
Vedlikehold
• Unngå å slå på styresystemet, spesielt styrespaken.
• Mens	du	transporterer	rullestolen,	må	du	sørge	for	at	styresystemet	er	godt

beskyttet.
• For å forlenge styresystemets levetid, skal du ikke utsette det for ekstreme

forhold.	Rengjør	alltid	styresystemet	ditt,	hvis	du	spiser	mat	eller	drikke.
• Bruk en fuktig, myk klut og oppvaskmiddel blandet med vann. Ikke bruk

alkoholbaserte	rengjøringsmidler	eller	midler	som	har	en	slipende	effekt.

Periode Beskrivelse
Daglig Slå	av	kontrolleren.	Kontroller	at	styrespaken	ikke	er	bøyd	eller	skadet,	

og at den går tilbake til midten når du slipper den. Oppstår et problem, 
skal du ikke bruke rullestolen din og i stedet kontakte forhandleren din.

Ugentlig • Elektriske bremser
• Denne	testen	skal	utføres	på	en	plan	overflate	med	minst	en

meters fri plass rundt rullestolen.
• Slå på styresystemet.
• Kontroller at batterinivået forblir på eller blinker langsomt etter 1

sekund.
• Skyv	sakte	styrespaken	fremover	til	du	hører	at	de	elektriske

bremsene fungerer. Rullestolen kan begynne å bevege seg.
• Slip	styrespaken	øyeblikkelig.	Du	må	kunne	høre	at	hver	elektrisk

bremse innen bare noen få sekunder.
• Gjenta	testen	tre	ganger,	og	skyv	styrespaken	bakover,	til	venstre

og	høyre.
• Hvis rullestolen er utstyrt med lys, snu indikatorer eller

setejusteringen.	Kontroller	hvor	disse	fungerer.
Koblinger
Kontroller at alle kontaktene er sikre, riktig sammenpasset og ikke er 
skadet.
Kabler
Kontroller at alle kabler er uskadet.
Deksel til styrespaken
Kontroller det tynne gummidekslet rundt styrespakens base for skade 
eller splitting. Kontroller kun visuelt, ikke med hendene.
Montering av styreboksen
Kontroller at styreboksen er sitter ordentligt på rullestolen. Ikke skru 
noen skruer.



Kontakt	forhandleren	din	for	informasjon	om	spesifikke	justeringer,	vedlikehold	og	
reparasjoner.	Oppgi	alltid	rullestolstype,	årsmodell	og	ID-nummer.	Disse	finnes	på	
ID-skilten.
For	riktig	vedlikehold	av	rullestolen	din	må	du	holde	deg	til	følgende	tidsplan:

Frekvens Beskrivelse 
Dagligt Lad batteriene etter hver bruk (se 9.2)
Ukentlig Kontroller	dekktrykk	og	oppblås	dekk	om	nødvendig	(se	9.3)
Månedlig Rengjør	rullestolen	og	dens	polstring	(se	9.1)
Årlig Få rullestolen inspisert av forhandleren én gang i året eller én 

gang hvert halvår, hvis bruker den veldig ofte. Ta med denne 
håndboken	og	la	forhandleren	fylle	ut	informasjonen	på	skjemaet	
nedenfor.

Bruk	kun	originale	DIETZ-Power-deler	for	vedlikehold	og	reparasjoner.
Modell Sango FWD / RWD / MWD

Serienummer
År 1 2 3 4 5 År 1 2 3 4 5

Dato Dato
Drift Chassis
Horn Deler strammet
Av/på-bryter Tilstand
Utgangskontakt Knapper
Joystick Polstring
Bremser Setesystem
Program- 
konfigurasjon

Rygglen
Armlener

Batterier Elektronikk
Nivå Kabeltilstand
Kontakter Kontakter
Utslippsnivå Styring
Hjul Framover
Slitasje Bakover
Press Nødstopp
Lager Sving
Hjulmuttere Oppover/nedover
Motor Hindringer
Ledningsnett Parkeringsbrems
Kontakter
Lyd
Bremser
Merknader:



Rengjøring	av	rullestolen	og	polstringen
 Advarsel

• Når	du	rengjør	rullestolen,	må	du	kontrollere	at	styreboksen	er	slått	av.	Rører
du	styrespaken	ved	et	uhell,	kan	dette	føre	til	at	rullestolen	begynner	å	bevege
seg,	eller	at	de	elektriske	funksjonene	startes.

• Vær forsiktig når du bruker vann ettersom systemet er elektronisk.
• Rengjør	polstringen	og	de	skitne	delene	på	rullestolen	med	en	fuktig	klut	og

vanlig	såpe.	Tørk	deretter	med	en	myk,	tørr	klut.
• Bruk aldri slipende eller aggressive vaskemidler ettersom disse kan skrape

overflater.
• Ikke	bruk	organiske	løsemidler,	som	tynnere,	bensin	eller	terpentin.
• Ikke	rengjør	polstret	på	kjemisk	måte.
• Ikke stryk eller sentrifugere polstringen

Batterier
Rullestolen	er	utstyrt	med	«tørre»	gelbatterier.	Batteriene	er	helt	forseglet	og	
krever ingen vedlikehold.

 Advarsel
• Batterikapasiteten er redusert om vinteren. Når det er lett frost ute, er

kapasiteten	ca.	75%	av	den	normale	kapasiteten.	Ved	temperaturer	under	-5˚C
reduseres	kapasiteten	med	ca.	50%.	Dette	betyr	at	du	ikke	kan	kjøre	rullestolen
like langt.

• Kontroller at batteriene alltid er godt ladet. Å ikke bruk batteriene i lang tid kan
skade dem.

• Ikke	bruk	rullestolen	hvis	batteriene	nesten	er	flate,	og	aldri	kjør	til	batteriene
er	helt	flate.	Gjør	du	dette,	kan	det	alvorlig	skade	batteriene,	og	du	kan	også
risikere å stoppe uplanlagt.

• Batteriene	inneholder	gel.	Skadede	batterier	kan	alvorlig	utgjøre	en	trussel	mot
helsen din.

• Følg	alltid	instruksjonene	på	batteriene.

Lading 
Tekniske	spesifikasjoner.
	  LADER for å kontrollere om laderen er egnet for bruk sammen med 
rullestolbatterier	og	for	instruksjoner	om	hvordan	du	starter	batteriladeren.

 JOYSTICK for riktig tilkobling til ladepluggen.
	 Innholdet	i	manualene	er	viktige	når	det	gjelder	sikker	bruk	av	rullestolen.	Ta	
kontakt med din forhandler umiddelbart hvis noen av manualene mangler når 
rullestolen din leveres.
	 Ved normal bruk, må batteriene lades hver natt. Batteriladeren indikerer når 
batteriene	er	fulladet.	Avhengig	av	hvor	flate	batteriene	er,	kan	det	ta	opptil	12	
timer å lade dem helt.



Erstatning 
Batteriene har nådd slutten av levetiden deres når batterikapasiteten reduseres 
jevnt	og	rullestolen	kun	kan	brukes	til	svært	korte	turer.	De	må	da	byttes	ut.	
Kontakt forhandleren din.

Dekk
For å sikre optimal ytelse av rullestolen, må dekkene ha riktig dekktrykk. Det riktige 
trykket vises også på siden av dekkene.

Hjul Maksimalt dekktrykk
8”	styrehjul	 2,5 bar
9”	styrehjul	 3,5 bar
10”	styrehjul	 3,5 bar
12”	Kjørehjul 2,8 bar
14”	Kjørehjul 3,5 bar

 Advarsel
Overstig aldri maksimalt dekkstrykk.

Er	dekkene	for	myke,	blir	rullestolens	funksjoner	redusert.	Fremdrift	av	rullestolen	
vil	også	kreve	mer	strøm,	noe	som	resulterer	i	større	belastning	på	batteriene.	
Kjøring	med	myke	dekk	øker	også	unødvendig	dekkslitasje.

 Advarsel
	 SERVICE	for	omfattende	informasjon	om	dekkreparasjoner	(skal	kun	utføres	av	
kvalifiserte	spesialister).	Før	du	reparerer	dekkene,	må	du	først	sørg	for	at	det	ikke	
er noe luft i dem.

Avhending av rullestolen
Rullestolens tekniske levetid avhenger av hvor mye den brukes. Under vanlig 
bruk og med foreskrevet vedlikehold er den forventede tekniske levetiden av 
rullestolen	ca.	7	år.	For	å	få	mest	mulig	ut	av	rullestolens	levetid,	må	du	sørge	for	
at	regelmessig	vedlikehold	utføres	(se	9).

Hvis du ikke lenger trenger rullestol eller den må byttes ut, kan 
forhandleren	din	vanligvis	ta	den	tilbake.	Er	dette	ikke	mulig,	bør	du	
ta	kontakt	med	din	lokale	myndighet	for	å	finne	ut	om	rullestolen	kan	
gjenvinnes	eller	om	materialene	kan	behandles	på	en	miljøvennlig	måte.	

Ulike plast og metaller ble brukt under fremstilling av rullestolen. Rullestolen 
inneholder også elektronikkdeler som skal kastes på riktig måte. Batteriene skal 
behandles	som	kjemisk	avfall.


