• Undvik alltid när det är möjligt
riktningsändringar i en backe.
• Vänd inte i en backe.
• Kör upp för backen när alla
justeringsinställningar är i neutralläget.
• Det kan vara synnerligen farligt att köra
bakåt i en backe.
• Kör inte i en backe, om ytan är grusig
eller sandig, eftersom draghjulet kan
slira.
• Att köra för länge i en backe kan orsaka
att motorn överhettar.
• När man kör ned för en brant backe
med en FWD-rullstol rekommenderar vi
användning av anti-tip-funktionen.
Uppförsbacke
• Om du observerar en kraftig sänkning
av hastigheten när du åker upp, ta
en mindre brant rutt.
Nedförsbacke
• Kör aldrig i nedförsbacke med den
största hastigheten, använd alltid
mindre hastighet, när du kör nedför en
backe.
• Hindra rullstolen att få för hög fart.

6.5 Justeringsalternativ
Justeringsalternativen är de delar av
rullstolen, som användaren kan ändra
utan att använda verktyg. Scout X10
kan beställas med följande
justeringsinställningar:

6.4 Hinder
Att köra över en trottoarkant
• Välj den plats, där trottoarkanten är
lägst (se avsnitt 10 "kapacitet att
passera hinder")
• Kör direkt mot trottoarkanten (20 cm
framför trottoarkanten).
• Skjut joysticken framåt. Kör över
trottoarkanten utan att ändra riktning.
• Genast när framhjulen är på asfalten,
måste du upprätthålla farten så att alla
hjul får fäste på asfalten. Om det är
omöjligt, leta upp ett ställe där det är
möjligt.
Att köra ned över en trottoarkant
• Välj den plats, där trottoarkanten är
lägst. Om du är tveksam om stället, ta
inga risker utan leta upp en annan rutt
eller någon som hjälper.
• Kör framhjulen rakt mot
trottoarkanten.
• Skjut joysticken långsamt framåt. Kör
försiktigt ned över trottoarkanten och
så långsamt som möjligt, utan att byta
riktning.

•
•

Kör aldrig ned för trappor i rullstolen.
Kör aldrig ned över 6 cm höga hinder.
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Mekaniska justeringsalternativ
•
Bekvämlighetsfotstöd Agilo
•
Swing-Away-manöverboxens hållare
Agilo

•

Nackstöd Agilo

Elektriska justeringsalternativ


Elektrisk justering av lutningen

Manöverboxen

•

Elektrisk justering av höjden
Manöverboxen

•

Elektrisk justering av ryggstödet
Manöverboxen

•

Eldrivna fotstöd

6.6 Bromsfrigöringsspaken: att skuffa
rullstolen
Rullstolen kan förflyttas också genom att
skuffa. Man kan koppla ifrån motorerna när
man skuffar. Detta sker genom att koppla på
bromsfrigöringsspaken. Man kan ställa in
bromsfrigöringsspaken i två lägen:
•

•

"Drive"-läge. I detta läge kan man inte
skuffa stolen (a på bild
6.4).
"Push"-läge. I detta läge kan stolen inte
köras med hjälp av manöverboxen.
(b på bild 6.4).
Bild 6,4
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Den automatiska parkeringsbromsen
fungerar bara om strömställaren är i läget
'Drive'. Bromsfrigöringen ska ställas på
"Push", om stolen skuffas. När stolen inte
längre skuffas, när klienten lämnas utan
tillsyn eller vill köra själv, ska
bromsfrigöringsspaken genast ställas i
läget "Drive".

•

•

Bromsfrigöringen är en funktion som
har utvecklats speciellt för den som
assisterar rullstolens användare.
Bromsfrigöringen får användas bara
av skötaren och aldrig av
användaren.
Ställ aldrig brytaren i läget "Push" i en
backe! När bromsfrigöringsspaken är
ställd i "Push"-läge, tas
parkeringsbromsen ur bruk.
Rullstolen kan då rulla ned för
backen.

6.7 Förvaring efter användning
Om rullstolen inte är i bruk, ska den
förvaras på ett svalt ställe utan att bli
utsatt för extrema väderleksförhållanden.
Placera inte rullstolen i direkt solljus.
Rullstolens delar kan hettas upp så att de
kan orsaka brännskador. Den omgivande
temperaturen får inte vara lägre än 20 ˚C
eller högre än + 65 ˚C.
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•

7
Transport av
rullstolen

•

Om rullstolen är involverad i en
olycka, ska den kontrolleras och
godkännas hos en Scout Mobility
B.V.-expert innan den används på
nytt.
Använd bara gel- eller AGMbatterier.

7.1 Transport av rullstolen
Elrullstolarna är synnerligen tunga att
lyfta. Använd lämpliga ramper för att
köra rullstolen in och ut från ett fordon.
När rullstolen är inne i fordonet, ska
den fästas med användning av ett
enligt ISO 10542 godkänt
fastsättningssystem, som lämpar sig i
synnerhet för rullstolen i fråga.
Rullstolen kan fästas bara vid
fästpunkter, som är fästa i rullstolens
ram (bild 7.1). Rullstolens totalvikt
beror på dess sammansättning. De
tekniska specifikationerna (avsnitt 10)
ger information om de flesta valbara
skillnaderna och hur de påverkar
totalvikten. Man ska alltid väga upp
rullstolens totalvikt, så att man med
säkerhet kan använda korrekt
fastsättningssystem.
•
•
•

•
•
•

Rullstolen får inte vara placerad på
annat sätt i en bil än i färdriktningen.
Använd ett ISO 10542-godkänt
fastsättningssystem som är lämpligt
för rullstolens totalmassa.
Rullstolen kan fästas bara vid
fästpunkter som är fästa i rullstolens
ram (bild 7.1). Rullstolen får inte
fästas vid någon tilläggsutrustning.
Använd alla fyra fästpunkter (bild
7.1).
Säkra att bromsfrigöringsspaken är i
läget "Drive" (bild 6.4).
Rullstolens fästpunkter får inte
ändras utan Scout Mobilitys lov.

Biild

7. 1

7.2 Transport av rullstolen (utan
klient)
Avlägsna de delar som kan tas bort när
rullstolen transporteras utan klient.
•
•
•
•

Avlägsna fotstöden Agilo
Avlägsna sitsarna Agilo
Avlägsna ryggstödet Agilo
Lösgör nackstödet (vid behov)
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Agilo

•

Förvara och fäst de här föremålen på
lämpligt sätt. Det är också möjligt att
vända ned ryggstödet, om det är
nödvändigt.
Agilo.

•

•

Scout X10-rullstolen kan också
transporteras med flygplan. Batterierna
ska tas loss i flygtrafik. Kontakta
flygbolaget angående andra åtgärder
som behöver vidtas.

•

•

När det finns en bordsskiva på
rullstolen, ska den tas bort för
transporttiden. Förvara dessa delar
tryggt.
Alla justeringsalternativ i
sitssystemet ska vara i neutralläge
(avsnitt 3.4).
Scout mobility B.V. rekommenderar
att man alltid har nackstöd i
rullstolen och att man använder det
under transporten.
All tilläggsutrustning på rullstolen
ska tas bort och lagras säkert.

7.3 Rullstolen som säte i ett fordon
Scout X10 har med framgång
krocktestats enligt ISO 7176-19. Trots
det är rullstolen inte planerad som
bilsäte och kan inte erbjuda samma
säkerhet som standardbilsäten
erbjuder. Scout mobility B.V.
rekommenderar att de som använder
rullstolen flyttas till en normal bilbänk,
om möjligt.
Det är möjligt att varje
rullstolsanvändare inte kan förflytta sig.
Iaktta följande varningar noggrant för
att kunna optimera säkerheten för
rullstolsanvändaren och övriga
resenärer.

7.4 Tryggande av klienten
•

•
•
•

• Begär alltid bekräftelse av föraren att
transportfordonet är korrekt planerat,
•
försäkrat och utrustat för att skjutsa en
person i en rullstol.
Fastsättning av rullstolen
• Följ anvisningarna i avsnitt 7.1 om
•
du för transporttiden vill binda fast
rullstolen i fordonet.

Använd ett trepunkts säkerhetssystem
för att trygga resenären. Detta trepunkts
säkerhetsbälte ska fästas i fordonets tak
och golv (bild 7.2).
Placera bältet över höften så spänt som
möjligt med en vinkel mellan 30° och
75°.
Den andra delen av bältet placeras
mellan den sittandes bröstkorg och axel
(bild 7.2).
Säkerhetsbältet ska vara så hårt
fastspänt som möjligt, och det får inte
vridas.
Kontrollera att säkerhetsbältet inte har
hinder i förhållande till kroppen av
rullstolens delar, exempelvis hjulen eller
armstöden.
Om rullstolen är försedd med egna
stödbälten, får de inte användas som
säkerhetsbälten.
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•

När klienten placeras i transportläge,
ska man beakta att säkerhetsbältenas

lås inte träffar rullstolen i samband med
en eventuell krock.

Bild 7.2

Bild 7.3
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8.1 Rengöring av rullstolen

8 Service av rullstolen
När rullstolen är regelbundet och korrekt
servad, är dess förväntade livslängd 5
år. Slitdelar såsom batterier eller däck
beaktas inte här. Du får mer uppgifter
om vissa inställningar, service eller
reparationsarbeten av återförsäljaren.
Se till att du alltid nämnder modell,
tillverkningsår och identifieringsnummer.
Dessa uppgifter anges på produktens
typskylt (bild 2.2)
Vi rekommenderar att din
återförsäljare servar rullstolen en
gång om året eller i intensivt bruk
med sex månaders mellanrum.
Dagligen
•
Ladda alltid batterierna efter
användning (avsnitt 8.2)
Varje vecka
• Kontrollera däcktrycken och fyll
däcken vid behov (avsnitt
8.3)
Månatligen
• Rengör rullstolen (avsnitt 8.1)
Årligen
• Inspektion av återförsäljaren:
innefattar:
• Kontroll av hjulen: (däckens
tryck, slitage och bristningar).
• Kontroll av alla bultar och leder.
• Kontroll av alla elektroniska
delar och komponenter.
•
•

Kontroll av motorerna och
motorernas kol.
Skadeinspektion av skador,
som kan leda till att användaren
skadar sig eller rullstolen
skadas.

Tabell 7.1: Service av rullstolen

För rengöringen av sitssystemet se
bruksanvisningen för sitssystemet Agilo.

Försäkra dig om att manöverboxen är
avstängd under rengöringen. Om man
i misstag vidrör manöverboxen, kan
rullstolen sättas i rörelse.
Var försiktig med vatten med
beaktande av det elektriska systemet.

•

•

Avlägsnande av torr smuts
Torka först de smutsiga delarna med en
fuktig svamp. Använd helst rent vatten
eller mjukt tvålvatten. Torka delarna torra
med en mjuk, torr duk.

Använd aldrig slipande eller
aggressiva rengöringsmedel. De kan
skråma rullstolen.
Använd inte organiska lösningsmedel
såsom thinner, bensen eller
alkoholbaserade lösningsmedel.
Använd aldrig högtryckstvätt för att
tvätta rullstolen.

•
•
•

8.2 Batterierna
I rullstolen används "torra" gelbatterier.
Dessa batterier är helt slutna och
underhållsfria.

•
•

Det är inte tillåtet att använda "våta"
batterier.
På vintern har batterierna lägre
kapacitet. Vid kallt väder är
kapaciteten ca 75 % av
normalkapaciteten. Vid temperaturer
under -5 ˚C är den ca 50 %.
Detta minskar räckvidden.
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Laddning av batterierna
Kontrollera i batteriladdarens handbok,
om den är lämplig för att ladda de
batterier som använts. Kontrollera
avsnitt 10 med tekniska data.
•
•

•

Stäng först av strömmen.
Sätt batteriladdarens
laddningsanslutning i
manöverboxens
laddningsanslutning.
Aktivera batteriladdaren. Detta beror
på batteriladdarens typ. Kontrollera i
batteriladdarens bruksanvisning.

Om rullstolen inte används,
rekommenderar vi att batterierna laddas
månatligen med batteriladdaren. I
normalbruk borde batterierna laddas
varje kväll. Batteriladdarens display
visar när batterierna är fulladdade.
Beroende på hur tomma batterierna är,
kan det ta upp till 12 timmar innan
batterierna är fulladdade.
OBS: det krävs 15 fullständiga
laddningscykler för att batterierna ska
uppnå sin fulla kapacitet.
Förvaring av batterierna Se till att
batterierna alltid är fulladdade. Det kan
skada batterierna om de är oanvända
under en lång tid. Använd inte rullstolen,
om batterierna är nästan tomma. Man
skulle aldrig få låta batterierna bli helt
tomma. Det kan skada batterierna
allvarligt och kan orsaka oavsiktligt stopp.
Byte av batterier
Om batteriernas kapacitet fortgående
sjunker så att rullstolen bara kan
användas korta sträckor, är batterierna
slut. Man måste då byta ut batterierna. Be
återförsäljaren om hjälp.

•

Batterierna innehåller syror. Skadade
batterier kan orsaka en allvarlig risk
för hälsan. Följ alltid batteriernas
anvisningar.
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8.3 Däck

•

För att rullstolen ska fungera korrekt är
det viktigt att hålla rätt tryck i däcken.
Maximitrycket är angivet på däckets
sida.

Körhjul
Ute: 14 "
3.00-8
Rek.: 2,5 bar,
Max. 3,5 bar

Stödhjul
För utomhus bruk:
9"
2,80/2,50-4
Rek.: 2,5 bar,
Max. 3,5 bar

Alltför mjuka däck har en negativ effekt
med tanke på rullstolens prestanda.
Mjuka däck kräver också mer energi för
att förflytta rullstolen, och detta ökar
även slitaget på batterierna. Dessutom
är slitaget på däcken onödigt stort när
man åker med mjuka däck.
Ring service, om ett luftgummidäck
spricker.

•

Överskrid aldrig däckets
maximitryck.

Reparation av luftgummidäck.
•

Däcken ska bytas bara av en
sakkunnig montör.

Innan däcken repareras måste de
vara alldeles tomma.

8.4 Att ta rullstolen ur bruk
Rullstolens livslängd påverkas
av i vilken mån den underhålls. För att vi
ska få så lång livslängd på rullstolen som
möjligt, rekommenderar vi regelbunden
service. (se avsnittet underhåll).
Miljön
Om rullstolen har blivit onödig eller om
den måste bytas ut, kan återförsäljaren
ta den för konsultation. Om detta inte är
möjligt, fråga den lokala myndigheten
om återvinningsmöjligheterna eller
miljövänligt omhändertagande av
materialen.
I tillverkningen av rullstolen har det
beaktats flera olika plaster och material.
Dessutom har rullstolen många
elektroniska komponenter, som borde
bortskaffas som elektronikavfall.
Batterierna ska bortskaffas som
kemikaliskt avfall. För rullstolar gäller inga
miljöföreskrifter vad gäller återvinning.

8.5
Långvarig
rullstolen

förvaring

av

När rullstolen lagras för en lång tid (> 4
mån.), ska batterierna tas loss.
Innan rullstolen tas i bruk på nytt ska den
kontrolleras med hjälp av en certifierad
serviceingenjör.
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9 Garanti
9.1 Definition av termerna
Definitionerna av termerna i garantin:
• Servicedelar efter inköpet: Delen är köpt efter den egentliga produkten och är
hållbar, men har utsatts för naturligt slitage i samband med normal användning
under produktens livstid.
• Slitdelar: Slitdelar som utsätts för naturligt slitage under normal användning under
produktens livstid (Punkt 9 Scout Mobility-bolagets allmänna försäljningsvillkor);
• Klient: De som köper produkten direkt av Scout Mobility;
• Utredning: reparation, byte eller returnering av produkten;
• Återförsäljare: Den som återförsäljer produkten till användaren;
• Fel: alla omständigheter, på grund av vilka produkten inte är i bruksskick, vilket
beror på kvaliteten hos det material som används vid tillverkningen samt
tillverkningsprocessens kvalitet;
• Alternativ: en tillsammans med produkten levererad tilläggsutrustning från Scout
Mobility B.V. som utvidgar standardproduktmodellen.
• Produkt: en produkt som levereras i enlighet med en broschyr eller ett avtal (t.ex.
rullstol, skoter, batteriladdare osv.);
• Del: produktdel som kan bytas ut. Denna kan vara alternativ, tillbehör, servicedel
eller slitdelar;
• Returneringar: en produkt eller del som ska returneras;
• RMA-Process: processen för returnering av vara, kontakta återförsäljaren;
• Användare: de personer som använder produkten;
• Garanti: i denna handling framlagda rättigheter och skyldigheter;
• Garantitid: den tidsperiod, under vilken garantin är i kraft;
• Garantigivare: Scout Mobility B.V., Kanaalstraat 101d, 5711eg, Someren,
Nederländerna.

9.2 Garantitidstabell
Elrullstolen
Beskrivning

Garantitid

Exempel är, men begränsar sig
inte till nedan nämnda delar

Ram

2 år

Svetsningar/ram

Körteknik *

1 år

Kraftöverföring, motor, motorbroms

Elektronik*

1 år

Manöverbox, manövermekanism,
kablage, elektroniska komponenter
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Servicedelar efter inköpet

Nya: 1 år efter fakturan
Reparerade: 90 dagar efter
fakturan

Bromsar

Slitdelar

40 dagar efter fakturan

Kol till motorn osv.

Optioner/tilläggsutrustning 2 år

Spegel, stänkskärmar osv.
Levereras med den ursprungliga
modellen
* även då det gäller servicedelar efter inköpet

Sitsen
Beskrivning

Garantitid

Exempel är, men begränsar sig
inte till nedan nämnda delar

Ram

2 år

Svetsningar/ram

Elektronik

1 år

Elektroniska komponenter

Servicedelar efter inköpet

Nya: 1 år efter fakturan
Reparerade: 90 dagar efter
fakturan

Metalldelar

Slitdelar

40 dagar efter fakturan

Beklädnad osv.

Optioner/tilläggsutrustning 2 år

Famnbälte, påsfästen osv.
Levereras med den ursprungliga
produkten

Scout Mobility B.V. godkänner leverans- och klareringskostnader i anslutning till
garantin för tillbehör inom garantitiden.
Denna garanti förfaller om:
• Produkten och/eller delar av den har ändrats;
• Det har gjorts ändringar i det kosmetiska utseendet;
• Om bruks- och serviceanvisningarna inte följs, används för annat än normalt bruk,
slitage, vårdslöshet, skador som beror på försummelse av tidigare användare,
överbelastning, olyckor av tredje man, andra än originaldelar och brister som
orsakats av produkten;
• Omständigheter som vi inte kan påverka (översvämning, eldsvåda osv.).
Denna garanti omfattar inte:
• Däck och innergummin
• Batterier (de som omfattas av batteritillverkarens garanti).
.
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10 Tekniska data
Denna produkt följer bestämmelserna och föreskrifterna om
medicintekniska produkter och är försedda med CE-symbolen.
Produkten uppfyller nedan uppställda krav och standarder. Oavhängiga
organ har granskat dessa.

Standard
EU:s direktiv
93/42 EEG

NEN-EN
12182 (2012)

NEN-EN
12184 (2014)
Klass B

Vikt
testdocka

Definition/beskrivning

Tillämpas de som nämnts i tillägg1
Kraven från och med EN12182 (2012) såsom NEN-EN
12184 (2014): tekniska hjälpmedel för handikappade
allmänna krav och testmetoder

N/A

160 kg

-Scout X10 Agilo
Elrullstolar, skotrar och till dem hörande batteriladdare
- krav och testmetoder april 2014
-Scout X10 Agilo
160 kg

Iso 7176-8
Iso 7176-9
Iso 7176-14

Krav och provningsmetoder Statisk och dynamisk
provning samt slagprov juli 1998
Klimatprovningar Elrullstolar
Driv- och styrsystem för eldrivna rullstolar, krav och
tester 1997

N/A
N/A
N/A

Resistens mot antändning av stoppade delar 1997
Iso 7176-16

Iso 7176-19

N/A
Scout X10 uppfyller krocktestens krav enligt
standarden
Iso 7176-19
104 kg
-Scout X10 Agilo

Batterier
Batteriernas maximistorlekar
(batteribox 275x360x200/225/250/275)
Batteriets kapacitet

Max.
260x172x200
10,25 x 6,75 x8

Enhet
mm
tum

50/60/78

Ah
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Batteriladdare
Största tillåtna laddningsspänning
Maximiladdningsström
Anslutningsdonets typ
Isolering

Max.
24
12

Enhet
V
A

Manöverbox

Dubbelisolerad enligt klass 2

10.1 Elkopplingsschema
Elkopplingsschemat beror på den typ av manöverbox som används. Relevant
information återfinns i manöverboxens bruksanvisning.
Manöverboxen.
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10.2 Tekniska data Scout X10 (Iso 7176)
Modell:

Scout X10

Typ:

FWD/RWD

Klass:

B

Beskrivning
Totallängd inklusive fotstöd
RWD
FWD
Ramens längd
Ramens bredd
Ramens höjd
Totalbredd (14 " hjul)
Totalhöjd (minimum)
Totalmassa (med 60 Ah batterier, full
tilläggsutrustning)
Totalvikt utan batterier:
Batterier 50ah AGM (C20) (serie på två)
Batterier 60Ah gel (C20) (serie på två)
Batterier 78ah Gel (C20) (serie på två)
Eldriven hiss
Eldriven tilt
Eldrivet ryggstöd
Eldrivna fotstöd
Pubkteringsfria däck
- 9 " stödhjul (serie på två)
- 14 " körhjul (serie på två)
Den tyngsta delens transportvikt
Största tillåtna lutning
RWD
FWD
Statisk stabilitet
Nedåt/uppåt/i sidled
RWD
FWD
Räckvidd *
60 Ah-batterier (C20)
Dynamisk stabilitet i uppförsbacke (FWD/RWD)
Hinderklättringskapacitet
RWD
FWD
Max. hastighet framåt
Minimibromssträcka från maximihastighet

Min.

Max.
1150
1100
1000
620
700
620
1060
153

Enhet
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg

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

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

+ 1,2
+ 1,9

kg
kg

95

Kg

6˚
6˚

(10,5)
(10,5)

12/11 /15
11/ 9/ 13
32
6/6
60
60
8
1900

10
2100

˚ (%)
˚ (%)

°
°
km
°
mm
mm
km/h
mm
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Vändbredd (FWD/RWD)
Vändradie (Iso 7176-5)
RWD
FWD

1200/1250

mm

890
610

mm
mm

* Dessa omständigheter har en negativ effekt på räckvidden: hinder, besvärlig
terräng, körning i sluttning, exponering för temperaturer under fryspunkten och
användning av elektroniska justeringsalternativ.

10.3 Tekniska data agilo sitssystem
Justering av sitsvinkeln
Mekanisk
Elektrisk
Sitsens djup
Sitsens bredd
Sitsens höjd i framkanten
Ryggstödets vinkel
Ryggstödets höjd
Fotstödets avstånd från sitsen
Fotstödets vinkel från sitsen *
Fotstödets avstånd från sitsen
Armstödssystemets läge i riktningen framåt
* Bara med centrerade fotstöd

0 °/3 °/6 °
0 °-45 °
400-540
400 – 540
390
88
480
390
90 *
240
300

465
128
550
500
170
385
550

˚
˚
mm
mm
mm
˚
mm
mm
°
mm
mm

Sitshöjd FWD-RWD
POS 1 * *

390

mm

POS 2
POS 3
POS 4

415
440
465

mm
mm
mm

* * POS 1 är inte möjlig med 78 Ah:s batterier
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Återförsäljarens kontaktuppgifter:

Movetta Oy
Sysmäläntie 1 Tila 29
40530 Jyväskylä
044 354 7878

Scout Mobility B.V.
Kanaalstraat 101D
5711EG Someren The Netherlands
T + 31 (0) 6 22 15 21 83 info@ScoutMobility.com

www.scoutmobility.com

