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Tärkeitä tietoja käyttöohjeesta

Tärkeitä tietoja käyttöohjeesta

Onnittelemme sähköpyörätuolin valinnasta. Haluamme, että olet jatkossakin 
tyytyväinen valitsemaasi pyörätuoliin ja sen toimittajaan.

Ennen kuin alat käyttää pyörätuolia, on tärkeää, että luet ja ymmärrät nämä 
käyttöohjeet ja etenkin osion, jossa käsitellään turvallisuutta.

Käyttöohjeen ensisijaisena tarkoituksena on opettaa sinulle pyörätuolin toimin-
not ja ominaisuudet sekä kuvailla paras käyttötapa. Ohje sisältää myös tärkeitä
turvallisuus- ja ylläpitotietoja, joissa kuvaillaan mahdolliset ongelmat, joita voi
esiintyä ajamisen yhteydessä.

Säilytä käyttöohje aina pyörätuolin läheisyydessä, koska voit tarvita tärkeitä 
tietoja käytöstä, turvallisuudesta ja ylläpidosta.

Voit noutaa tuotetietoja myös kotisivustostamme internetistä. Osoite on
www.permobil.com.

Jos pyörätuolissa on kyltti “Specialanpassad produkt” (erikoissopeutettu tuote),
se on sopeutettu tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti. Tämä merkitsee sitä, että
tuotteen malli ja toiminnot voivat poiketa tämän käyttöohjeen tekstistä tai sam-
antyyppisten muiden pyörätuolien versioista.

Kaikki tiedot, kuvat, piirrokset ja tekniset tiedot perustuvat tuotetietoihin, jotka oli-
vat saatavilla silloin, kun tämä käyttöohje painettiin. Käyttöohjeessa olevat kuvat
ja piirrokset ovat tyyppiesimerkkejä eikä niitä ole tarkoitettu pyörätuolin eri osien
tarkoiksi kuvauksiksi.

Varaamme oikeuden muuttaa tuotetta ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekninen tuki, takuu jne.

Tämä tuote täyttää standardien EN 1284 ja ISO 7176 mukaiset hyväksyntä-

vaatimukset.

TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ

Kaikilla pyörätuoleilla on kahden vuoden takuu.

Akuilla ja laturilla on yhden vuoden takuu.

Varaosat ja varusteet on tilattava Permobil BV:n kautta. 

Jos tuotteen käytössä on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä Permobil BV:hen.

Ilmoita aina istuimen sarjanumero, kun otat yhteyttä Permobiliin. Näin voidaan
varmistaa, että annetut tiedot ovat oikeita.

TEKNINEN TUKI

VARAOSAT JA VARUSTEET

TAKUU

Pyydä Permobil BV:ltä tiedot voimassa olevista hävityssopimuksista.

HÄVITTÄMINEN
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Turvallisuusmääräykset - Yleistä

Sähköpyörätuoli on moottoroitu ajoneuvo, joten käytössä ja käsittelyssä on olta-
va erityisen varovainen. Ennen pyörätuolin käyttöä on tärkeää lukea ohjeet ja
turvavarotoimet tästä käyttöohjeesta, sillä virheellisestä käytöstä voi olla seu-
rauksena käyttäjän, pyörätuolin tai ympäristön vahingoittuminen.  

Varoitusmerkinnät
Käyttöohjeessa käytetään seuraavia “varoitusmerkintöjä”, jotka on tarkoitettu
ilmoittamaan tilanteista, jotka voivat johtaa ei-toivottuihin ongelmiin, henkilöva-
hinkoihin, pyörätuolin vaurioitumiseen jne.

Ole tarkkaavainen.

Ole erityisen tarkkaavainen.
Henkilövahinkojen ja pyörätuolin sekä ympäristön vaurioitumisen vaara.

� HUOMAA

Permobil AB ei vastaa mahdollisista henkilö- tai omaisuusvahingoista,
joiden syynä on se, että käyttäjä tai joku muu henkilö ei ole noudattanut
näissä käyttöohjeissa esiintyviä suosituksia, varoituksia ja ohjeita.

� HUOMAA

� VAROITUS
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Turvallisuusmääräykset - Yleistä

Tämä pyörätuoli on voitu toimitusvaiheessa säätää juuri sinulle sopivaksi.
Neuvottele aina hoitohenkilökunnan kanssa ennen kuin teet pyörätuoliin muu-
toksia tai säätöjä. Tietyt säädöt voivat heikentää pyörätuolin turvallisuutta/toim-
intoja tai sopivuutta tarpeisiisi.

Jotta pyörätuolin virheellinen käyttö voidaan minimoida, on erittäin tärkeää, että
tutustut huolellisesti pyörätuoliin, sen varusteisiin, eri painikkeisiin, toiminto- ja
ohjaussäätimiin, pyörätuolin eri säätömahdollisuuksiin jne. ennen kuin otat sen
käyttöön.

Älä tee ensimmäistä koeajoa yksin. Varmista, että välittömässä läheisyydessä
on apua, jos tarvitset sitä.

Tarkista seuraavat seikat ennen pyörätuolin käyttöönottoa. Näin varmistat, ettei
istuimelle ole tapahtunut mitään viimeisen kuljetuksen yhteydessä.

• Tarkista, että kaikki tilatut tuotteet sisältyvät toimitukseen. Jos epäilet jotakin
puuttuvan, pyydä lisätietoja lähimmästä apuneuvokeskuksesta tai
Permobililta.

• Tarkista, ettei istuimessa ja sen lisävarusteissa ole mitään kuljetusvaurioita tai
muita vaurioita. Jos huomaat jotakin vaurioituneen tai jokin näyttää vialliselta,
pyydä lisätietoja apuneuvokeskuksesta tai Permobililta ennen kuin jatkat tar-
kistamista.

Tarkista ennen käyttöönottoa myös, että pyörätuolin akut on ladattu täyteen ja
että renkaiden ilmanpaine on oikea.

Jos jossakin vaiheessa koet, ettei pyörätuoli toimi odotetulla tavalla tai jos epäi-
let jonkin olevian vialla: Keskeytä koeajo mahdollisimman pian, sammuta pyörä-
tuoli ja pyydä lisätietoja huoltopisteestä tai Permobililtä.
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Turvallisuusmääräykset

Käyttö
Älä koskaan aja pyörätuolilla alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholi voi hei-
kentää kykyäsi käyttää pyörätuolia turvallisesti.

Tietyt fyysiset rajoitukset tai käsikauppa- tai reseptilääkkeiden käyttö voivat raj-
oittaa kykyäsi käyttää pyörätuolia turvallisesti. Keskustele aina hoitavan lääkä-
rin kanssa rajoituksistasi ja lääkkeistäsi.

� HUOMAA

Käyttö
Älä anna lasten ajaa pyörätuolilla ilman valvontaa. Jos pyörätuolissasi on valot,
niitä on aina käytettävä valaistuksen ollessa heikko ja oltaessa lähellä yleisiä
teitä. Muista aina, että autoilijoiden voi olla vaikeaa nähdä sinut.

Ole erityisen varovainen, kun ajat suojaamattomien jyrkänteiden, jyrkkien
mäkien tai muiden korkeiden pintojen lähellä. Varomattomat liikkeet tai liiallinen
nopeus tällaisilla alueilla voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Älä aja pyörätuolilla jalkakäytävän reunan tai muun yli 60 mm korkean reunan
yli. Kun ajat jalkakäytän reunan tai muun vastaavan korkealla olevan pinnan
yli, käytä 90 asteen lähestymiskulmaa (lähesty kohtisuorassa). Pyörätuoli voi
kaatua, jos käytetään jotakin muuta lähestymiskulmaa.

Pienennä aina nopeutta, kun ajat epätasaisella maalla tai pehmeällä alustalla.
Älä käytä pyörätuolia portaissa tai rullaportaissa. Käytä aina hissiä.

Älä nosta tai siirrä pyörätuolia mistään sen liikkuvasta osasta. Tällaisesta toi-
minnasta voi seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja mukaan lukien pyörätuo-
lin vaurioituminen.

� VAROITUS
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Turvallisuusmääräykset

Ennen ajamista
Tarvittaessa ja tiettyjen lääketieteellisten ehtojen ollessa voimassa käyttäjän
tulee harjoitella pyörätuolin käyttöä yhdessä avustajan kanssa. Avustajan tulee
tuntea pyörätuolin toiminta sekä käyttäjän kyvyt ja rajoitukset.

� HUOMAA

Ylläpito ja huolto
Suorita vain sellaisia huolto- ja ylläpitotoimia, jotka esitellään tässä käyttöop-
paassa. Kaikki muut huolto- ja ylläpitotoimet tai muutokset pyörätuoliin ja sen
tärkeisiin järjestelmiin saa suorittaa vain sellainen henkilö, jolla on riittävät tai-
dot huolto- ja ylläpitotoimien tai muutosten suorittamiseen ammattimaisesti.
Jos olet epävarma, ota yhteys Permobiliin. 

Kun pyörätuolin sähköjärjestelmän parissa tehdään työtä/sitä huolletaan, vir-
ran on oltava katkaistuna.

Käytä vain sellaisia varaosia tai tarvikkeita, jotka Permobil on hyväksynyt tai
joita Permobil suosittelee. Kaikki muu käyttö voi johtaa muutoksiin, jotka hei-
kentävät pyörätuolin toimintoja ja turvallisuutta. Se voi merkitä myös sitä, että
pyörätuolin takuu raukeaa.

Istuin on raskas ja siinä on monia liikkuvia osia, joten puristumisvaara on aina
olemassa.

Painorajoitukset
Pyörätuolin suurin sallittu käyttäjän paino on ilmoitettu istuinmallin mukaisessa
käyttöohjeessa. Jos pyörätuolia käyttää henkilö, joka ylittää painorajoituksen,
siitä voi seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja mukaan lukien pyörätuolin vau-
rioituminen. Tällöin myös pyörätuolin takuu voi raueta.

Älä ota pyörätuoliin matkustajia. Tällaisesta toiminnasta voi seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja mukaan lukien pyörätuolin vaurioituminen.

� VAROITUS
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Turvallisuusmääräykset

Ajaminen kaltevalla pinnalla
Ajettaessa mäkeä alaspäin, on valittava aina alin nopeus ja ajettava varovasti.
Jos ajetaan mäkeä alas etuvetoisella pyörätuolilla, tämä voi siirtää käyttäjän
painopistettä eteenpäin. Jos pyörätuoli liikkuu nopeammin kuin haluaisit, voit
pysäyttää pyörätuolin vapauttamalla ohjaussauvan ja ajaa sen jälkeen taas
alaspäin hitaammin.

Vältä äkillisiä pysähdyksiä tai lähtöjä. Pysähdy päästämällä irti ohjaussauvois-
ta. Jos pyörätuoli suljetaan käyttöpaneelin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta pyörä-
tuolin ollessa liikkeessä, pysähtyminen voi tapahtua hallitsemattoman nopeas-
ti. Tarkista, että mahdollinen suositeltu istuinvyö on kiinnitetty oikein.

Ajettaessa mäkeä ylöspäin, on pidettävä tasainen nopeus. Jos pyörätuoli
pysäytetään ja käynnistetään uudelleen ajettaessa ylöspäin, pyörätuolin hallin-
ta vaikeutuu.

Älä aja ylä- tai alamäkeen, jonka kaltevuuskulma ylittää tässä käyttöohjeessa
olevan ohjearvon. Muuten pyörätuolia ei ehkä voida hallita turvallisesti.

� VAROITUS
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Ajaminen kaltevalla pinnalla
Älä aja pyörätuolilla paikkaan, jonka sivukaltevuuskulma ylittää tässä käyttöo-
hjeessa olevan ohjearvon. Muuten pyörätuoli voi kaatua.

Älä aja ylös tai alas rampeissa, joissa ei ole kunnollisia reunasuojuksia, koska
muuten pyörätuoli voi pudota rampista.

Kun ajat ylöspäin mäessä, varmista, että pyörätuoli on kohtisuorassa mäkeä
vastaan.  Jos mäkeen ajetaan kulmassa, on olemassa kaatumisvaara. Ole erit-
täin varovainen, kun ajat mäkeä ylös.

Vältä aina ajamista kaltevilla pinnoilla, joilla on lunta, jäätä, soraa, savea, hiek-
kaa, märkiä lehtiä tms. tai jos pinta on epätasainen.

� VAROITUS

Turvallisuusmääräykset
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Turvallisuusmääräykset

Käyttö - kääntyminen/ajaminen mutkissa
Pyörätuolin kaatumisen vaara kasvaa, jos kääntymisnopeus on suuri, jos
mutka on jyrkkä, jos kulkusuunnan muutos tapahtuu nopeasti tai jos ajetaan
paikassta, jossa on vähän kitkaa (esimerkiksi ruohomatolla), paikkaan, jossa
on paljon kitkaa (esimerkiksi soratielle).

Jotta voidaan suojautua kaatumiselta, jonka seurauksena voi olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja, on aina ajettava hitaasti käännöksiin ja mutkiin ja tehtävä
muutkin vastaavat kulkusuunnan muutokset hitaasti.

Käyttö - pyörätuolin magneettijarrujen irtikytkentä
Jotta pyörätuoli ei pääse rullaamaan tiehensä, varmista, että pyörätuoli on kui-
valla ja tasaisella alustalla ennen jarrujen vapauttamista.

Varmista aina, että lähettyvillä on joku avustava henkilö, jos jarrut täytyy
vapauttaa istuessasi pyörätuolissa.

Älä koskaan vapauta jarruja, jos pyörätuoli on kaltevalla pinnalla. Tällöin pyö-
rätuoli voi päästä rullaamaan itsestään tiehensä, mikä voi johtaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoihin mukaan lukien pyörätuolin vaurioitumiseen.

� VAROITUS
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Turvallisuusmääräykset

Ajaminen irtonaisilla tai pehmeillä alustoilla 
Kun pyörätuoli on asetettu pienimmälle nopeudelle ja akkuja ei ole ladattu täy-
teen, voi ajaminen tietyillä alustoilla, esimerkiksi sorassa, hiekassa tai paksul-
la matolla heikentää etenemiskykyä.

Ajaminen pimeässä ja heikossa valaistuksessa
Yleisillä teillä saa ajaa pimeällä vain, jos pyörätuolissasi on toimivat valot edes-
sä ja takana ja jos pyörätuoli muutenkin täyttää voimassa olevat kansalliset tai
paikalliset liikennemääräykset.

� HUOMAA
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Turvallisuusmääräykset

Istuimen nosto, istuimen kallistaminen/selkänojan kallistaminen
Varmista, ettei mitään jää puristuksiin rungon ja istuimen väliin, kun istuimen
nostoa/kallistusta tai selkänojan kallistusta käytetään. Näiden toimintojen käyt-
täminen nostaa painopistettä ja lisää kaatumisriskiä. Aja tästä syystä aina pie-
nellä nopeudella ja käytä näitä istuimen toimintoja vain tasaisella alustalla. Älä
käytä näitä toimintoja kaltevilla pinnoilla, rampeissa, mäissä jne.

Painopiste
Huomaa, että seuraavat seikat voivat vaikuttaa istuimen/pyörätuolin painopis-
teeseen ja lisätä näin myös kaatumisvaaraa:

• Istuimen nostaminen

• Istuimen korkeuden ja kallistuksen säätäminen

• Kehon asento tai painon jakautuminen

• Ajaminen kaltevilla pinnoilla, kuten rampissa tai mäessä

• Repun tai muun lisävarusteen käyttö lisättävän painon mukaan.

Jos pyörätuoli alkaa liikkua odottamattomalla tavalla, päästä heti irti ohjain-
sauvasta, jotta pyörätuoli pysähtyy. ÄLÄ käytä virtapainiketta pyörätuolin
pysäyttämiseen kuin hätätapauksessa. Tämä voi aiheuttaa sen, että pyörätuo-
li pysähtyy nopeasti ja hallitsemattomasti, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin.

Kiinteä istuinputki
Istuimen korkeutta saa säätää vain sellainen henkilö, jolla on riittävät taidot
huolto- ja ylläpitotoimien suorittamiseen ammattimaisesti. Katso lisätietoja
huolto-ohjeesta.

� VAROITUS
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Kiinnitysvyö
Permobilin kiinnitysvyö on tarkoitettu vain pitämään käyttäjä paikoillaan. Sitä ei
ole tarkoitettu suojavarusteeksi kolari-/onnettomuustapauksessa. Tarkista vyön
kunto säännöllisesti. Varmista, ettei vyössä ole vaurioita tai kuluneita kohtia.

Tukipyörät
Jos pyörätuolissasi on tukipyörät, niiden tulee aina olla asennettuina ajon aikana.

Siirtyminen pyörätuoliin ja siitä pois
Pyörätuolin on aina oltava POIS päältä, kun siirryt pyörätuoliin/pois siitä ja
ennen kuin nostat käsinojan käyttöpaneelista.

Kun siirryt pyörätuoliin/pois siitä, istuimen ja siirtymäpaikan välisen etäisyyden
on aina oltava mahdollisimman pieni. Jos tämä etäisyys on liian suuri, käyttäjä
voi menettää tasapainon tai kaatua.

Permobil suosittelee, että siirtymisessä on aina apuna ja valvomassa toinen
henkilö.

Ole varovainen, kun kumarrut tai kurotat jotakin.

Älä koskaan käytä ohjainsauvaa kahvana tai tukipisteenä.

Älä käytä jalkalevyjä tai käsitukia apuna, kun siirry pyörätuoliin tai pois siitä.
Jalkalevyjä ja käsitukea ei ole tarkoitettu tukemaan painoa. Tarpeettoman suuri
kuormitus voi johtaa näiden osien pettämiseen. Tämä voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin sekä pyörätuolin vaurioitumiseen.

� VAROITUS

Turvallisuusmääräykset
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Matkustajat
Pyörätuolia ei ole suunniteltu matkustajan kuljettamiseen matkustajan iästä
riippumatta. Pyörätuolia ei myöskään ole suunniteltu käyttäjän henkilökohtaisia
tavaroita raskaampien tavaroiden kuljetukseen. Käyttöohjeessa mainittua käyt-
täjän suurinta painoa tietylle istuinmallille ei saa ylittää. Pyörätuolin ohjattavuus
ja vakaus voi heiketä tämän seurauksena.

Eri sääolosuhteissa käyttäminen
Permobilin pyörätuolit on valmistettu kestämään useimmat sääolosuhteet,
mutta älä altista pyörätuolia esimerkiksi suurelle kylmyydelle, kosteudelle tai
voimakkaalle sateelle/lumisateelle. Jos pyörätuoli on altistunut sateelle tai kos-
teudelle, anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.

Muista myös, että pyörätuolin tietyt pinnat voivat kuumentua tai kylmentyä esi-
merkiksi voimakkaassa auringonpaisteessa tai pakkasessa.

Jos pyörätuolin kotelo tai käyttöpaneelin laatikko on vaurioitunut jollakin taval-
la, vaurioitunut osa on vaihdettava, ettei kosteus pääse vaurioittamaan elek-
troniikkaa.

Älä käytä pyörätuolia, jos ulkona on jäätä tai liukasta. Tällaiset olosuhteet voi-
vat heikentää pyörätuolin suorituskykyä ja turvallisuutta, mikä voi johtaa henki-
lö- ja omaisuusvahinkoihin mukaan lukien pyörätuolin vaurioitumiseen.

HUOMAA: Ole erittäin varovainen, kun käytät happikaasua elektronisten piiri-
en ja muiden tulenarkojen aineiden välittömässä läheisyydessä. Pyydä happi-
kaasun toimittajalta ohjeet happikaasun käyttöön.

� VAROITUS

Turvallisuusmääräykset
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Kuljetus
Pyörätuolin kuljettamisessa on aina käytettävä tähän käyttötarkoitukseen sopi-
vaa ajoneuvoa. 

Tarkista, että pyörätuoli on koottu oikein ja että jarrut ovat kytkettyinä (pyörätu-
olin vetävien pyörien jarrujen on oltava lukittuina). Pyörätuoli voidaan kiinnittää
sidontaliinoilla etu- ja takaosan kuljetussilmukoista. Silmukat on merkitty kel-
taisella kyltillä.

Ankkuroi pyörätuoli ajoneuvon kiinnitysjärjestelmällä ja valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Tarkista aina, että kuljetusajoneuvon kiinnityspisteet on ankkuroitu
turvallisesti.

Huonosti kiinnitetty pyörätuoli voi aiheuttaa suuria vahinkoja niin autossa mat-
kustaville henkilöille kuin itse ajoneuvolle ja pyörätuolillekin, jos pyörätuoli irtoaa.

Permobil suosittelee, ETTEI käyttäjää kuljeteta missään ajoneuvossa hänen
ollessaan pyörätuolissa. Ainoa turvallinen vaihtoehto on, että käyttäjä siirretään
ajoneuvon omalle istuimelle ja käyttää sen turvavyötä.

Älä istu pyörätuolissa, joka on liikkuvassa ajoneuvossa. Onnettomuustapauk-
sessa tai äkkipysähdyksessä käyttäjä voi sinkoutua pois pyörätuolista, ja seu-
rauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Permobilin kiinnitysvyö on tarkoitettu vain pitämään käyttäjä paikoillaan. Sitä ei
ole tarkoitettu suojavarusteeksi kolari-/onnettomuustapauksessa.

� VAROITUS

Turvallisuusmääräykset
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Ylläpito ja huolto
Suorita vain sellaisia huolto- ja ylläpitotoimia, jotka esitellään tässä käyttöop-
paassa. Kaikki muut huolto- ja ylläpitotoimet tai muutokset pyörätuoliin ja sen
tärkeisiin järjestelmiin saa suorittaa vain sellainen henkilö, jolla on riittävät tai-
dot huolto- ja ylläpitotoimien tai muutosten suorittamiseen ammattimaisesti. 

Kun pyörätuolin sähköjärjestelmän parissa tehdään työtä, virran on oltava kat-
kaistuna (OFF-asennossa).

Ole varovainen käyttäessäsi metalliesineitä tehtäessä työtä akkujen lähellä.
Oikosulku voi helposti aiheuttaa räjähdyksen. Käytä aina suojakäsineitä ja suo-
jalaseja.

Käytä vain sellaisia varaosia tai tarvikkeita, jotka Permobil on hyväksynyt tai
joita Permobil suosittelee. Kaikki muu käyttö voi johtaa muutoksiin, jotka hei-
kentävät pyörätuolin toimintoja ja turvallisuutta. Se voi merkitä myös sitä, että
pyörätuolin takuu raukeaa.

Jos ei-hyväksyttyjä sähkö- tai elektroniikkaosia kytketään pyörätuolin sähköj-
ärjestelmiin, tuoli voi vaurioitua niin, ettei sitä voida hallita tai se toimii odotta-
mattomalla tavalla. Tällainen käyttö voi myös johtaa takuun raukeamiseen.

Huomaa, että pyörätuoli on raskas ja sisältää monia liikkuvia osia.
Puristumisvaara ja vaara vaatteiden tms. jäämisestä kiinni on siis aina ole-
massa.

Akkujen lataaminen
Akut on aina ladattava tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Akkuja ei siis kos-
kaan saa ladata vaatekomerossa tai vaatehuoneessa. Akkuja ei saa ladata kyl-
pyhuoneessa tai märkätilassa. Käytä vain latureita, joiden latausvirta on enin-
tään 10 A (keskiarvo) (latausvirran tehollinen arvo ei saa ylittää 12 A). Kun latu-
ri on liitettynä, tuolia ei voi eikä saa ajaa.

� VAROITUS

Turvallisuusmääräykset
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Elektroniset turvapiirit
Permobilin tuotteissa on turvapiirit. Estopiirit estävät tuolilla ajamisen tietyissä
olosuhteissa. Nopeudenrajoituspiirit rajoittavat pyörätuolin suurinta nopeutta
tietyissä olosuhteissa. Rajatilapiirit rajoittavat pyörätuolin toimintoja tietyissä
olosuhteissa. Ylikuormituspiirit sammuttavat pyörätuolin ylikuormatilanteissa.
Käyttäjän on lopetettava välittömästi pyörätuolin käyttö ja otettava yhteyttä val-
tuutettuun huoltoon tai Permobiliin, jos käyttäjä epäilee, ettei jokin näistä pii-
reistä enää toimi.

Kaikki yritykset muuttaa turvapiirejä tekevät pyörätuolin käytöstä turvatonta ja
voivat johtaa siihen, että pyörätuolista tulee epävakaa tai mahdoton hallita.
Tällainen käyttö voi myös johtaa takuun raukeamiseen.

Akkujen ja sulakkeiden vaihtaminen
Pääsulakkeen on aina oltava poissa päältä (virta katkaistuna sen kautta), kun
sulakkeita ja akkuja vaihdetaan.

Ole varovainen käyttäessäsi metalliesineitä tehtäessä työtä akkujen lähellä.
Oikosulku voi helposti aiheuttaa räjähdyksen. Käytä aina suojakäsineitä ja suo-
jalaseja.

Ilman lisääminen renkaisiin
Tarkista pyörätuolin renkaiden ilmanpaine säännöllisesti. Väärä rengaspaine
voi tehdä pyörätuolista epävakaan ja vaikeasti hallittavan.

Suositeltu rengaspaien on 200-250 kPa (2-2,5 bar). Muista, että ylitäyttöön liit-
tyy räjähdysvaara.

� VAROITUS

Turvallisuusmääräykset
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Turvallisuusmääräykset

Renkaiden vaihto/korjaus
Vältä terävien työkalujen käyttöä renkaita vaihdettaessa/korjattaessa.

Säilytys
Pyörätuolin ja sen varusteiden tulee aina olla poissa päältä, kun niitä ei käyte-
tä. Säilytä pyörätuoli aina siten, etteivät sivulliset pääse siihen käsiksi.

Älä koskaan säilytä pyörätuolia ja sen tarvikkeita tilassa, jonne voi tiivistyä kos-
teutta (pintojen huurtuminen tai kostuminen). Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi
pesutuvat jne.

Jos olet epävarma sopivista säilytysolosuhteista, pyydä lisätietoja toimittajalta
tai Permobililta.

Pyörätuolin ja sen tarvikkeiden vauriot/toimintaviat
Jos huomaat pyörätuolin tai sen toimintojen toimivan jossakin vaiheessa odot-
tamattomalla tavalla tai jos epäilet jonkin olevan vialla, keskeytä koeajo mah-
dollisimman pian. Sulje pyörätuoli ja pyydä apuneuvokeskuksesta tai
Permobililta lisätietoja.

On erittäin tärkeää ilmoittaa Permobilille, jos pyörätuoli ja sen tarvikkeet ovat
vaurioituneet kuljetuksessa, ajossa tai muulla tavoin heti tapahtuman jälkeen.
Vaarana on muuten se, ettei pyörätuolia ja sen tarvikkeita voida enää käyttää
turvallisesti ja ilman vaaroja.

� VAROITUS
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Turvallisuusmääräykset

Akkujen kierrättäminen
Käytetyt tai rikkinäiset akut tulee käsitellä ympäristöystävällisellä tavalla pai-
kallisten, voimassa olevien kierrätysohjeiden mukaisesti.

EMC-vaatimukset
Ulkoiset sähkömagneettiset kentät (esimerkiksi matkapuhelimien aiheuttamat)
voivat vaikuttaa pyörätuolin elektroniikkaan. Samoin pyörätuolin synnyttämät
sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa ympäristöön (kuten esimerkiksi tiet-
tyihin myymälöissä käytettäviin hälyttimiin).

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) pyörätuoleja koskevat raja-
arvot- on ilmoitettu EY-direktiivin 93/42/EY lääkinnällisten laitteiden harmoni-
soiduissa standardeissa.

Permobilin sähköpyörätuolit vastaavat näitä raja-arvoja.

� HUOMAA
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Rakenne ja toiminta

Yleistä
Permobil C500 on etupyörävetoinen sähköpyörätuoli sisä- ja ulkokäyttöön toim-
intarajoitteisille henkilöille.

Pyörätuoli koostuu rungosta ja istuimesta. Runko sisältää pyörätuolin elektronii-
kan, virtalähteen ja käyttötoiminnot. Istuin puolestaan koostuu istuinrungosta,
istuinlevystä/selkänojasta, käsinojasta, istuinnostimesta/kiinteästä istuinputkes-
tä sekä mahdollisista lisävarusteista, kuten niskatuki, pohjetuki, rintatuki jne.

Tässä käyttöohjeessa pyörätuolissa on Corpus -istuimemme. Rungon käyttö ja
useimmat toiminnot ovat kuitenkin samat valitusta istuinmallista riippumatta.

Yleiskuvaus

1. Selkänoja 6. Etupyörät (vetävät pyörät)
2. Käyttöpaneeli 7. Takapyörät
3. Istuin 8. Runko
4. Jalkatuki 9. Käsituki
5. Jalkalevyt

1

2

3

4

5
6

7

8

9
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Istuin
Permobil C500:aan voidaan valita useita eri istuinmalleja, joiden mukana tulee
erillinen käyttöohjeensa.

Istuinnostin
Permobil C500:aan on saatavissa sähköinen istuimen nostin, jolla istuinta voi-
daan nostaa portaattomasti jopa 200 mm, jotta istuimen korkeus voidaan
sopeuttaa mukavasti pöytään, penkkeihin jne.

Istuimen kallistaminen
Permobil C500:aan on saatavissa sähköinen istuimen kallistus, jolla voidaan
säätääistuimen kulmaa portaattomasti jopa 45°.

Sekä istuimen nostinta että kallistusta käytetään käyttöpaneelilla tai lisäpainike-
rasialla (jos pyörätuolissa on sellainen) yhdessä käyttöpaneelin kanssa.

Istuimen nostin Istuimen kallistus

Yli 100 kg painava henkilö.

Jos käyttäjä painaa yli 100 kg, pyörätuoli voidaan varustaa istuinjärjestelmän turvapiireillä, joilla
pyörätuolin vakaus voidaan varmistaa. Nämä piirit estävät istuimen kallistuksen/selkänojan kallis-
tuksen taaksepäin, kun istuinta on nostettu alimmasta asennostaan. Lisäksi istuimen nosto este-
tään, kun selkänojan kallistuskulma ylittää 45 astetta.

� HUOMAA
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Käyttövoima
Pyörätuolissa on käyttövoimapaketti kummallekin vetävälle pyörälle.
Moottoreilla säädellään nopeutta, kääntymistä ja jarrutusta. Käyttöpaneelin
ohjaussauva antaa signaaleja elektroniikkayksikölle. Elektroniikkayksikkö ohjaa
sen jälkeen moottoreita.

Iskunvaimentimet
Pyörätuolissa on kaksi iskunvaimenninta, joiden jousivoima on säädettävissä.
Jos pyörätuolin tilauksen yhteydessä ei ole määritetty käyttäjän painoa, vaimen-
timet on säädetty vakioarvoon, joka vastaa 50 - 70 kg painavaa henkilöä.

Jousivoiman säätäminen
Säädön saa tehdä vain sellainen henkilökunta, joka tunee hyvin iskunvaimenti-
mien rakenteen ja toiminnan. Jos säätöä tarvitaan, ota yhteyttä lähimpään huolt-
omieheen/huoltokeskukseen tai Permobil-huoltoon.

Sähkö-
moottori

Käyttövaihde

Iskunvai-
mentimet
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Pyörät
Pyörätuolin vetävissä etupyörissä on ilmarenkaat Takapyörissä on ilmarenkaat
tai umpikumirenkaat.

Valot ja heijastimet
Vakiovarustuksessa pyörätuolissa on heijastimet edessä, takana ja sivuilla.

Lisävarusteena on saatavissa etu- ja takavalot sekä suuntavilkut.

Heijastimet edessä Heijastimet takana

Sivuheijastimet
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Elektroniikka
Akut
Pyörätuolin kaksi akkua on sijoitettu takimmaisen runkokotelon alle ja niihin pää-
see helposti käsiksi huoltoa ja akun vaihtoa ajatellen.

Akkujen sijoitus

Ole varovainen käyttäessäsi metalliesineitä tehtäessä työtä akkujen lähellä. Oikosulku voi helpos-
ti aiheuttaa räjähdyksen. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja.

Muista, että akut ovat raskaita ja niitä tulee käsitellä erittäin varovaisesti.

� VAROITUS

Käytetyt tai rikkinäiset akut tulee käsitellä ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten, voimassa ole-
vien kierrätysohjeiden mukaisesti.

� HUOMAA
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Elektroniikka
Sulakkeet/latausliitäntä

Pääsulake/akkuvirran katkaisin
Permobil C500:ssa on 63 A:n tai 80 A:n automaattinen pääsulake, joka voidaan
nollata laukeamisen jälkeen. Lisäksi se toimii akkuvirran katkaisijana (ON/OFF).
Sitä säädellään sauvalla, joka on sijoitettu vasemman akkulokeron yläpuolelle.

Lataussulake 15 A/latausliitäntä
Lataussulake on takimmaisen runkokotelon alla ja latausliitäntä on sijoitettu
taaemman runkokotelon oikealle puolelle ja peitetty kumisuojalla.

� VAROITUS

Pääsulakkeen laukeaminen tarkoittaa usein suurempaa sähkövikaa. Laukeamisen syy on selvitettä-
vä tarkoin ennen sulakkeen palauttamista. Jos olet epävarma, ota yhteys valtuutettuun huoltajaan.

� HUOMAA

Katkaise virransyöttö aina käyttöpaneelista ennen kuin virta katkaistaan pääsulakkeesta.

� VAROITUS

Katkaise virransyöttö aina käyttöpaneelista ennen kuin lataussulake vaihdetaan. Akkulaturi ei saa
olla liitettynä, kun lataussulake vaihdetaan.

Lauennut lataussulake voi olla osoitus ongelmasta tai akun, laturin/latauskaapeleiden tai pyörätu-
olin latausliitännän viasta.

Laukeamisen syy on selvitettävä tarkoin ennen sulakkeen vaihtamista.

Automaattisen 
pääsulakkeen sauva 

Lataussulake 15 A Latausliitäntä
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R-Nets-käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli koostuu ohjaussauvasta, toimintopainikkeista ja LCD-näytöstä.
Paneelin taustapuolella on myös latausliitäntä ja kaksi jakkiliitintä.

Pyörätuolissa voi käyttöpaneelin lisäksi olla myös ylimääräinen istuimen käyttö-
paneeli.

Käyttöpaneelin yleiskuvaus

Ohjaussauva

LCD-näyttö

Toimintopainikkeet
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Latausliitäntä
Tätä liitäntää käytetään vain pyörätuolin lataamiseen tai lukitsemiseen. Älä liitä
tähän mitään ohjelmointikaapelia. Liitäntää ei saa käyttää minkään muun
sähkölaitteen virtalähteenä. Muun sähkölaitteiston kytkeminen voi vaurioittaa
ohjausjärjestelmää tai johtaa siihen, että pyörätuolin sähkömagneettisen yhteen-
sopivuuden (EMC) luokitustaso laskee.

� VAROITUS

Pyörätuolin takuu raukeaa, jos käyttöpaneelin latausliitäntään liitetään jokin muu laite kuin pyörä-
tuoliin kuuluva akkulaturi tai avain, jota käytetään lukitsemiseen.

� HUOMAA

Jotta lataus toimisi nopeammin ja tehokkaammin, on suositeltavaa käyttää pyörätuolin rungossa
olevaa latausliitäntää. Katso sivu 51.

Latausliitäntä

Latausliitäntä

Latausliitännän
“ohjauskielek-
keen” tulee osoit-
taa ylöspäin, kun
kytkentä on tehty.
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R-Net-käyttöpaneeli

Toimintopainikkeet
Käyttöpaneelissa on yhteensä 10 toimintopainiketta.

Päälle/pois-painike
Päälle/pois-painike on virrankatkaisin ohjausjärjestelmän elektroniikalle, joka
puolestaan antaa virran pyörätuolin moottoreille.

Äänitorvi
Virrankatkaisijaa painettaessa kuuluu huomiomerkkiääni.

Enimmäisnopeus
Nämä painikkeet laskevat ja nostavat normaalisti pyörätuolin enimmäisnopeut-
ta. Riippuen ohjausjärjestelmän ohjelmoinnista voi tämän painikkeen painami-
nen tuoda näyttöön väliaikaisen näyttökuvan.

� VAROITUS

Älä käytä päälle/pois-painiketta pyörätuolin pysäyttämiseen muuta kuin hätätilanteessa. Muuten
voit singahtaa pois pyörätuolista tai pyörätuolin vetojärjestelmän käyttöikä voi lyhentyä.

Päälle/pois

Enimmäisnopeus
Vähennä/nosta

Mode/Tila

Varoitusvilkut*)

Vilkut, vasen*)

Äänitorvi

Profile/Profiili

Valaistus*)

Vilkut*)

*) Pätee vain, jos pyörätuolissa on valot.
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R-Net-käyttöpaneeli

Mode/Tila
Mode-painikkeella käyttäjä voi selata ohjausjärjestelmän eri käyttötiloja läpi.
Käytettävissä olevat tilat määräytyvät ohjelmoinnin mukaan ja sen mukaan, mitä
muita ulkoisia yksiköitä ohjausjärjestelmään on liitetty.

Profile/Profiili
Profile-painikkeella käyttäjä voi selata ohjausjärjestelmän eri profiileja läpi.
Käytettävissä olevien profiilien määrä riippuu siitä, kuinka ohjausjärjestelmä on
ohjelmoitu. Riippuen ohjausjärjestelmän ohjelmoinnista voi tämän painikkeen
painaminen tuoda näyttöön väliaikaisen näyttökuvan.

Varoitusvilkut*)
Tämä painike ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pyörätuolin varoitusvilkut.
Varoitusvilkkuja käytetään silloin, kun pyörätuoli on paikassa, jossa se voi
aiheuttaa vaaran tai esteen muille. Ota varoitusvilkut käyttöön painamalla
painike alas ja paina painike uudelleen alas, kun haluat poistaa vilkut käytöstä.
Kun varoitusvilkut on aktivoitu,  käyttöpainikkeen merkkivalo vilkkuu pyörätuolin
kaikkien ajosuuntaosoittimien tahdissa.

Valaistus*)
Tämä painike ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pyörätuolin valot. Kytke valot
päälle painamalla pai-niketta ja sammuta valot painamalla painiketta uudelleen.
Kun valot ovat päällä, myös käyttöpainikkeen merkkivalo syttyy.

Vilkut, vasen*)
Tämä painike ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pyörätuolin vasemman ajosu-
untavilkun. Ota suuntavilkku käyttöön painamalla painike alas ja paina painike
uudelleen alas, kun haluat poistaa vilkun käytöstä. Kun vilkut on aktivoitu,  käyt-
töpainikkeen merkkivalo vilkkuu pyörätuolin vasemman ajosuuntaosoittimen
tahdissa.

Vilkut, oikea*)
Tämä painike ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pyörätuolin oikean ajosuun-
tavilkun. Ota suuntavilkku käyttöön painamalla painike alas ja paina painike
uudelleen alas, kun haluat poistaa vilkun käytöstä. Kun vilkut on aktivoitu,  käyt-
töpainikkeen merkkivalo vilkkuu pyörätuolin oikean ajosuuntaosoittimen tahdissa.

*) Pätee vain, jos pyörätuolissa on valot.
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R-Net-käyttöpaneeli

Liitäntä ulkoiselle päälle/pois-painikkeelle
Tällä liitännällä voidaan aktivoida ja poistaa käytöstä ohjausjärjestelmä ulkoisel-
la yksiköllä.

Lähtö ulkoiselle profiilipainikkeelle (Pätee, jos profiilit on ohjelmoitu ja niitä käytetään.)

Tällä liitännällä voidaan valita profiili ulkoisella yksiköllä.

Liitäntä ulkoiselle 
profiilipainikkeelle

Liitäntä ulkoiselle päälle/
pois -painikkeelle
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R-Net-käyttöpaneeli

Näyttö
Ohjausjärjestelmän tilasta saa yleiskäsityksen katsomalla käyttöpaneelin näyt-
töä. Ohjausjärjestelmä on aktiivinen, kun näyttö on päällä.

Symbolit
R-netin näytössä on symboleita, jotka näytetään aina, sekä symboleita, jotka
näytetään vain tietyissä tilanteissa. Alla on näytetty tyypillinen ulkoasu näytölle
ajettaessa profiililla 1.

Akun osoitin

Akun osoitin näyttää akun tilan.

Palaa jatkuvasti
Tämä on osoitus siitä, että kaikki toimii oikein.

Vilkkuu hitaasti
Ohjausjärjestelmä toimii oikein, mutta akku tulee
ladata mahdollisimman pian.

Vaelteleva
Pyörätuolin akkuja ladataan. Pyörätuolia ei voida
ajaa ennen kuin laturi on irrotettu ja ohjausjär-
jestelmä käynnistetty uudelleen.

Käytössä 
oleva profiili

Profiilin nimi
Akun osoitin

Nopeusosoitin
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Nopeusosoitin

Tässä kohtaa osoitetaan voimassa oleva
nopeusasetus.

Nopeuden asetusta säädetään suuremman ja
pienemmän nopeuden painikkeilla.

Käytössä oleva profiili

Profiilin numerolla osoitetaan, mitä profiilia
ohjausjärjestelmä sillä hetkellä käyttää. Profiiliteksti
puolestaan on nimi tai kuvaus sille profiilille, jota
ohjausjärjestelmä sillä hetkellä käyttää.  

I fokus

Kun ohjausjärjestelmällä on useampi kuin yksi
menetelmä suoraohjaukseen, kuten toinen ohjaus-
sauvamoduuli tai kaksoismoduuli, pyörätuolin
ohjauksesta vastaava moduuli osoitetaan I fokus -
symbolilla.

Nopeuden rajoitus

Tämä symboli näytetään, kun pyörätuolin nopeutta
on rajoitettu esimerkiksi silloin, kun istuinta on nos-
tettu. Symboli vilkkuu, jos pyörätuolilla ajaminen on
estetty.

Käynnistä uudelleen

Tämä symboli vilkkuu, kun ohjausjärjestelmä täytyy
käynnistää uudelleen esimerkiksi, kun järjestelmän
jokin yksikkö on vaihdettu.
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Vika

Ohjausjärjestelmä pystyy tunnistamaan suuren
määrän vikoja. Kun järjestelmä on huomannut vian,
joka ei ole kuitenkaan niin vakava, että ajaminen
pitäisi pysäyttää, tämä symboli näytetään.

Moottorin lämpötila

Tämä symboli näytetään, kun ohjausjärjestelmä on
rajoittanut moottoreiden virransaantia, jotta moottorit
eivät ylikuumenisi.

Ohjausjärjestelmän lämpötila

Tämä symboli näytetään, kun ohjausjärjestelmä on
rajoittanut omaa virransaantiaan, jotta ohjausjär-
jestelmä ei ylikuumenisi.

Ajastin

Tämä symboli näytetään, kun ohjausjärjestelmä vai-
htaa eri asteiden välillä. Symboli voidaan näyttää
esimerkiksi silloin, kun siirrytään ohjelmointitilaan.
Symboli on animaatio. Käyttäjä näkee, kuinka hiek-
ka valuu tiimalasissa.

E-Stop (hätäpysäytys)

Jos ohjausjärjestelmä on ohjelmoitu lukitukseen tai
istuimen automaattiseen asetukseen, hätäpysäytys-
painike liitetään yleensä ulkoisen profiilipainikkeen
jakkiliitännän kautta. Tämä symboli vilkkuu, jos
hätäpysäytyspainiketta painetaan tai se kytketään
irti.
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Ohjausjärjestelmän lukitus
Ohjausjärjestelmä voidaan lukita kahdella eri tavalla. Lukitus voidaan tehdä joko
painikkeita painamalla tai fyysisellä avaimella. Ohjaus-järjestelmän lukitus riip-
puu järjestelmän ohjelmoinnista.

Lukitus painikkeilla:
• Pidä päälle/pois-painike painettuna ohjausjärjestelmän ollessa aktiivinen.

• Ohjausjärjestelmästä kuuluu merkkiääni 1 sekunnin kuluttua. Vapauta
päälle/pois-painike.

• Siirrä ohjaussauvaa eteenpäin, kunnes ohjausjärjestelmästä kuuluu
merkkiääni.

• Siirrä ohjaussauvaa taaksepäin, kunnes ohjausjärjestelmästä kuuluu
merkkiääni.

• Vapauta ohjaussauva. Pitkä merkkiääni kuuluu.

• Pyörätuoli on nyt lukittuna.

Seuraava näyttökuva näytetään: 

Lukituksen avaus:
• Paina päälle/pois-painiketta, jos ohjausjärjestelmä on suljettuna.

• Siirrä ohjaussauvaa eteenpäin, kunnes ohjausjärjestelmästä kuuluu
merkkiääni.

• Siirrä ohjaussauvaa taaksepäin, kunnes ohjausjärjestelmästä kuuluu
merkkiääni.

• Vapauta ohjaussauva. Pitkä merkkiääni kuuluu.

• Pyörätuolin lukitus on nyt avattuna.
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Lukituksen avaus:
• Aseta avain latausliitäntään ja ota avain sitten ulos.

• Pyörätuolin lukitus on nyt avattuna.

Lukitseminen avaimella
• Aseta avain ohjaussauva-moduulin latausliitäntään ja ota avain sitten ulos.

• Pyörätuoli on nyt lukittuna.

Seuraava näyttökuva näytetään:



Käyttöohje Permobil C500 Käyttö

40

Käyttö

Yleistä
Permobil C500 on suunniteltu käytettäväksi sisällä ja ulkona. Kun pyörätuolilla
ajetaan sisällä, ole varovainen esimerkiksi kapeissa käytävissä, ajaessasi ovien
ja sisäänkäyntien läpi sekä hisseissä, rampeissa jne. Ota myös huomioon puris-
tumisvaara, kun käytät sähköistä istuimen nostinta ja kallistusta etenkin, jos pyö-
rätuoli ajetaan pöydän, penkkien tms. alle.

Ulkona on ajettava erittäin hitaasti jyrkissä mäissä ja ajettava erittäin varoen
epätasaisella alustalla, ylämäessä, sivukallistuksissa ja ylitettäessä esteitä.
Säilytä aina hyvä turvaetäisyys, kun ajat reunojen ja jyrkänteiden lähellä.

Ennen kuin alat käyttää pyörätuolia yleisillä teillä ja yleisillä paikoilla, tee monta
koeajoa tutussa paikassa. Näin opit tuntemaan pyörätuolin toiminnan eri tilan-
teissa.

Yleistä - ajaminen
Tarkista, että käyttöpaneeli on asennettu oikein ja että ohjaussauvat ovat neu-
traalissa asennossa. Varmista, että sinulla on hyvä tuki, kuten pyörätuolin käsi-
tuki, sille osalle, jolla käytät ohjaussauvaa. Älä käytä tukena pelkästään ohjaus-
sauvaa. Nopeat käännökset ja ajaminen epätasaisella alustalla voi haitata kyky-
äsi käsitellä pyörätuolia turvallisesti.

1. Kytke virta päälle painamalla käyttöpaneelin käynnistyspainiketta.

2. Valitse sopiva ajoprofiili ”PROFILE-painikkeella” (jos järjestelmään on ohjel-
moitu useampi kuin yksi ajoprofiili).

3. Vie ohjaussauvaa varovasti eteen tai taaksepäin sen mukaan, kumpaan
suuntaan haluat ajaa.

4. Nopeuden asetusta säädetään suuremman ja pienemmän nopeuden pai-
nikkeilla. Pyörätuolin elektroniikka mahdollistaa ryömintäajon reunojen ylit-
se. Voit ajaa reunan luokse ja sitten hitaasti sen yli.



Käyttöohje Permobil C500 Käyttö

41

Joystick Error - R-net-elektroniikka
Jos ohjaussauvaa siirretään keskiasennosta ohjausjärjestelmän aika-asetuksen
vastaisesti, näyttöön tulee ohjaussauvan virheestä kertova näyttökuva 5 sekun-
nin ajaksi. Jos ohjaussauvaa ei vapauteta määritetyssä ajassa, rekisteröidään
ohjaussauvavika eikä pyörätuolilla voida ajaa. Jotta pyörätuolilla voidaan taas
ajaa, varmista että ohjaussauva on keskiasennossa. Sammuta sitten pyörätuolin
virta ja kytke se taas takaisin.

Jos pyörätuolia ei voi edelleenkään ajaa uuden käynnistyksen ja
”Diagnostiikkanäyttökuvan” näyttämisen jälkeen, katso alla olevat esimerkit, R-
net on havainnut pyörätuolin elektroniikassa vian, joka täytyy korjata. Ota tällöin
välittömästi yhteys huoltoedustajaasi.

Näyttökuva: Ohjaussauvan vika

PM
Low Battery

2C00 Vikakoodi

Tunnistettu moduuli
Vikailmoitus

PM

0506
Module Error
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Ajotekniikka
Käyttöpaneelin elektroniikka “tulkitsee” ohjaussauvan liikkeet ja toteuttaa pyörä-
tuolin tarkoitetut liikkeet. Normaalissa ajossa käyttäjältä ei tarvita erityistä ajo-
tekniikan hallintaa. Tämä on merkittävä etu, jos käyttäjä on kokematon. Hyvä
tapa aloittaa on yksinkertaisesti siirtää ohjaussauvaa siihen suuntaan, johon
haluaa liikkua. Pyörätuoli liikkuu sitten ohjaussauvan osoittamaan suuntaan.

Muista kuitenkin aina  ajaa mahdollisimman pehmeästi ja välttää nopeita jarru-
tuksia ja väistöliikkeitä.

AJAMINEN ETEENPÄIN

AJAMINEN TAAKSEPÄIN

KÄÄNTYMINEN
VASEMMALLE

KÄÄNTYMINEN
OIKEALLE
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Älä tee ensimmäistä koeajoa ilman apua. Koeajon aikana tarkistetaan pyörätuolin toiminta ja käyt-
tö. Tarvitset koeajon aikana ehkä apua.

Tarkista ennen ajoa, että jarrun vapautussauva on ajoasennossa.

� HUOMAA

� VAROITUS

Älä käytä tukena pelkästään ohjaussauvaa. Nopeat käännökset ja ajaminen epätasaisella alustal-
la voi haitata kykyäsi käsitellä pyörätuolia turvallisesti.

Jos pyörätuoli liikkuu ei-toivotulla tavalla, PÄÄSTÄ IRTI OHJAUSSAUVASTA!
Tällöin pyörätuoli pysähtyy.
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Ajosäännöt

Tukipyörät
Pyörätuolissasi voi olla edessä tukipyörä, joka pienentää kaatumisvaaraa ohi-
tettaessa este ja vastaava. Tukipyörän on oltava aina asennettuna ajon aikana.

Jos pyörätuolissasi on tukipyörät, niiden tulee aina olla asennettuina ajon aikana. Muuten pyörä-
tuoli voi kaatua.

Muista, että suuri ajonopeus ja sen myötä pidentynyt jarrutusmatka lisää aina onnettomuuden vaaraa.

Älä koskaan aja lujaa/täydellä nopeudella kapeissa käytävissä, kapeilla jalkakäytävillä tai muissa
paikoissa, jossa virheliike/virheohjaus voi johtaa onnettomuusriskiin.

Muista, että sivulle päin kalteva alusta vaikuttaa pyörätuolin liikkeeseen ja saa sen ohjautumaan 
sivulle. Älä siksi koskaan aja täydellä nopeudella alustalla, joka on sivusuunnassa kalteva.

Istuimen kallistuksen käyttö laskee painopistettä, mikä voi heikentää ajo-ominaisuuksia. Älä siksi
koskaan aja täydellä nopeudella, jos istuinta on kallistettu voimakkaasti.

� VAROITUS

Etutukipyörät
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Maks. 60 mm

Ajaminen esteiden ylitse
Älä koskaan aja pyörätuolilla yli 60 mm korkean esteen yli. Jos ajat tätä korke-
amman reunan ylitse, kaatumisvaara ja pyörätuolin vahingoittumisen vaara kas-
vavat.

Esteet tulee aina ylittää varoen.

Älä koskaan aja pyörätuolilla yli 60 mm korkean esteen yli. Esteet tulee aina ylittää 
varoen.

Ylös nostettu istuimen nostin/kallistin/selkänoja muuttaa painopistettä ja lisää kaatumisvaaraa.
Käytä näitä istuintoimintoja siksi vain tasaisella alustalla ja aja varoen pienellä nopeudella.

� VAROITUS

� VAROITUS
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Ajaminen alamäkeen
Alamäkeen tulee aina ajaa pienellä nopeudella ja erittäin varovasti.

Vältä nopeita jarrutuksia, jyrkkiä väistöliikkeitä äläkä koskaan nosta pyörätuolin
nopeutta niin suureksi, ettet pysty ohjaamaan sitä turvallisesti ja riskittä.

Kun ajat alamäkeen epätasaisella alustalla (esimerkiksi ruoholla, soralla,
hiekalla, jäällä ja lumella), tulee olla erityisen varovainen.

Älä aja alamäkeen, jos kaltevuus ylittää 12°.
Dynaaminen vakaus standardin ISO 7176-2 mukaan = 6°.

Ylös nostettu istuimen nostin/kallistin/selkänoja muuttaa painopistettä ja lisää kaatumisvaaraa.
Käytä näitä istuintoimintoja siksi vain tasaisella alustalla ja aja varoen pienellä nopeudella.

� VAROITUS

� VAROITUS

Turvallinen luiska 6°

Maks. luiska 12°
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Ajaminen ylämäkeen
Ylämäkeen tulee aina ajaa erittäin varovasti.

Vältä jyrkkiä väistöliikkeitä äläkä koskaan nosta pyörätuolin nopeutta niin suu-
reksi, ettet pysty ohjaamaan sitä turvallisesti ja riskittä.

Kun ajat ylämäkeen epätasaisella alustalla (esimerkiksi ruoholla, soralla,
hiekalla, jäällä ja lumella), tulee olla erityisen varovainen.

Älä aja ylämäkeen, jos kaltevuus ylittää 12°.
Dynaaminen vakaus standardin ISO 7176-2 mukaan = 6°.

Ylös nostettu istuimen nostin/kallistin/selkänoja muuttaa painopistettä ja lisää kaatumisvaaraa.
Käytä näitä istuintoimintoja siksi vain tasaisella alustalla ja aja varoen pienellä nopeudella.

� VAROITUS

� VAROITUS

Turvallinen luiska 6°

Maks. luiska 12°
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Maks. 10°

Ajaminen sivulle kaltevalla pinnalla
Sivulle kaltevalla pinnalla tulee aina ajaa erittäin varovasti.

Vältä jyrkkiä väistöliikkeitä äläkä koskaan nosta pyörätuolin nopeutta niin suu-
reksi, ettet pysty ohjaamaan sitä turvallisesti ja riskittä.

Kun ajat sivulle kaltevalla pinnalla epätasaisella alustalla (esimerkiksi ruo-
holla, soralla, hiekalla, jäällä ja lumella), tulee olla erityisen varovainen.

Älä koskaan aja pyörätuolilla pinnalla, jonka kaltevuus sivulle ylittää 10 astetta. Muuten pyörätuo-
li voi kaatua.

Ylös nostettu istuimen nostin/kallistin/selkänoja muuttaa painopistettä ja lisää kaatumisvaaraa.
Käytä näitä istuintoimintoja siksi vain tasaisella alustalla ja aja varoen pienellä nopeudella.

� VAROITUS

� VAROITUS
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Jarrujen manuaalisen vapautuksen käyttö
Pyörätuolissa on manuaalinen jarrujen vapautus, joka voidaan vapauttaa niin,
että pyörätuolia voidaan siirtää käsin. Jarrujen vapautuksen sauva on sijoitettu
oikean pyöränkotelon etureunaan.

Jarrujen vapautus
1. Sammuta pyörätuoli käyttöpaneelin päälle/pois-painikkeella.

2. Vapauta jarrut siirtämällä sauvaa ylöspäin. Lukitse sauva painamalla sen
turvasalpaa oikealle. Tuolia voidaan nyt siirtää käsin.

Vapautettujen jarrujen palautus
1. Siirrä sauvaa ylöspäin niin, että turvasalpa vapautuu ja paina sauvaa sitten

alaspäin niin, että se menee keskiasentoonsa.

HUOMIO! Tarkista aina, että vapautussauva menee alimpaan asentoonsa saakka.

Älä koskaan käytä pyörätuolia kaltevalla alustalla, kun jarrut ovat vapautettuina.

Varmista aina, että pyörätuoli on pois päältä, kun jarrut aktivoidaan/epäaktivoidaan.

Jotta pyörätuoli ei pääse rullaamaan tiehensä, varmista, että pyörätuoli on kuivalla ja tasaisella
alustalla ennen jarrujen vapauttamista.

Kun pyörätuolia siirretään jarrujen ollessa vapautettuina, pyörätuolia käyttävän henkilön on var-
mistettava turvallisuus ja vaarattomuus.

Kun pyörätuolia on siirretty käsin, kytke jarrut takaisin.

Pyörätuolilla ei voi ajaa, kun jarrut on vapautettu. Jos pyörätuolin ajaminen onnistuu jarrujen olles-
sa vapautettuina, ota heti yhteyttä huoltoyhtiöön tai Permobiliin.

� VAROITUS

Aktivoidut jarrutVapautetut jarrut ja turvasalpa
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Akkujen lataaminen

Akkujen lataamisajankohta
Pyörätuolin akkujen lataamisväliin vaikuttaa moni eri tekijä, kuten pyörätuolin
käyttötapa, akkujen lämpötila, ikä ja niiden valmistustapa. Kaikkien akkujen
kapasiteetti myös laskee vähitellen niiden ikääntyessä.

Tärkein akkujen kestoaikaan vaikuttava tekijä on se, paljonko niistä otetaan vir-
taa ennen latausta sekä kuinka usein ne ladataan/puretaan.

Jotta akkujen kestoaika olisi paras mahdollinen, akkuja ei saa purkaa kokonaan.
Lataa akut aina välittömästi sen jälkeen, kun niiden lataus on purkautunut.

Jos akun jänniteilmaisin osoittaa, että akkujen teho tuntuu laskevan normaalia
nopemmin, akut voivat olla lopussa, jolloin ne täytyy vaihtaa.

� VAROITUS

Käytä vain sellaisia latureita, jotka on toimitettu pyörätuolisi kanssa tai joita Permobil suosittelee.
Muun laturin käyttö voi vaurioittaa akkuja, pyörätuolin elektroniikka tai itse laturia. Tuloksena voi
myös olla osien ylikuumeneminen, mikä voi lisätä tulipalon vaaraa.

Ole varovainen käyttäessäsi metalliesineitä tehtäessä työtä akkujen lähellä. Oikosulku voi helpos-
ti aiheuttaa räjähdyksen. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja.

Käytä vain latureita, joiden latausvirta on enintään 10 A (keskiarvo).

(Latausvirran tehollinen arvo ei saa ylittää 12 A.)

Akut on aina ladattava tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Akkuja ei siis koskaan saa ladata vaa-
tekomerossa tai vaatehuoneessa. Akkuja ei saa ladata kylpyhuoneessa tai märkätilassa.

Jos meneillään oleva lataus halutaan keskeyttää, verkkojännite tulee katkaista ennen kuin pyörä-
tuolin latausliitäntä irrotetaan. Näin vältetään kipinöinti ja latausliitännän tarpeeton kuluminen.

Laturin latauskaapelia ei saa pidentää.

Laturi voi kuumentua eikä sitä saa siksi peittää. Laturi on sijoitettava niin, että sen kaikilla sivuilla
on vapaata ilmatilaa.

Latauskosketin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos se kuumenee latauksen aikana. Sekä
laturin johdon kosketin että pyörätuolin latausliitin tulee vaihtaa, jos toinen osista on vaurioitunut tai
kulunut. Vain valtuutettu henkilöstö saa vaihtaa koskettimet.
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Lataus

Varmista, että pyörätuoli on sammutettu käyttöpaneelin päälle/pois-painikkeella
ja liitä sitten latausliitin pyörätuolin latausliittimeen. Pyörätuolin käyttöpaneelin
akkujänniteilmaisin syttyy ja näyttää latauksen tilan käynnissä olevan latauksen
aikana.

Kun akun lataus on valmis, pyörätuoli tulee sammuttaa ja kytkeä sitten taas
takaisin päälle käyttöpaneelin päälle/pois-painikkeella ennen kuin pyörätuolilla
saa ajaa.

� HUOMAA

Sammuta pyörätuoli käyttöpaneelin päälle/pois-painikkeella ennen lataamista, mutta varmista, että
pääsulake on “PÄÄLLÄ”.

Varmista, että latauskosketin on viety kokonaan pyörätuolin latausliitäntään.

Pyörätuolilla ei voi ajaa, kun laturi on liitettynä.

� HUOMAA

LUE HUOLELLISESTI KUNKIN LATURIN MUKANA TULEVAT OHJEET ENNEN PYÖRÄTUOLIN
KÄYTÖN ALOITUSTA.

Latausliitäntä
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Kuljetus
Pyörätuolin kuljettamisessa on aina käytettävä tähän käyttötarkoitukseen sopi-
vaa ajoneuvoa. 

Tarkista, että pyörätuoli on kiinnitetty kunnolla ja ettei jarruja ole vapautettu.
Pyörätuoli voidaan kiinnittää sidontaliinoilla etu- ja takaosan kuljetussilmukoista.
Silmukat on merkitty keltaisella kyltillä.

Ankkuroi pyörätuoli ajoneuvon kiinnitysjärjestelmällä ja valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Tarkista aina, että kuljetusajoneuvon kiinnityspisteet on ankkuroitu
turvallisesti.

Jos pyörätuolissasi on tavarakori (lisävaruste), pyörätuolia voi joskus olla vaikea kiinnittää taaem-
piin kuljetussilmukoihin.

Ongelma voidaan ratkaista tilaamalla ylimääräinen pari taaempia kuljetuskiinnikkeitä. Pyydä
Permobililta näiden kiinnikkeiden tilaustiedot.

� HUOMAA

Edessä olevat 
kuljetussilmukat

Kuljetussilmukoiden
kyltti

Takana olevat 
kuljetussilmukat
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Pyörätuolin kuljettamisessa on aina käytettävä tähän käyttötarkoitukseen sopivaa ajoneuvoa.

Permobil suosittelee, ETTEI käyttäjää kuljeteta missään ajoneuvossa hänen ollessaan pyörätuo-
lissa. Ainoa turvallinen vaihtoehto on, että käyttäjä siirretään ajoneuvon omalle istuimelle ja käyt-
tää sen turvavyötä.

Jos pyörätuolia on pakko kuljettaa niin, että käyttäjä on pyörätuolissa sen ollessa kuljetusajoneu-
vossa rampilla tms., pyörätuolin kaatuminen taaksepäin tulee aina estää niin, että pyörätuolin taka-
na on henkilö. 

Tarkista, että pyörätuoli on koottu oikein ja että jarrut ovat kytkettyinä (pyörätuolin vetävien pyöri-
en jarrujen on oltava lukittuina). Pyörätuoli voidaan kiinnittää sidontaliinoilla etu- ja takaosan kulje-
tussilmukoista. Silmukat on merkitty keltaisella kyltillä.

Ankkuroi pyörätuoli ajoneuvon kiinnitysjärjestelmällä ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista
aina, että kuljetusajoneuvon kiinnityspisteet on ankkuroitu turvallisesti.

Huonosti kiinnitetty pyörätuoli voi aiheuttaa suuria vahinkoja niin autossa matkustaville henkilöille
kuin itse ajoneuvolle ja pyörätuolillekin, jos pyörätuoli irtoaa.

Älä istu pyörätuolissa, joka on liikkuvassa ajoneuvossa. Onnettomuustapauksessa tai äkkipysäh-
dyksessä käyttäjä voi sinkoutua pois pyörätuolista, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahin-
koja. Permobilin kiinnitysvyö on tarkoitettu vain pitämään käyttäjä paikoillaan. Sitä ei ole tarkoitet-
tu suojavarusteeksi kolari-/onnettomuustapauksessa.

Pyörätuoliin mahdollisesti asennetut pöydät tms. tulee irrottaa ja kiinnittää eri paikkaan ajoneuvoon
tai kiinnittää turvallisella tavalla pyörätuoliin.

Kaikki muut pyörätuolin lisävarusteet tulee kiinnittää pyörätuoliin tai irrottaa ja kiinnittää eri paik-
kaan ajoneuvossa niin, etteivät ne pääse irtoamaan matkan aikana ja muodosta ajoneuvon mat-
kustajille loukkaantumisvaaraa törmäyksessä.

� VAROITUS
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Yleiset lentokuljetuksia koskevat neuvot

Lentokuljetuksissa tulee etenkin seuraavassa mainitut kolme seikkaa ottaa
huomioon:

1. Akut
Geeliakut: Useimmiten näitä ei tarvitse irrottaa pyörätuolista.

Jos pyörätuolissasi on automaattinen pääsulake, sen täytyy olla aina pois pääl-
tä (Off).

Happoakut: Useimmat lentoyhtiöt edellyttävät, että tällaiset akut irrotetaan pyö-
rätuolista ja kuljetetaan erityislaatikoissa, joita lentoyhtiö voi käsitellä.

2. Pyörätuolin mitat ja paino
Pyörätuolin painolla ja koolla on merkitystä sen kannalta, millaisessa lentoko-
neessa pyörätuolia aiotaan kuljettaa. Mitä pienempi lentokone on, sitä vähem-
män pyörätuoli saa painaa ja päinvastoin. Tarkista aina käyttämältäsi lentoyhti-
öltä voimassa olevat säännöt.

� HUOMAA

Jos olet epävarma siitä, millainen pääsulake pyörätuolissasi on, ota yhteyttä Permobiliin tai huol-
lon yhteyshenkilöön. Jotkin lentoyhtiöt voivat kieltäytyä lyijyakkujen kuljettamisesta.
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Yleiset lentokuljetuksia koskevat neuvot

3. Vaurioiden estäminen
Lentokuljetusten yhteydessä pyörätuoli kuljetetaan muiden tavaroiden seassa
ahtaassa tilassa. Siksi on tärkeää ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimiin, jotta pyö-
rätuolin kuljetuksenaikaiset vauriot voidaan minimoida.

Peitä käyttöpaneeli pehmeällä, iskuja vaimentavalla materiaalilla (vaahtomuovil-
la tai vastaavalla) ja taita selkänojaa vasten. Muut ulkonevat esineet suojataan
vastaavalla  tavalla. Mahdollisesti ulos tulevat kaapelit ja johdot teipataan kiinni
istuimeen tai koteloihin.

Jotta kuljetus tapahtuu turvallisesti eikä ilmene mitään epämiellyttäviä yllätyksiä viime hetkellä, ota
aina yhteyttä käyttämääsi lentoyhtiöön ennen matkaa.

� HUOMAA
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Pyörätuolin ja sen eri järjestelmien valtuuttamaton muuttaminen voi lisätä onnettomuusriskiä. 

Vain valtuutettu huoltomies saa tehdä muutoksia pyörätuolin tärkeisiin järjestelmiin. Jos olet epä-
varma, ota yhteys valtuutettuun huoltajaan.

Joissakin korjauksissa voidaan tarvita muita kuin pyörätuolin mukana tulevia työkaluja.

Pääsulakkeen on aina oltava poissa päältä (virta katkaistuna sen kautta), kun sulakkeita ja akkuja
vaihdetaan. Katkaise virransyöttö aina käyttöpaneelista ennen kuin virta katkaistaan pääsulak-
keesta.

� HUOMAA

� HUOMAA

� VAROITUS

Kunnossapito ja korjaukset
Jotta pyörätuolisi toimisi hyvin, sitä on tärkeää käyttää oikein ja huoltaa säänn-
öllisesti. Kun pyörätuoli on hyvin huollettu, se toimii pidempään ja samalla vaka-
vien vikojen vaara pienenee.

Työkalulaukku
Pyörätuolin mukana tulee työkalulaukku seuraavalla sisällöllä. Työkaluja voi-
daan käyttää huoltoihin ja yksinkertaisiin korjauksiin.

Kuusiokoloavaimet Yleinen huolto/istuimen säätäminen

10-11 ja 12-13 mm:n kiintoavaimet Yleinen huolto/akun vaihto

Istuimen nostoveivi Istuimen nostimen nosto käsin

2 Ruuvimeisseli Yleinen huolto

TYÖKALU KÄYTTÖALUE
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Yleistä - akut, säilyttäminen

• Muista, että akku tyhjenee myös itsekseen. Tyhjä akku voi mennä pakkasella
rikki. Jos pyörätuolia säilytetään käyttämättömänä pitkään, akut tulee ladata
kerran kuussa, jotta ne eivät vaurioidu.

• Älä koskaan säilytä pyörätuolia tarvikkeita tilassa, jonne voi tiivistyä kosteutta
(pintojen huurtuminen tai kostuminen). Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi pesut-
uvat jne.

• Pyörätuolia voidaan säilyttää lämmittämättömässä tilassa. Tuolin korroosio-
suojan kannalta olisi parasta, että tila olisi muutaman asteen ympäristöä läm-
pimämpi, jolloin tila pysyy kuivempana.

• Jos pyörätuolissa käytetään happoakkuja, akkuhapon määrä tulee tarkistaa
säännöllisesti. Jos pyörätuolissa käytetään geeliakkuja, nestemäärää ei tar-
vitse tarkistaa.

• Akkujen lataamisen säännöllisyydellä on suora yhteys akkujen kestoaikaan.

Lyhytaikainen säilytys
Jotta latausjakso antaa akulle hyvän kapasiteetin, säilytystilan lämpötila ei saa
olla alle +5 astetta. Jos säilytys tapahtuu alle +5 asteen lämpötilassa, akun vail-
linaisen latautumisen ja korroosion vaara kasvaa.

Pitkäaikainen säilytys
Pyörätuolia voidaan säilyttää lämmittämättömässä tilassa, mutta akku tulee yllä-
pitoladata ainakin kerran kuussa.

Ole varovainen käyttäessäsi metalliesineitä tehtäessä työtä akkujen lähellä. Oikosulku voi helpos-
ti aiheuttaa räjähdyksen. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja.

� VAROITUS
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Puhdistaminen 
Säännöllinen hoito ja huolto estävät pyörätuolin tarpeetonta kulumista ja vau-
rioitumista. Alla on joitakin yleisiä Permobilin suosituksia. Jos verhoilussa on vai-
keita tahroja tai pintakäsittelyssä on vaurioita, pyydä Permobililta toimintaohjeet.

Verhoilu, kangas/vinyyli
Käytä normaaliin puhdistukseen haaleaa vettä ja mietoa pesuainetta. Käytä
pehmeää liinaa tai harjaa. Poista mahdolliset vesi-/pesuainejäämät puhtaalla,
kuivalla liinalla ennen kuin pinta on kuivunut. Tämä toimenpide voidaan toistaa
itsepintaisen lian tai tahrojen poistamiseksi.

Päällinen voidaan tarvittaessa irrottaa ennen puhdistamista. Tutustu myös pääl-
lisen pesuohjeisiin.

Metallipinnat
Normaaliin puhdistamiseen on suositeltavaa käyttää pehmeää liinaa/sientä,
lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Huuhtele huolellisesti käyttäen liinaa
ja vettä ja anna kuivua.

Poista hankaumat puolihimmeistä pinnoista pehmeällä vahalla (noudata valmis-
tajan ohjeita).

Poista hankaumat ja naarmut kiiltävistä pinnoista käyttämällä joko juoksevaa tai
tahnamaista autovahaa. Levitä kiillottamisen jälkeen pehmeää autovahaa, jotta
saat takaisin alkuperäisen pintakiillon. 

Muovi
Normaaliin puhdistamiseen on suositeltavaa käyttää muovipinnoilla pehmeää lii-
naa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa
pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottavia tai syövyttäviä keittiöpuhdistusaineita.

Käyttöpaneeli
Käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella. Ole varovainen,
kun puhdistat ohjaussauvaa ja paneelin näyttöä. Älä käytä liuottavia tai syövyt-
täviä keittiöpuhdistusaineita. Paneelia ei saa huuhdella vedellä tai muulla nes-
teellä.

Istuinvöiden tarkistaminen
Tarkista istuinvöiden kunto säännöllisesti. Varmista, ettei vyössä ole vaurioita tai
kuluneita kohtia.

Älä koskaan huuhtele pyörätuolia vesiletkulla, koska muuten elektroniikka voi vaurioitua.
Pyörätuolin on oltava aina suljettuna puhdistusvaiheessa.

� VAROITUS
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Eturenkaiden täyttöventtiili Takarenkaat kuusiokoloruuveilla ja
täyttöventtiilillä

Pyörät
Tarkista pyörätuolin renkaiden ilmanpaine säännöllisesti. Väärä rengaspaine voi
tehdä pyörätuolista epävakaan ja vaikeasti hallittavan. Lisäksi liian pieni ren-
gaspaine kuluttaa renkaita epänormaalisti ja lyhentää ajomatkaa. Siksi sinun
tulee säännöllisesti tarkistaa, että renkaiden paine on 200-250 kPa. (2-2,5 bar).

Ilman lisääminen
1. Ruuvaa jokaisesta renkaasta ilmaventtiilin muovisuojahattu irti. 

2. Liitä paineilmakompressorin suutin ilmaventtiiliin ja säädä rengaspaine halut-
ulle tasolle.
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Etummaisen sisärenkaan vaihto
1. Nosta pyörätuoli ylös niin, että pyörä pääsee pyörimään vapaasti ja päästä

ilmaa pois.

2. Irrota rengas vanteelta.

3. Vaihda rikkinäinen sisärengas.

4. Asenna rengas takaisin vanteelle ja täytä ilmalla.

Takarenkaan sisärenkaan vaihtaminen
HUOMIO! Pätee vain, jos pyörätuolissasi on ilmatäytteiset takarenkaat.

1. Nosta pyörätuoli ylös niin, että pyörä pääsee pyörimään vapaasti ja päästä
ilmaa pois.

2. Pura vanne osiin irrottamalla viisi kuusiokoloruuvia, joilla vanne on koottu.

3. Vaihda rikkinäinen sisärengas.

4. Kokoa vanne yhdessä renkaan kanssa. Tarkista, ettei sisärenkaan mikään
osa jää puristuksiin vanteenpuoliskojen väliin ja täytä ilmalla.

Suositeltu rengaspaine eteen/taakse on 200-250 kPa (2-2,5 bar). Ylitäyttöön liittyy räjähdysvaara.

Väärä rengaspaine voi tehdä pyörätuolista epävakaan ja vaikeasti hallittavan. Tarkista siksi säänn-
öllisesti, että renkaan ilmanpaine on oikea.

� VAROITUS
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Kiinnitysvyö
Tarkista kiinnitysvöiden kunto säännöllisesti. Varmista, ettei vyössä ole vaurioita
tai kuluneita kohtia.

Jarrujen vapautus
Tarkista säännöllisesti eli noin kerran kuussa, että jarrujen vapautus ja jarrujen
vapautussauva toimivat oikein.

Pyörätuolilla ei tule voida ajaa, kun jarrut on vapautettu.

Jarrujen vapautussauva ja
turvasalpa
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Akun vaihto
(katso myös akkukoteloiden sisällä oleva kyltti).

Ole varovainen käyttäessäsi metalliesineitä tehtäessä työtä akkujen lähellä. Oikosulku voi helpos-
ti aiheuttaa räjähdyksen. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja.

Muista, että akut ovat raskaita ja niitä tulee käsitellä erittäin varovaisesti.

� VAROITUS

1. Aseta pyörätuoli tasaiselle alustalle ja jos mahdollista nosta istuinta niin,
että pääset paremmin käsiksi.

2. Katkaise virransyöttö käyttöpaneelin PÄÄLLE/POIS-painikkeella ja aseta
automaattinen pääsulake pois päältä (Off).

3. Irrota veivi, joka pitelee runkokotelon takaosaa ja nosta koteloa hieman
ylöspäin.

4. Irrota salpa, joka pitelee akkukoteloita ja kaada kotelot alas.

5. Vedä akun remmistä kutakin akkua ulos sen verran, että pystyt irrottamaan
ensimmäisen akkuliitännän.

6. Vedä akut kokonaan ulos ja irrota muut akkuliitännät.

Pääsulake POIS PÄÄLTÄ (OFF) Akkukotelon/runkokotelon salpa
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Akun vaihto

Käytetyt tai rikkinäiset akut tulee käsitellä ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten, voimassa ole-
vien kierrätysohjeiden mukaisesti.

� HUOMAA

7. Nosta akut pois akkuremmin avulla.

8. Käytä akkuremmiä ja asenna uudet akut käänteisessä järjestyksessä (jätä
remmit paikoilleen uusiin akkuihin).

9. Sulje ja lukitse akkukotelot sekä runkokotelo.

10.Aseta automaattinen pääkatkaisija päälle (On).

Vedä kukin akku ulos.
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Pääsulakkeen/akun virrankatkaisimen palautus

Pääsulake toimii myös akun virrankatkaisijana, mutta käyttöohjeessa sitä kuts-
utaan vain pääsulakkeeksi.

Pääsulaketta ei yleensä tarvitse vaihtaa, koska se on automaattista tyyppiä, joka
voidaan palauttaa, kun se on lauennut. Palautus tapahtuu asettamalla katkaisin
PÄÄLLE (On).

� VAROITUS

Pääsulakkeen laukeaminen tarkoittaa usein suurempaa sähkövikaa. Laukeamisen syy on selvitettä-
vä tarkoin ennen sulakkeen palauttamista. Jos olet epävarma, ota yhteys valtuutettuun huoltajaan.

� HUOMAA

Katkaise virransyöttö aina käyttöpaneelista ennen kuin virta katkaistaan pääsulakkeesta.

Pääsulake PÄÄLLÄ (ON)
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� VAROITUS

Katkaise virransyöttö aina käyttöpaneelista ennen kuin lataussulake vaihdetaan. Akkulaturi ei
saa olla liitettynä, kun lataussulake vaihdetaan.

Lauennut lataussulake voi olla osoitus ongelmasta tai akun, laturin/latauskaapeleiden tai pyörätu-
olin latausliitännän viasta.

Laukeamisen syy on selvitettävä tarkoin ennen sulakkeen vaihtamista.

15 A:n lataussulakkeen vaihtaminen
Lataussulakkeen sulakepidike on oikealla puolella taaemman runkokotelon alla.
Sen vaihtaminen edellyttää etummaisen ja takimmaisen runkokotelon irrotusta.

• Irrota keskimmäinen runkokotelo. Kotelo on kiinnitetty neljällä muovitulpalla ja
voidaan irrottaa käsin vetämällä sitä suoraan ylöspäin.

• Irrota päärunkokotelo irrottamalla etureunan kaksi salpaa ja takasalpa. Nosta
kotelo pois, vaihda lataussulake ja asenna kotelot takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä.

Lataussulake sijaitsee takim-
maisen runkokotelon alla.

Lataussulake 15 A

Irrota etummainen 
keskikotelo (A).

Irrota päärunkokotelo (B).

A
B
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Tekniset tiedot
Seuraavilla sivuilla annetut tekniset tiedot koskevat vain Permobil C500 -runkoa,
johon on asennettu Corpus -istuin.

Mitta- ja painotiedot voit katsoa kunkin istuimen mukana toimitetusta käyttöo-
hjeesta.

Pituus 1150 mm

Pienimmät kuljetusmitat = pituus 950 mm, leveys 650 mm, korkeus 835 mm

K
or

ke
us

 1
33

3 
m

m

Leveys 650 mm
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Tekniset tiedot

Yleistä
Nimi.................................................................................. Permobil C500/C500 Lowrider
Pyörätuolin luokka .......................................................... B

Mitat ja paino
Pituus ..............................................................................1150 mm
Leveys ............................................................................650 mm
Korkeus C500..................................................................1333 mm
Korkeus C500 Lowrider ..................................................1210 mm
Pienimmät kuljetusmitat, l x b x h C500 ..........................950 x 650 x 835 mm
Pienimmät kuljetusmitat, l x b x h C500 Lowrider ..........950 x 650 x 820 mm
Paino, mukaan lukien akut ja Corpus -istuin ..................158 kg
Akun suurin koko ............................................................260 x 170 x 215 mm

Pyörät
Renkaiden mitat edessä ..................................................300 x 8
Renkaiden mitat takana ..................................................210 x 65
Suositeltu ilmanpaine edessä/takana ..............................200-250 kPa (2-2,5 bar)

Suorituskyky
Ajomatka..........................................................................30-40 km
Pienin kääntösäde ..........................................................710 mm
Esteenylityskyky ..............................................................60 mm
Suurin maavara pyörätuolin alla ......................................70 mm
Peruutuskyky mäkeen .................................................... 12 astetta
Turvallinen luiska ............................................................ 6 astetta
Ajaminen sivulle kaltevalla pinnall .................................. 10 astetta

Suurin nopeus, eteenpäin................................................C500 C500s
7,5 km/h 10 km/h

TIEDOT

Elektroniikka C500/C500s ....PM80/PM120

Käyttöpaneeli ........................JSM-L-SV

Akut
Suositeltu akkutyyppi ..............24 kennoa, geeli
Akkukapasiteetti......................2 x 73 Ah
Latausaika ..............................9 tuntia 

Sulakkeet ..............................C500/C500s
Virrankatkaisin ........................63 A/80 A
Sulake ....................................15 A/15 A

Ohjausvoima
Joystick ..................................1,5 Nm.
Painikkeet ..............................2,0 Nm.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ R-net
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Vianetsintäopas
Seuraavassa vianetsintäoppaassa kuvaillaan joitakin vikoja ja tapahtumia, joita
voi ilmetä, kun käytät pyörätuolia. Oppaassa on myös toimenpide-ehdotuksia.
Huomaa, ettei tässä oppaassa käsitellä kaikkia mahdollisia ongelmia ja tapah-
tumia, joita voi ilmetä. Jos olet epävarma jostakin, ota aina yhteys huoltajaan tai
Permobiliin.

Pyörätuoli ei käynnisty. Akkujen varaus on Lataa akut.
tyhjentynyt.

Kaapeliliitäntä Kiinnitä kaapeli 
ohjauspaneeliin on irronnut. ohjauspaneeliin.

Pääsulake on POIS PÄÄLTÄ Palauta pääsulake.
esim akun vaihdon Katso sivu 64.
jälkeen.

Pääsulake on lauennut.. Katso sivu 64.

Pyörätuolilla ei voi ajaa. Akkulaturi on liitettynä. Lopeta lataus ja irrota
latauskaapeli pyörätuolin 
latausliitännästä.

Jarrujen vapaaksi kytkentä Nollaa jarrujen vapaaksi 
on aktivoituna. kytkentä.

Pyörätuoli on lukittu Avaa pyörätuolin lukitus.
turva-avaimella. Katso sivu 38.

Pyörätuoli ”sammuu Elektroniikan Kytke pyörätuoli uudelleen 
itsestään” tietyn energiansäästötila on päälle käynnistyspainikkeella 
toimimattomuusajan aktivoitu. käyttöpaneelissa.
(20-30 min) jälkeen.

Pyörätuoli pysähtyy ajon Kaapeliliitäntä Kiinnitä kaapeli 
aikana. ohjauspaneeliin on irronnut. ohjauspaneeliin.

Pääsulake on lauennut. Katso sivu 64.

TAPAHTUMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE
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Pyörätuolia voi ainoastaan Istuimen nosto tai kallistus Laske istuimen nostoa tai 
ajaa vain pienellä nopeudella. liian korkealla. kallistusta, 
Koskee sähkökäyttöistä Katso sivu 25.
istuimen nostoa ja kallistusta.

Pyörätuolin lataaminen ei Pääsulake on POIS PÄÄLTÄ Palauta pääsulake.
onnistu. esim akun vaihdon Katso sivu 64.

jälkeen.

Lauennut lataussulake esim. Tarkista huolella mahdollinen
vika akuissa, laturissa, syy ennen lataussulakkeen 
latauskaapeleissa, vaihtoa.
latausliitännässä. Katso sivu 65.

TAPAHTUMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE
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R-net-diagnostiikka
Kun pyörätuolin elektroniikkaan tulee vika tai häiriö, tiedot siitä näytetään
ohjauspaneelin näytössä. Näiden tietojen avulla voidaan sitten diagnosoida
vian/häiriön sijainti ja sen syy.

Vianetsinnän ja korjaukset saa tehdä vain asiantunteva henkilökunta, joka tunee
hyvin pyörätuolin elektroniikan. Lisätietoja vianetsinnästä ja vaadituista toimen-
piteistä on saatavissa tämän pyörätuolimallin huolto-ohjeessa.

Diagnostiikan näyttökuvat
Asiaan liittyvä diagnostiikan näyttökuva
Kun ohjausjärjestelmän sisäänrakennetut suojapiirit ovat lauenneet niin, ettei
ohjausjärjestelmä enää pysty ohjaamaan pyörätuolia, näytetään nk. diagnosti-
ikan näyttökuva käyttöpaneelin näytössä.

Tämä näyttää järjestelmävian eli sen, että R-net on havainnut vian pyörätuolin
sähköjärjestelmän jossakin osassa. 

HUOMIO! Jos vika on moduulissa, jota ei sillä hetkellä käytetä, pyörätuolilla
voidaan edelleen ajaa, mutta diagnostiikan näyttökuva näytetään silloin tällöin.

Sammuta pyörätuoli ja anna sen olla sammutettuna muutaman minuutin ajan.
Käynnistä pyörätuoli sitten uudelleen. Jos vika jatkuu, sammuta pyörätuoli ja ota
yhteyttä huoltoedustajaasi. Kirjoita myös ylös se teksti, joka näkyy käyttöpa-
neelin näytössä ja ilmoita nämä tiedot huollon yhteyshenkilölle.

Älä käytä pyörätuolia ennen kuin ongelma on ratkaistu tai olet saanut muita
ohjeita huollon yhteyshenkilöltä.

Diagnostiikan saavat tehdä vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat pyörätuolin elektronisen
ohjausjärjestelmän toiminnan. Virheelliset tai väärin suoritetut korjaustoimet voivat aiheuttaa sen,
että pyörätuolin käytöstä tulee vaarallista. Permobil ei vastaa mistään henkilö- tai omaisuusvahin-
goista, joiden syynä on virheellinen tai väärin suoritettu korjaustyö.

� VAROITUS

� HUOMAA

Jos jokin osa vaihdetaan ilman Permobilin hyväksyntää, pyörätuolin takuu lakkaa heti olemasta
voimassa. Permobil ei vastaa mistään menetyksistä, joiden syynä on se, että 
R-net-ohjausjärjestelmän jokin osa on avattu, osaa on säädetty tai jotakin osaa on muutettu ilman
lupaa.
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Esimerkki näyttökuvasta, joka osoittaa järjestelmävian

Tunnistettu moduuli
Tässä kohtaa osoitetaan, mikä ohjausjärjestelmän moduuleista on tunnistanut
ongelman.

PM= Virtamoduuli
JSM= Ohjaussauvamoduuli

Vikailmoitus
Vikailmoitus antaa lyhyen kuvauksen vian tyypistä.

Vikakoodi
Nelinumeroinen koodi osoittaa, mikä suojapiiri on lauennut.

PM
Low Battery

2C00 Vikakoodi

Tunnistettu 
moduuli

Vikailmoitus

PM

0506
Controller Fault

Viallisten yksiköiden korjaus
Tiettyjen OEM-hyväksyttyjen varaosien (pyydä Permobililta lisätietoja näistä), R-
netissä ei ole muita vaihdettavissa olevia osia. Tästä syystä vialliset yksiköt
tulee lähettää Permobilille tai Permobilin hyväksymälle korjaajalle korjattaviksi.
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Tarvikkeet
Permobilin sähköpyörätuoleihin kehitetään koko ajan tarvikkeita. Lisätietoja
hankkimaasi pyörätuoliin saatavissa olevista tarvikkeista saat lähimmältä
Permobil-myyjältä.
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