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NÅR DU TAR RULLESTOLEN I BRUK
:: Slå på rullestolen med I/0 – knappen.

:: Sett deg i rullestolen og reguler funksjonene, slik at du får en opti-
mal sitte- og kjørekomfort.

FØR DU KJØRER RULLESTOLEN
:: Setetilt/vinkelen må stå i vannrett stilling (nøytral posisjon).

:: Setet må alltid være senket til laveste posisjon av hensyn til din 
sikkerhet før forsering av hindringer, kjøring på skrått underlag, eller i 
høy hastighet.

:: Hastigheten reduseres automatisk ved heving/tilt av setet (Gul ha-
stighetsindikatorer blinker på joysticken).

INN- OG UTSTIGNING  
:: Slå alltid av rullestolen før inn- og utstigning.

:: Seteløft og -tilt kan være til god hjelp ved inn- og utstigning.

SIKKER KJØRING 
:: Rullestolen må ikke kjøres skrått på et hellende underlag, da helling 

til siden øker risikoen for farlige situasjoner.

KJØRING VIA JOYSTICK
:: Slå rullestolen på ved å trykke på I/0 knappen.

:: Reguler seteløft til laveste posisjon (nøytral posisjon).

:: Reguler tilt til vannrett stilling (nøytral posisjon).

:: Reguler ryggvinkling.

:: Reguler hastigheten med opp/ned knappen. Hastighetsindikatoren 
lyser gult (1-5 punkter, avhengig av hastighet).

:: Styr rullestolen med joystick i den retningen du ønsker å kjøre.

Stort utslag= kraftig akselerasjon og høy fart.
Lite utslag = svak akselerasjon og lav fart.

VIKTIG! Den elektriske rullestolen må lade i 12 timer før den kan brukes.
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Nakkestøtte, høy-
de-,  og dybdeinns-
tillbar

Setetilt, 
elektrisk

Ryggvinkling, elek-
trisk

Armlene, høyde- og
dybderegulerbare,
oppfellbare

Seteløft, 
elektrisk

Fotplate, oppfellbare,
vinkelinnstillbare
elektrisk

Frikobling (2 stk)
under kappe

I/O - På og av
Horn

Hastighet ned

Ikke aktiv

Hastighet 
opp

Elektriske 
innstillinger 

på stolen

Joystick
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LADING AV RULLESTOLEN
:: Batteriindikatoren er innebygd i joystick. Ved fullt ladet batteri 

lyser de fargede lysdiodene: grønn, gul og rød.

SLIK LADER DU STOLEN (STANDARD OPLADER)
:: Batteri bør lades hver natt.

:: Laderen er helautomatisk, og regulerer ladestrøm etter behov. 

1. Stolen parkeres og slås av (I/0 knappen)
2. Ladestøpselet settes i kontakten foran på styreboksens under-

side. 
Merknad! Rullestolen kan ikke slås på under lading.

3. Bjælken i det lille display på toppen av laderen viser, at ladning 
er i gang.

4. Batteriet er fulladet, når lampen på laderen lyser grønt.

Advarsel! Dekk ALDRI laderen når den er koblet til strøm.

Mere informasjon om bruk av stolen, feilsøking og vedlikehold 
finnes i Bruksanvisningen og på www.vermundlarsen.no.
Informasjon om tilbehør: Kontakt VELA.


