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8 Turvaohjeet 
 

 
VAROITUS! Tämän sähköpyörätuolin alkuasennus ja käyttöohjeessa mainitut toimenpiteet kuuluvat  
Quantum Rehab -jälleenmyyjän tai pätevän mekaanikon suoritettaviksi. 

 
Tässä käyttöohjeessa ja sähköpyörätuolissa käytetään oheisia symboleita ilmaisemaan varoituksia ja 
tärkeitä tietoja. On erittäin tärkeää, että ne luetaan ja ymmärretään kokonaisuudessaan. 

 
VAROITUS! Viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen. Toimenpiteiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa joko henkilövahinkoja, komponenttien vioittumista tai toimintahäiriön. 
Tuotteessa tämä kuvake on esitetty mustana symbolina keltaisella kolmiolla, jolla on musta 
reunus. 

 
PAKOLLISTA! Nämä toimenpiteet tulee suorittaa määrätyllä tavalla. Kuvattujen toimenpiteiden 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitevaurioita. Tuotteessa tämä 
kuvake on esitetty valkoisena symbolina sinisellä pohjalla, jossa on valkoinen reunus. 

 
KIELLETTY! Nämä toimenpiteet ovat kiellettyjä. Näitä toimintoja ei tule suorittaa milloinkaan tai 
missään olosuhteissa. Kielletyn toiminnan suorittaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai 
laitevahinkoja. Tuotteessa tämä kuvake on esitetty mustana symbolina, jossa on punainen ympyrä 
ja punainen vinoviiva. 

 
HUOM: Tämä käyttöohje on koottu viimeisimmistä julkaisuhetkellä saatavilla olevista teknisistä 
tiedoista ja tuotetiedoista. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Kaikki 
tuotteisiimme tehdyt muutokset voivat aiheuttaa pieniä eroja tämän oppaan kuvien ja selitysten 
ja ostamasi tuotteen välillä. Tämän oppaan uusin/nykyinen versio on saatavilla 
verkkosivustollamme. 

 
HUOM: Tämä tuote on WEEE-, RoHS- ja REACH -direktiivien ja -vaatimusten mukainen. 

 HUOM: Tämä tuote täyttää IPX4-luokituksen vaatimukset (IEC 60529). 

HUOM: VR2 -ohjainlaitteen ja sen komponenttien valmistuksessa ei ole käytetty 
luonnonkumilateksia. Mahdollisten jälkimarkkinoitavien lisävarusteiden osalta tulee ottaa 
yhteyttä valmistajaan. 
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10 Tuotteessa olevat merkinnät 
 

Tuotteessa olevat turvamerkinnät 
Alla olevia symboleja käytetään sähköpyörätuolissa varoitusten, välttämättömien toimenpiteiden ja 
kiellettyjen toimenpiteiden ilmaisemiseen. On hyvin tärkeätä, että ne luetaan ja ymmärretään 
kokonaisuudessaan. 

 
 

Lue käyttöohjeessa annetut ohjeet ja noudata niitä. 
 

Vältä altistamista sateelle, lumelle, jäälle, suolalle tai seisovalle vedelle aina kun mahdollista. 
Säilytä ja pidä puhtaana ja kuivana. 

 

EMI/RFI — Tämä tuote on läpäissyt testin immuniteettitasolla 20 V/m. 
 

Hävittäminen ja kierrättäminen — Käänny Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjän puoleen 
Pride/Quantum-tuotteen ja sen pakkausmateriaalien asianmukaista hävittämistä ja kierrättämistä 
koskevien tietojen saamiseksi. 
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Ohjainlaite VR2 
VR2-ohjainlaite on täysin ohjelmoitava, modulaarinen elektroninen ohjainjärjestelmä, jonka avulla 
sähköpyörätuolia voidaan hallita. Se on suunniteltu siten, että käyttäjä voi täydellisesti hallita tuolin 
liikkeitä ja sen nopeutta. 

 
Ohjainlaite on esiohjelmoitu vastaamaan tyypillisen käyttäjän tarpeita. Ohjelmointi tehdään joko 
henkilökohtaisella tietokoneella, jossa on ohjaimen valmistajan ohjelmisto, tai taskukokoisella 
ohjelmointilaitteella, jonka ohjaimen valmistaja myös toimittaa. 

 
VAROITUS! Ohjainlaitteen ohjelmisto voi vaikuttaa nopeuteen, kiihtyvyyteen, hidastumiseen, 
dynaamiseen vakauteen ja jarrutukseen. Mikäli se on ohjelmoitu väärin tai yli terveydenhuollon 
ammattilaisen määrittämien turvarajojen, voi seurauksena olla vaarallinen tilanne. Ohjainlaitteen 
ohjelmointi kuuluu yksinomaan sähköpyörätuolin valmistajan, valmistajan valtuuttaman 
edustajan tai koulutetun huoltomekaanikon tehtäväksi. 

Varotoimenpiteet 
Seuraavat ohjeet on luettava ennen VR2-ohjainlaitten käyttöä. Nämä ohjeet toimivat hyödyllisenä 
apuna ja auttavat ohjainjärjestelmän turvallisessa käytössä. 
 Sammuta virta ohjainlaitteesta aina pyörätuoliin ja siitä pois siirryttäessä. 
 Noudata kaikkia ohjeita ja varoituksia, jotka on selitetty sähköpyörätuolin käyttöohjeessa. 

 
VR2-ohjainlaitteen käyttäminen 
VR2-ohjainlaitetta käytetään sähköpyörätuolin ja kaikkien sen komponenttien käytön ohjaukseen. 

 
Hallinta joystickin avulla 
Ohjaussauvalla (joystick) kontrolloidaan sähköpyörätuolin suuntaa ja nopeutta. Kun joystickiä siirretään 
neutraalista asennosta (keskiasennosta), sähkömagneettiset jarrut vapautuvat sähköpyörätuolin 
liikkeen sallien. Mitä kauemmas joystickiä työnnetään neutraalista asennostaan, sitä nopeammin 
sähköpyörätuoli liikkuu. Kun joystick vapautetaan ja annetaan palata neutraaliasentoon, 
sähkömagneettiset jarrut kytkeytyvät päälle. Tämä saa sähköpyörätuolin hidastumaan ja pysähtymään 
kokonaan. 

 
Käyttöpainikkeet 
Käyttöpainikkeet sijaitsevat suoraan joystickin etupuolella. Näitä painikkeita käytetään 
sähköpyörätuolin käyttämiseen ja hallintaan. 
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Virtakytkin (On/Off) 
Virtakiytkimestä kytketään järjestelmän virta päälle ja pois. 

 
VAROITUS! Hätätilanteessa joystick vapautetaan ja sitten painetaan virtakytkintä 
sähköpyörätuolin pysäyttämiseksi. Noudata varovaisuutta. Tulee huomioida, että virtakytkimen 
painaminen saattaa aiheuttaa sähköpyörätuolin äkillisen pysähtymisen. 

VAROITUS! Virta tulee aina kytkeä pois pysähdyksissä oltaessa yllättävän liikkeen estämiseksi. 
 
Ajonopeuden ja -profiilin painikkeet 
VR2-ohjelmistosta riippuen on kaksi painiketta, joilla hallitaan joko nopeutta tai ajoprofiileja. 
Ajonopeuden/ajoprofiilin korotuspainikkeen painaminen lisää nopeutta tai muuttaa profiilia. 
Ajonopeuden/ajoprofiilin alennuspainikkeen painaminen alentaa nopeutta tai muuttaa profiilia. Säädetty 
ajonopeus/ajoprofiili näytetään maksiminopeuden/profiilin ilmaisimessa. Mikäli sähköpyörätuoliin on 
ohjelmoitu jokin ajoprofiili, saatte lisätietoja siitä ottamalla yhteyttä Pride/Quantum Rehab  
-jälleenmyyjään. 

 
HUOM: Suosittelemme, että nopeus säädetään hitaimmalle tasolle sähköpyörätuolia 
ensimmäistä kertaa käytettäessä ennen totuttautumista uuteen sähköpyörätuoliin. 

 
Akkujen varaustilan mittari 
Akkujen varaustilan mittari koostuu kymmenestä (10) LEDistä, jotka on järjestetty kaareksi 
virtakytkimen ja äänimerkkipainikkeen yläpuolelle. Akkujen varaustilan mittari ilmaisee 
sähköjärjestelmän tilan LED-koodien avulla. Esimerkiksi akun jännitteen laskiessa valaistujen LEDien 
lukumäärä vähenee oikealta vasemmalle. Kun akun varaustila putoaa alle 10 %:n, vasemmanpuoleisin 
punainen LED vilkkuu. 

 
Akkujen varaustilan mittarin koodit: 
 Vasen punainen LED vilkkkuu hitaasti tai jatkuvasti: akkujen varaustila on alhainen. Akut tulee 

ladata mahdollisimman pian. 
 LEDit syttyvät vuorotellen: ohjainlaite on ohjelmointi-, esto – tai lataustilassa. 
 Kaikki LEDit vilkkuvat 2,5 sekunnin välein: ohjainlaite on lepotilassa. Se käynnistyy uudelleen 

sammuttamalla ohjainlaite ja kytkemällä se uudelleen päälle. 
 Valot aaltoilevat sivulta toiselle: joystick ei ollut keskiasennossa virtaa päälle kytkettäessä. Kytke 

virta pois ja anna joystickin palata neutraaliin asentoon, ja kytke ohjainlaite uudelleen päälle sen 
käynnistämiseksi. Mikäli valot edelleenkin aaltoilevat sivulta toiselle, on otettava yhteys valtuutettuun 
Pride/ Quantum Rehab -jälleenmyyjään. 

 
Äänimerkkipainike 
Äänimerkkipainike kytkee päälle varoitusäänen. 

 
3-napainen ulkoisen laturin/ohjelmoinnin liitäntä 
Sähköpyörätuolin akut voidaan ladata ulkoisella laturilla 3-napaisen liitännän kautta, joka sijaitsee VR2-
ohjainlaitteen etuosassa. Ulkoista laturia käytettäessä latausvirran ei tule ylittää 8 ampeeria. Lisätietoja 
saatte ottamalla yhteyttä valtuutettuun  Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjään. 

 
VAROITUS! Lataus/ohjelmointiliitäntään saa kytkeä ainoastaan Neutrik NC3MX -pistokkeella 
varustettuja latureita. Lisätietoja saatte valtuutetulta Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjältä. 
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HUOM: liitäntää voidaan myös käyttää VR2:n ohjelmoimiseen uudelleen.  Lisätietoja saatte 
ottamalla yhteyttä valtuutettuun  Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjään. 

 
Toimilaitteiden painikkeet ja niiden valot (lisävarusteita varten) 
Toimilaitteiden painikkeita ja toimilaitteiden valoja käytetään lisävarusteille, kuten sähkötoimisesti 
nostettaville istuimille tai jalkatuille. Näiden painikkeiden käyttö neuvotaan yksityiskohtaisesti 
kappaleessa  “Toimilaitteiden säätäminen.” 

 
Ohjainlaitteen tiedonsiirtoliitäntä 
Ohjainlaitteen tiedonsiirtoliitännän kautta VR2 saa yhteyden virtamoduuliin johtosarjalla, joka on 
varustettu sisäisellä/ulkoisella laturiliitännällä. 

 
PAKOLLISTA! Estä ohjainlaitteen johtosarjan vaurioituminen! Estä ohjainlaitteen johtosarjaa 
joutumasta kulkemaan käsinojan pehmusteen ulkopuolella. Sijoita johtosarja käsinojan alle tai 
käsinojan pehmusteen sisäpuolta kohden. Ohjainlaitteen johdot tulee kiinnittää asianmukaisiin 
kohtiin niiden estämiseksi tarttumasta vetopyöriin, joutumasta puristuksiin istuinkehikon väliin, 
tai vaurioitumasta oviaukkojen läpi kuljettaessa. 

Toimilaitteiden säätäminen 
VR2-ohjainlaitteella voidaan hallita kahta toimilaitetta vastaavien painikkeiden ja joystickin välityksellä. 
Toiminnassa oleva toimilaite ilmaistaan vastaavalla valaistulla LEDillä. 

 
HUOM: 6-painikkeiset ja 9-painikkeiset ohjainlaitteet toimivat eri tavalla. Katso vastaavat ohjeet 
ohjainten käyttöohjeesta. 

 
Toimilaitteen valinta ja säätäminen 6-painikkeisella ohjainlaitteella: 
1. Käynnistä sähköpyörätuoli ja ohjainlaite virtakytkimestä. 
2. Paina haluttua toimilaitepainiketta toimilaitetoiminnon valitsemiseksi. 
3. Työnnä joystickiä eteenpäin toimilaitteen laskemiseksi tai taaksepäin toimilaitteen nostamiseksi 

haluttuun asemaan. 
4. Paina toimilaitteen valintapainiketta palataksesi ajotoimintoon. 

 
Toimilaitteen valinta ja säätäminen 9-painikkeisella ohjainlaitteella: 
1. Käynnistä sähköpyörätuoli ja ohjainlaite virtakytkimestä. 
2. Paina toimilaitteen valintapainiketta toimilaite 1:n valitsemiseksi. 
3. Työnnä joystickiä eteenpäin toimilaitteen 1 laskemiseksi tai taaksepäin toimilaitteen 1 nostamiseksi 

haluttuun asemaan. 
4. Työnnä joystickiä oikealle valitaksesi toimilaite 2:n. 
5. Työnnä joystickiä eteenpäin toimilaitteen 2 laskemiseksi tai taaksepäin toimilaitteen 2 nostamiseksi 

haluttuun asemaan. 
6. Työnnä joystickiä vasemmalle valitaksesi toimilaite 1:n. 
7. Paina toimilaitteen valintapainiketta palataksesi ajotoimintoon. 
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Ajon/toiminnon esto 
Ajon- ja toiminnon eston tila ilmaistaan maksiminopeuden/profiilin valojen vilkkumisella. Toimilaitteen 
säätö vaikuttaa estotilaan. Istuimen ja/tai selkänojan kulman kasvaessa nopeuden/profiilin ilmaisinvalot 
vilkkuvat jatkuvasti täydellisen ajoneston merkiksi. Mikäli sähköpyörätuoli on varustettu istuimen 
nostolaitteella, ohjain saattaa ilmoittaa nopeuden alentamisesta istuimen ollessa kohotettuna. 
Sähköpyörätuolin palauttamiseksi ajotoimintoon toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä. 

VAROITUS! Ajon/toiminnon eston tila luetaan vain toimilaitteen säätämisen aikana. Tämä toiminto 
ei ole käytettävissä ajotoiminnossa pyörätuolin toimintojen tahattoman häviämisen estämiseksi. 
Esteitä, luiskia ja kaltevia pintoja ylitettäessä tulee noudattaa varovaisuutta. Näissä tilanteissa 
tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää avustajaa. 

 
VAROITUS! Sähköpyörätuolin vakaus on heikentynyt kaltevalla pinnoilla ajettaessa ja/tai 
istuimen/selkänojan ollessa kallistettuna. 

Ajoprofiilin valinta 
VR2-ohjainlaitteeseen voidaan ohjelmoida korkeintaan viisi ajoprofiilia, joilla mahdollistetaan 
järjestelmän yksilöllinen sovittaminen käyttöympäristön mukaiseksi. Valittu profiili näkyy 
ajonopeuden/ajoprofiilin ilmaisimessa. 

 
HUOM: ajoprofiilit ovat valtuutetun Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjän säätämiä. Kääntykää 
valtuutetun Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjännen puoleen, mikäli haluatte muuttaa 
ajoprofiilia tai nopeusasetuksia. 

 
Ajoprofiilin valinta: 
1. Käynnistä sähköpyörätuoli ja ohjainlaite virtakytkimestä. 
2. Paina nopeuden/profiilin alennuspainiketta edelliseen profiiliin siirtyäksesi. 
3. Paina nopeuden/profiilin korotuspainiketta seuraavaan profiiliin siirtyäksesi. 

 
Nopeuden säätäminen 
VR2-ohjainlaitteessa on nopeuden/profiilin alennuspainike ja nopeuden/profiilin korotuspainike 
sähköpyörätuolin nopeuden hallintaa varten. Maksiminopeuden asetus näkyy 
maksiminopeuden/profiilin ilmaisimessa. 

 
Nopeuden muuttaminen: 
1. Käynnistä sähköpyörätuoli ja ohjainlaite virtakytkimestä. 
2. Nopeuden kohottamiseksi painetaan nopeuden/profiilin korotuspainiketta. 
3. Nopeuden alentamiseksi painetaan nopeuden/profiilin alennuspainiketta. 

 
Lukitustoiminto 
Ohjainlaite on varustettu ominaisuudella, joka mahdollistaa lukituksen ja estää ulkopuolisia henkilöitä 
käyttämästä pyörätuolia. 

 
Ohjainlaitteen lukitseminen: 
1. Virran ollessa kytkettynä paina virtakytkintä ja pidä sitä painettuna, kunnes kuuluu piippaus (noin 1 

sekunnin ajan.) 
2. Vapauta virtakytkin. 
3. Siirrä joystick kokonaan eteen, kunnes ohjainlaite piippaa. 
4. Siirrä joystick kokonaan taakse, kunnes ohjainlaite piippaa. 
5. Vapauta joystick. Tällöin kuuluu yksi pitkä piippaus. Ohjainjärjestelmä on nyt lukittu. 
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Ohjainlaitteen avaaminen lukituksesta: 
1. Käynnistä ohjainlaite virtakytkimestä. Maksiminopeuden/profiilin ilmaisin aaltoilee lukitun tilan 

merkiksi. 
2. Siirrä joystick kokonaan eteen, kunnes ohjainlaite piippaa. 
3. Siirrä joystick kokonaan taakse, kunnes ohjainlaite piippaa. 
4. Vapauta joystick. Tällöin kuuluu yksi pitkä piippaus. Ohjainjärjestelmä on nyt avattu lukituksesta. 

 
Lepotila 
VR2-ohjainlaitteessa on lepotilatoiminto. Lepotoiminto on sisäänrakennettu virtapiiri, joka sammuttaa 
päävirran automaattisesti, kun joystickiä ei ole siirretty mihinkään suuntaan tietyn ajan kuluessa. Tämä 
ajanjakso on ohjelmoitu ohjainlaitteeseen. Virran palauttamiseksi ja toiminnan jatkamiseksi ohjainlaite 
ensin sammutetaan ja sen jälkeen kytketään uudelleen päälle. 

 
Lämpötilasuojaus 
VR2-ohjainlaite on varustettu lämpötilasuojauksen kontrollipiirillä, joka monitoroi pyörätuolin 
moottoreiden ja ohjainlaitteen lämpötilaa. Jos jompikumpi lämpötila ylittää turvallisen käyttölämpötilan, 
ohjainlaite alentaa tehontuoton 50 %:iin täydestä tehosta. Tämä alentaa pyörätuolin nopeutta ja antaa 
järjestelmän jäähtyä. Kun lämpötila on palautunut turvalliselle tasolle, pyörätuolin toiminta palaa 
normaaliksi. 

 
Virhekoodit 
Akkujen varaustilan mittari vilkuttaa virhekoodeja, kun ohjainjärjestelmä havaitsee poikkeavan tilan 
sähköjärjestelmässä. Virhekoodit ilmoitetaan valojen nopealla vilkkumisella akkujen varaustilan 
mittarissa. Akkujen varaustilan mittari jatkaa vilkkumistaan, kunnes ongelma on korjattu. Yksittäiset 
virhekoodit esitetään seuraavassa taulukossa. Mikäli mikä tahansa näistä virhekoodeista ilmenee 
jatkuvasti, tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun  Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjään. 
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Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdolliset korjaustoimenpiteet 

1 vilkunta Akut vaativat lataamista. Vikaa akkujen 
liitännöissä. 

Tarkista akkujen liitännät. Jos liitännät 
ovat kunnossa, yritä ladata akut. 

2 vilkuntaa Viallinen liitäntä vasemmassa 
moottorissa. 

Tarkista vasemman moottorin liitännät 
ja johdotukset. 

3 vilkuntaa Vasemman moottorin oikosulku 
akkuliitäntään. 

Ota yhteys Pride/Quantum Rehab  
-jälleenmyyjään. 

4 vilkuntaa Viallinen liitäntä oikeassa moottorissa. Tarkista oikeanpuoleisen moottorin 
liitännät ja johdotukset. 

5 vilkuntaa Oikean moottorin oikosulku 
akkuliitäntään. 

Ota yhteys Pride/Quantum Rehab  
-jälleenmyyjään. 

6 vilkuntaa Latauksen esto kytkeytynyt päälle. Varmista, etti akkulaturi ole kytkettynä 
sähkötoimiseen alustaan. 

7 vilkuntaa Vika joystickissä. Varmista, että joystick on 
ksekiasennossa, sammuta ohjainlaite ja 
kytke uudelleen päälle. 

8 vilkuntaa Viha ohjainjärjestelmässä. Tarkista virtamoduulin ja joystick-
moduulin liitännät ja johdotus. 

9 vilkuntaa Viallinen liitäntä pysäköintijarrussa. Tarkista vasemman- ja oikeanpuoleisen 
moottorin liitännät ja johdotukset. 

10 vilkuntaa Ohjainjärjestelmään on kohdistunut 
ylijännite. 

Tarkista akkujen liitännät. 

 

Hoito ja kunnossapito 
Asianmukaiset puhdistus- ja hävittämisohjeet löytyvät sähköpyörätuolin käyttöohjeesta. 

 
Lämpötila 
Tietyt sähköpyörätuolin osat ovat herkkiä lämpötilan voimakkaille muutoksille. Sähköpyörätuoli tulee 
aina pitää lämpötiloissa, jotka ovat välillä -8 °C (18 °F) – 50 °C (122 °F). 

 
Takuu 
Ohjainlaitteen takuuta koskevat tiedot löytyvät sähköpyörätuolin käyttöohjeesta. 
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Alankomaat 
(Authorised EU Representative) 
De Zwaan 3 
1601 MS Enkhuizen 
The Netherlands 
www.pride-mobility.nl 

Italia 
Via del Progresso-ang. Via del Lavoro 
Loc. Prato della Corte 
00065 Fiano Romano (RM) 
www.pride-italia.it 

Ranska 
26 rue Monseigneur Ancel 
69800 Saint-Priest 
www.pridemobility.fr 

 
Espanja 
Avda de las Flores 19 
Parque Empresarial El Molino 
28970 Humanes (Madrid) 

 
www.pridemobility.com 
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	HUOM: Tämä käyttöohje on koottu viimeisimmistä julkaisuhetkellä saatavilla olevista teknisistä tiedoista ja tuotetiedoista. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Kaikki tuotteisiimme tehdyt muutokset voivat aiheuttaa pieniä eroja tämän opp...
	HUOM: Tämä tuote on WEEE-, RoHS- ja REACH -direktiivien ja -vaatimusten mukainen.
	HUOM: Tämä tuote täyttää IPX4-luokituksen vaatimukset (IEC 60529).
	HUOM: VR2 -ohjainlaitteen ja sen komponenttien valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia. Mahdollisten jälkimarkkinoitavien lisävarusteiden osalta tulee ottaa yhteyttä valmistajaan.
	Tuotteessa olevat turvamerkinnät
	Ohjainlaite VR2
	Varotoimenpiteet
	VR2-ohjainlaitteen käyttäminen
	HUOM: Suosittelemme, että nopeus säädetään hitaimmalle tasolle sähköpyörätuolia ensimmäistä kertaa käytettäessä ennen totuttautumista uuteen sähköpyörätuoliin.
	Akkujen varaustilan mittarin koodit:
	HUOM: liitäntää voidaan myös käyttää VR2:n ohjelmoimiseen uudelleen.  Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä valtuutettuun  Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjään.


	Ohjainlaitteen tiedonsiirtoliitäntä
	Toimilaitteiden säätäminen
	HUOM: 6-painikkeiset ja 9-painikkeiset ohjainlaitteet toimivat eri tavalla. Katso vastaavat ohjeet ohjainten käyttöohjeesta.
	Toimilaitteen valinta ja säätäminen 6-painikkeisella ohjainlaitteella:
	Toimilaitteen valinta ja säätäminen 9-painikkeisella ohjainlaitteella:

	Ajoprofiilin valinta
	HUOM: ajoprofiilit ovat valtuutetun Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjän säätämiä. Kääntykää valtuutetun Pride/Quantum Rehab -jälleenmyyjännen puoleen, mikäli haluatte muuttaa ajoprofiilia tai nopeusasetuksia.
	Ajoprofiilin valinta:

	Nopeuden säätäminen
	Nopeuden muuttaminen:

	Lukitustoiminto
	Ohjainlaitteen lukitseminen:
	Ohjainlaitteen avaaminen lukituksesta:

	Lepotila
	Lämpötilasuojaus
	Virhekoodit
	Hoito ja kunnossapito
	Lämpötila
	Takuu
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