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SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

  
ADVARSEL! Den indledende opsætning af scooteren samt alle procedurer i denne vejledning 
skal foretages af en autoriseret Pride-forhandler eller en kvalifi ceret tekniker.

Symbolerne herunder anvendes i hele brugervejledningen og på scooteren til at markere advarsler og 
vigtige oplysninger. Det er meget vigtigt, at du gennemgår symbolerne og forstår deres betydning.

ADVARSEL! Angiver en potentielt farlig tilstand/situation. Manglende overholdelse af de anførte 
procedurer kan medføre enten personskade, skade på komponenter eller tekniske fejl. På 
produktet vises dette ikon som et sort symbol på en gul trekant med en sort ramme.

OBLIGATORISK! Disse handlinger skal udføres som angivet. Manglende udførelse af 
obligatoriske handlinger kan medføre personskade og/eller skade på udstyret. På produktet vises 
dette ikon som et hvidt symbol på en blå prik med en hvid ramme.
  
FORBUDT! Disse handlinger er forbudt. Handlingerne må ikke på noget tidspunkt eller under 
nogen omstændigheder udføres. Udførelse af en forbudt handling kan medføre personskade og/
eller skade på udstyret. På produktet vises dette ikon som et sort symbol med en rød cirkel og 
en rød skråstreg.

Udfyld følgende, så du nemt kan fi nde oplysningerne fremover:

Forhandler:_______________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________________

Telefonnummer:___________________

Købsdato:____________________ Serienummer:________________________________________

BEMÆRK! Denne brugervejledning består af de nyeste specifi kationer og den nyeste produktinforma-
tion, der var tilgængelig på tidspunktet for udgivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer efter 
behov. Enhver ændring af vores produkter kan medføre mindre uoverensstemmelser mellem illustration-
erne og forklaringerne i denne brugervejledning og det produkt, du har købt. Den nyeste/aktuelle version af 
brugervejledningen kan fi ndes på vores websted.
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       I. INDLEDNING

SIKKERHED
Velkommen til Pride Mobility Products Ltd. (Pride). Det produkt, du har købt, kombinerer de nyeste kom-
ponenter med sikkerhed, komfort og design i tankerne. Vi er sikre på, at designfunktionerne vil give dig de 
forventede fordele under dine daglige aktiviteter. Når du har lært, hvordan du betjener dette produkt sikkert, 
og hvordan det skal plejes, vil du få mange års problemfri drift og service.

Læs og følg alle instruktioner, advarsler og bemærkninger i denne brugervejledning og alt andet medføl-
gende skriftligt materiale, inden du forsøger at anvende produktet første gang. Desuden afhænger din 
sikkerhed af, at du (samt forhandlere, omsorgspersoner og fagpersoner inden for sundhedsplejen) bruger 
den sunde fornuft.

Hvis der er oplysninger i denne vejledning, som du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere hjælp 
til opsætning eller betjening, bedes du kontakte en autoriseret Pride-forhandler. Manglende overholdelse 
af instruktionerne, advarslerne og bemærkningerne i denne vejledning og dem, der er anbragt på dit Pride-
produkt, kan medføre personskade eller produktskade og vil ugyldiggøre Prides produktgaranti.

KØBERS ACCEPT
Ved modtagelse af nærværende produkt giver du tilsagn om, at du ikke vil ændre, lave om på eller modi-
fi cere produktet eller fjerne nogen form for afskærmning, skjold eller anden sikkerhedsforanstaltning på 
produktet eller sætte disse ud af drift eller gøre dem usikre; ligeledes vil du ikke undlade, nægte eller 
forsømme at installere eventuelle eftermonteringssæt, der af og til tilbydes af Pride for at forbedre eller 
bevare muligheden for sikker brug af nærværende produkt.

FORSENDELSE OG LEVERING
Inden du begynder at bruge scooteren, skal du sikre dig, at leveringen er komplet, da nogle komponenter 
kan være emballeret enkeltvis. Hvis du ikke modtager en komplet levering, bedes du omgående kontakte 
en autoriseret Pride-forhandler. Hvis enten emballagen eller indholdet er blevet beskadiget under trans-
porten, bedes du kontakte den ansvarlige leveringsvirksomhed.

INFORMATIONSUDVEKSLING
Vi vil gerne høre dine spørgsmål, kommentarer og forslag til denne vejledning. Vi vil også gerne høre om 
din nye scooters sikkerhed og pålidelighed og om den service, du modtog fra Medema Danmark A/S.
Underret os venligst om en eventuel adresseændring, så vi fortsat kan give dig vigtige oplysninger om 
sikkerhed, nye produkter og nye løsninger, der kan øge din mulighed for at bruge og nyde scooteren. Du er 
velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse:

Medema Danmark A/S 
Enggårdvej 7
DK-7400 Herning 
Fax: (+45) 97 18 88 35 
Tlf: (+45) 70 10 17 55

BEMÆRK! Hvis du nogensinde mister eller forlægger dit produktregistreringskort eller din udgave af 
brugervejledningen, vil vi med fornøjelse sende et nyt kort eller en ny vejledning, hvis du kontakter os.
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      II. SIKKERHED

PRODUKTSIKKERHEDSSYMBOLER
Symbolerne herunder bruges på scooteren til at markere advarsler, obligatoriske handlinger og forbudte 
handlinger. Det er meget vigtigt, at du gennemgår symbolerne og forstår deres betydning.

  Under samling opstår steder, hvor du kan få fi ngrene i klemme.

  Batteriet indeholder ætsende kemikalier.

  EMI-RFI - Dette produkt er blevet testet og har bestået ved et    
  immunitetsniveau på 20 V/m.

  Eksplosionsfare!

  Læs og følg oplysningerne i brugervejledningen.

  Maksimal vægt for siddeplads.
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              II. SIKKERHED

  

Ulåst og i frihjulstilstand.

Anbring enheden på et plant underlag, og stå ved siden af, når du skifter fra køretilstand 
til frihjulstilstand eller fra frihjulstilstand til køretilstand.

Låst og i køretilstand.
  

Sikkerhedsbriller skal anvendes.
  

Brug kun AGM- eller gelebatterier for at reducere risikoen for lækage eller eksplosions-
fare.
  

Elsædet må ikke hæves eller sænkes, mens scooteren er i bevægelse.
  

Anti-tip hjulene må ikke fjernes.
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     II. SIKKERHED

  

Anvend ikke en mobiltelefon, walkie-talkie, bærbar computer eller anden radiosender 
under betjening.
  

Undgå eksponering for regn, sne, is, salt eller stående vand, hvis det er muligt. Vedlige-
holdes og opbevares i ren og tør tilstand.
  

Fjernelse af jordstik kan medføre elektrisk fare. Om nødvendigt kan en godkendt 
tregrenet adapter installeres korrekt i en stikkontakt med plads til 2 ben.
  

Tilslut ikke en forlængerledning til AC/DC-transformeren eller batteriopladeren.
  

Hold værktøj og andre metalgenstande på afstand af batteriterminalerne. Kontakt med 
værktøj kan give elektrisk chok.
  

Lad ikke børn lege alene nær scooteren, når batterierne oplader.
  

Bland ikke batterier med forskellig Ah-kapacitet (amp-hour). Bland ikke gamle og nye bat-
terier. Udskift altid begge batterier samtidig.

  

Sæt ikke scooteren i frihjulstilstand, når den står på en skrånende fl ade.
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     II. SIKKERHED

  

Hold hænderne væk fra hjulene under kørslen. Vær opmærksom på, at løstsiddende tøj 
kan blive fanget i kørehjulene.
  

Batteriopladeren er kun til indendørs brug.
 
  

Bortskaffelse og genbrug - Kontakt en autoriseret Pride-forhandler vedrørende infor-
mation om korrekt bortskaffelse og genbrug af dit Pride-produkt og emballagen.
  

Indeholder bly.
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                                                                    II. SIKKERHED

GENERELT

 
OBLIGATORISK! Betjen ikke din nye scooter første gang uden at have læst og forstået denne 
brugervejledning i sin helhed.

Din scooter er en avanceret livsforbedrende enhed, der er udviklet til at øge mobiliteten. Pride 
tilbyder en lang række produkter for bedst muligt at kunne imødekomme den enkelte scooterbrugers be-
hov. Vær opmærksom på, at det endelige valg og den endelige købsbeslutning angående den type scooter, 
der skal anvendes, er scooterbrugerens ansvar, da denne formodes at kunne træffe en sådan beslutning i 
samråd med en fagperson inden for sundhedsplejen (f.eks. en læge, fysioterapeut o.l.).

Indholdet af nærværende brugervejledning er baseret på forventningen om, at en ekspert i mobilitetsenh-
eder har tilpasset scooteren korrekt til brugeren og har hjulpet den ordinerende fagperson inden for sund-
hedsplejen og/eller den autoriserede Pride-forhandler med instruktion i brug af produktet.

I visse situationer, herunder ved nogle sygdomme, skal scooterbrugeren øve betjening af scooteren under 
tilstedeværelse af en uddannet hjælper. En uddannet hjælper kan defi neres som et familiemedlem eller en 
fagperson inden for sundhedsplejen, der har modtaget specifi k oplæring i at hjælpe en scooterbruger med 
forskellige dagligdags aktiviteter.

Når du begynder at bruge scooteren til daglige aktiviteter, vil du sandsynligvis møde situationer, hvor du vil 
have brug for øvelse. Tag dig blot tiden til det, og du vil snart have fuld kontrol og føle dig sikker, mens du 
manøvrerer gennem døråbninger, op på og ned fra lifte, op og ned ad ramper og gennem moderat terræn.

Nedenfor fi nder du nogle forholdsregler, tip og andre sikkerhedsmæssige overvejelser, der kan hjælpe dig 
med at blive vant til at betjene scooteren sikkert.

MODIFIKATIONER
Pride har designet og konstrueret din scooter, så du får den størst mulige mobilitet og et maksimalt ud-
bytte. Du må imidlertid under ingen omstændigheder modifi cere, tilføje, fjerne eller deaktivere nogen 
detalje, del eller funktion på din scooter.

 
ADVARSEL! Modifi cer ikke din scooter på nogen måde, der ikke er autoriseret af Pride. Anv-
end ikke tilbehør, hvis det ikke har været testet eller godkendt til Pride-produkter.

AFTAGELIGE DELE

 
ADVARSEL! Forsøg ikke at løfte eller fl ytte scooteren ved hjælp af nogen af de aftagelige 
dele, herunder armlæn, sæder eller afskærmning.

SIKKERHEDSTJEK INDEN KØRSEL
Få en fornemmelse af din scooter og dens muligheder. Pride anbefaler, at du udfører et sikkerhedstjek, 
hver gang du skal køre, så du er sikker på, at scooteren fungerer problemfrit og sikkert.
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      II. SIKKERHED

Kontrollér følgende inden brug af scooteren:
• Kontrollér, at dæktrykket er korrekt. Hold (men overskrid ikke) det lufttryksniveau, der er angivet i psi/

bar/kPa på hvert dæk, hvis scooteren er udstyret med pneumatiske dæk.
• Kontrollér alle elektriske forbindelser. Sørg for, at de er stramme og ikke korroderede.
• Kontrollér alle ledningsforbindelser. Sørg for, at de er ordentligt forbundet.
• Kontrollér bremserne.
• Kontrollér batteriets ladetilstand.

Hvis du støder på et problem, skal du kontakte en autoriseret Pride-forhandler for at få hjælp.

DÆKTRYK
Hvis din scooter er udstyret med pneumatiske dæk, skal du eller en anden kontrollere lufttrykket mindst en 
gang om ugen. Korrekt dæktryk forlænger dækkenes liv og er med til at sikre problemfri kørsel med scoot-
eren.

 
ADVARSEL! Det er meget vigtigt, at det lufttryksniveau (psi/bar/kPa), der er angivet på dækket, 
til enhver tid holdes i pneumatiske dæk. Undgå at have for lidt eller for meget luft i dækkene. Lavt 
tryk kan medføre manglende kontrol, og overpumpede dæk kan springe. Hvis det lufttryksniveau 
(psi/bar/kPa), der er angivet på de pneumatiske dæk, ikke overholdes til enhver tid, kan det result-
ere i dæk- og/eller hjulsvigt.

ADVARSEL! Anvend en reguleret luftkilde med en tilgængelig dæktryksmåler til pumpning af 
dine scooterdæk. Hvis du pumper dine dæk ved hjælp af en ikke-reguleret luftkilde, risikerer du at 
overpumpe dem, så de springer.

BEMÆRK! Hvis dækket på scooteren kun angiver tallet i psi, kan du bruge følgende omregningsformler til 
at fi nde tallet i bar eller kPa: bar = psi x 0,06895; kPa = psi x 6,89476.

VÆGTBEGRÆNSNINGER
Din scooter er godkendt til en maksimal vægtkapacitet. Yderligere oplysninger kan fi ndes i specifi kationsta-
bellen.

OBLIGATORISK! Hold dig inden for den angivne vægtkapacitet for din scooter. Hvis vægtka-
paciteten overskrides, ugyldiggøres din garanti. Pride kan ikke holdes ansvarlig for person-
skade og/eller skade på ejendom, som stammer fra manglende overholdelse af vægt-be-

grænsningerne.

ADVARSEL! Medbring ikke passagerer på scooteren. Hvis du har passagerer med på scoot-
eren, kan det påvirke tyngdepunktet og resultere i, at scooteren vælter.

INFORMATION OM SKRÅNENDE FLADER
Flere og fl ere bygninger har ramper med bestemte hældningsgrader, som er konstrueret til at give nem og 
sikker adgang. Nogle ramper drejer 180 grader rundt, hvilket kræver, at du nemt kan køre om hjørner på din 
scooter.
• Fortsæt med stor forsigtighed, når du nærmer dig en rampe eller en anden skrånende fl ade.
• Tag store sving med scooteren rundt om eventuelle skarpe hjørner. Hvis du gør det, følger scooterens 

baghjul en stor bue, kommer ikke for tæt på hjørnerne og støder ikke ind i eller hænger fast på even-
tuelle kanter på rampen.

• Når du kører ned ad en rampe, skal scooterens hastighedsregulering indstilles til den laveste has-
tighedsindstilling for at sikre en sikker og kontrolleret nedkørsel.

• Undgå at stoppe og starte pludseligt.



181 kg
25 stone
(400 pund)
8° (14.1%)

Figur 1. Maksimalt anbefalede hældningsvinkler
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     II. SIKKERHED

Når du kører op ad en hældning, skal du sørge for, at scooteren bevæger sig hele tiden. Hvis du bliver nødt 
til at stoppe, skal du starte igen langsomt og derefter sætte farten forsigtigt op. Når du kører ned ad en 
hældning, skal du gøre det ved at sætte hastighedsreguleringsknappen til den laveste hastighed og kun 
køre fremad. Hvis scooteren begynder at køre hurtigere ned ad hældningen, end du havde forventet eller 
ønsket, skal du lade den stoppe helt ved at slippe gashåndtaget. Skub derefter gashåndtaget lidt fremad for 
at opnå en sikker og kontrolleret nedstigning.

 

ADVARSEL! Når du befi nder dig på en hvilken som helst type hældning, må du aldrig 
sætte scooteren i frihjulstilstand, især hvis du sidder på den eller står ved siden af den.

ADVARSEL! Når du kører op ad en hældning, må du ikke køre i zigzag eller skråt op ad 
hældningen. Kør lige op ad hældningen. Det reducerer i høj grad risikoen for at vælte. 
Udvis altid den yderste forsigtighed, når du skal klare en hældning.

ADVARSEL! Kør ikke scooteren på tværs af en hældning eller diagonalt op eller ned ad en 
hældning; undgå om muligt at stoppe, når du kører op eller ned ad en hældning.

ADVARSEL! Du bør ikke køre op eller ned ad en potentielt farlig hældning (dvs. områder, 
der er dækket med sne, is, klippet græs eller våde blade).

ADVARSEL! Selvom scooteren kan klare skråninger, der er større end dem, der er illus-
treret i fi gur 1, må du under ingen omstændigheder overskride retningslinjerne for hæld-
ninger eller nogen andre specifi kationer, der beskrives i denne vejledning. Hvis du gør 
det, kan det medføre manglende stabilitet for scooteren.

Handicapramper med adgang for offentligheden er ikke underlagt offentlig regulering i alle lande, og de 
har derfor ikke nødvendigvis den samme standardstigning procentmæssigt. Andre hældninger kan være 
naturlige eller, hvis de er menneskabt, ikke designet specielt til scootere. Figur 1 illustrerer din scooters 
stabilitet og dens evne til at klare hældninger med forskellige vægtbelastninger og under kontrollerede 
testforhold.

Disse test blev udført med scooterens sæde i højeste position og justeret så langt tilbage på sædebasen 
som muligt. Disse oplysninger er vejledende. Scooterens evne til at køre op ad hældninger afhænger af din 
vægt, scooterens hastighed, din indgangsvinkel til hældningen og scooterens opsætning.

 ADVARSEL! Ethvert forsøg på at køre op eller ned ad en hældning, der er stejlere end vist i fi gur 
1, kan gøre scooteren ustabil og få den til at vælte.

ADVARSEL! Medbring aldrig en ilttank, der vejer mere end 6,8 kg. Indholdet af for- eller bagkur-
ven må aldrig veje mere end 6,8 kg.
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Når du nærmer dig en hældning, bør du læne dig fremad. Se fi gur 2 og 2A. Dette forskyder dit og scooter-
ens tyngdepunkt til den forreste del af scooteren, hvilket forbedrer stabiliteten for at køre op ad.

BEMÆRK! Hvis gashåndtaget slippes under kørsel fremad på ramper, kan scooteren muligvis "rulle tilbage" 
(omkring 30,48 cm), inden bremsen tilkobles. Hvis gashåndtaget slippes under kørsel baglæns, kan scoot-
eren muligvis "rulle tilbage" (omkring 1 meter), inden bremsen tilkobles.

Figur 2. Normal kørestilling               Figur 2A. Kørestilling for øget stabilitet

INFORMATION OM KØRSEL OM HJØRNER
For høj hastighed ved kørsel om hjørner kan medføre en risiko for at vælte. Faktorer, der påvirker muligh-
eden for at vælte, inkluderer, men er ikke begrænset til, hastigheden ved kørsel om hjørner, styrevinkel 
(hvor skarpt du drejer), ujævn vejoverfl ade, vejoverfl ade med hældning, kørsel fra et område med lav frik-
tionsmodstand til et område med høj friktionsmodstand (hvis du kører fra et område med græs til et asfal-
teret område - især ved høj hastighed, mens du drejer) og pludselige retningsændringer. Høj hastighed ved 
kørsel om hjørner anbefales ikke. Hvis du føler, at du er tæt på at vælte, når du drejer, skal du sætte farten 
ned og gøre styrevinklen større (dvs. undlade at dreje så skarpt) for at forhindre scooteren i at vælte.

 
ADVARSEL! Sæt farten ned, og bevar et stabilt tyngdepunkt, når du drejer skarpt. Undlad at dreje 
skarpt om et hjørne, når du kører hurtigt. Det reducerer i høj grad risikoen for at vælte.

INFORMATION OM BREMSER
Din scooter er udstyret med følgende effektive bremsesystemer:
• Regenerativt: Bruger elektricitet til hurtigt at sænke køretøjets hastighed, når gashåndtaget vender 

tilbage til center-/stop-positionen.
• Skiveparkeringsbremse: Aktiveres mekanisk, når regenerativ bremsning næsten har standset køretøjet, 

eller når der af en hvilken som helst grund ikke længere er strøm på systemet.
• Håndbremse: Dette håndtag giver dig mulighed for at stoppe i nødstilfælde. Se III. "Din scooter."
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HÅNDBREMSEHÅNDTAG
• Håndbremsehåndtaget indeholder hydraulisk væske. Når håndtaget er trykket ned, presses væsken 

gennem bremseslangen, så bremseklodserne kommer i kontakt med bremseskiverne. Håndbremse-
håndtaget er en helt forseglet enhed, hvilket betyder, at den hydrauliske væske ikke skulle kunne lække. 
Der er dog visse sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes, hvis håndbremsehåndtaget skulle 
revne eller blive beskadiget.

• Rør ikke ved spildt materiale, medmindre du bærer beskyttelsesudstyr som sikkerhedsbriller og hand-
sker.

• Ved små lækager skal du dække materialet med tør jord, sand eller andet ikke-brændbart absorberende 
materiale. Når væsken er absorberet, skal materialet anbringes i en plasticpose, hvorefter du skal kon-
takte de lokale renovationsmyndigheder vedrørende korrekt bortskaffelse. Lad ikke materialet komme i 
kontakt med vandveje eller kloakker.

• Hvis øjnene kommer i kontakt med materialet, skal eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl øjnene med 
køligt, rent vand ved lavt tryk, mens øjenlågene med mellemrum løftes og sænkes. Søg lægehjælp, hvis 
øjnene bliver ved med at løbe i vand, bliver røde eller gør ondt.

• Hvis væsken har været i kontakt med huden, skal al forurenet beklædning fjernes. Tør overskydende 
materiale af, og vask huden med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis huden er beskadiget, eller hvis 
den fortsat er irriteret. Rengør forurenet beklædning grundigt, inden det bruges igen. Forurenede læder-
varer skal kasseres.

• Ved indtagelse skal personen ikke tvinges til at kaste op eller have noget at drikke, medmindre det er 
lægens anbefaling. En person, der ikke er ved fuld bevidsthed, må aldrig indtage noget gennem mun-
den. Søg omgående lægehjælp.

• Ved indånding skal den berørte person fl yttes til et sted med frisk luft. Hvis den berørte person ikke 
trækker vejret, skal der omgående gives kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen er besværet, bør der 
tilføres 100 % befugtet ilt af en kvalifi ceret person. Søg lægehjælp omgående, og hold den berørte 
person varm og i ro.

• Hvis der antændes ild, skal der bruges tørkemikalier, kuldioxid eller vandtåge til slukning af ilden.

 
ADVARSEL! Undlad at modifi cere håndbremsehåndtaget eller forsøge at erstatte den hydrauliske væske. 
Hvis der opstår skader, skal sikkerhedsoplysningerne i denne sektion følges, og du skal kontakte en autoris-
eret Pride-forhandler vedrørende udskiftning af håndbremsen. Den hydrauliske håndbremse bør kun serv-
iceres eller udskiftes af en autoriseret Pride-forhandler.

ADVARSEL! Håndbremsen indeholder hydraulisk væske, som kan forårsage mild irritation af hud, øjne, 
næse og bronkier. Forsøg ikke at justere eller servicere håndbremsen uden korrekt beskyttelsesudstyr som 
sikkerhedsbriller og handsker, og vask hænder efter behandling.

UDENDØRS KØREFLADER
Din scooter er konstrueret til at give optimal stabilitet under normale køreforhold - tørre og vandrette over-
fl ader af beton eller asfalt. Pride er imidlertid klar over, at du til tider vil støde på andre typer overfl ader. 
Af den grund er din scooter beregnet til også at kunne køre på et fast jordunderlag, græs og grus. Det er 
sikkert at benytte scooteren på græsplæner og i parker.
• Undgå at køre på ujævnt terræn og/eller bløde overfl ader.
• Undgå højt græs, som kan sætte sig fast i løbeværket.
• Undgå løst grus og sand.
• Benyt ikke scooteren i fersk- eller saltvand.
• Benyt ikke scooteren ved bredden af et vandløb, en sø eller ved havet
• Hvis du ikke føler dig sikker på at kunne køre på en overfl ade, skal du undlade at prøve.

OFFENTLIGE VEJE OG GADER
 
ADVARSEL! Udvis den yderste forsigtighed, når du anvender scooteren på stier, fortove, ridestier, gågader 
og veje. Overhold alle lokale færdselsregler for fodgængere. 
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STATIONÆRE FORHINDRINGER (TRAPPER, FORTOVSKANTER OSV.)

 
ADVARSEL! Undlad at køre nær forhøjninger, ubeskyttede afsatser og kanter (kantstene, veran-
daer, trapper osv.).

ADVARSEL! Forsøg ikke at få scooteren til at køre op eller ned ad en forhindring, der er over-
drevent høj.

ADVARSEL! Forsøg ikke at få scooteren til at køre baglæns ned ad en trappe, kantsten eller an-
den forhindring. Det kan få scooteren til at vælte.

ADVARSEL! Sørg for, at scooteren kører vinkelret på enhver kantsten, du er nødt til at køre op ad 
eller ned ad. Se fi gur 3 og 3A.

ADVARSEL! Selvom scooteren måske er i stand til at klare større forhindringer, anbefaler Pride, 
at du ikke forsøger at klare en kantsten med en højde, der er større end 5 cm. Hvis du gør det, 
kan det medføre manglende stabilitet for scooteren.

Figur 3. Korrekt kørsel ved kantsten                                  Figur 3A. Ukorrekt kørsel ved kantsten

FORHOLDSREGLER VED HÅRDT VEJR
Scooteren må helst ikke udsættes for hårdt vejr, hvis det er muligt at undgå. Hvis du pludselig kommer ud 
for regn, sne, streng kulde eller høj varme under kørsel på scooteren, skal du søge ly hurtigst muligt. Sørg 
for, at scooteren er helt tør inden opbevaring, opladning eller kørsel.

FORBUDT!  Kørsel i regn, sne, salt, tåge/støvregn og på isede/glatte overfl ader kan forårsage 
skade på scooteren og det elektriske system. Vedligehold og opbevar din scooter i ren og tør 
tilstand.

ADVARSEL!  Langvarig eksponering for varme eller kulde kan påvirke temperaturen på scooter-
ens polstrede og ikke-polstrede dele, hvilket kan medføre hudirritation.  Udvis forsigtighed ved 
brug af scooteren i ekstrem varme eller kulde, og når du udsætter scooteren for direkte sollys i en 
længere periode.
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FRIHJULSTILSTAND
Din scooter er udstyret med et manuelt frihjulshåndtag, som ved aktivering giver mulighed for at skubbe 
scooteren. Yderligere oplysninger om brug af frihjulstilstand kan fi ndes i III. "Din scooter."

 
ADVARSEL! Når din scooter er i frihjulstilstand, er bremsesystemet deaktiveret.
Afbryd kun drivmotorerne på en plan overfl ade.
• Kontrollér, at nøglen er fjernet fra nøglekontakten.
• Stå ved siden af scooteren for at aktivere eller deaktivere frihjulstilstand. Sid aldrig på 
 scooteren, når du gør det.
• Når du er færdig med at skubbe scooteren, skal den altid sættes i køretilstand for at låse  
        bremserne.

En ekstra indbygget funktion i scooteren er beskyttelsen mod "for-hurtigt-skub", som sikrer, at scooteren 
ikke får for meget fart på, når den er i frihjulstilstand.

For-hurtigt-skub" fungerer forskelligt afhængigt af den af de to tilstande, scooteren er i:
• Hvis nøglen er slået "fra", mens scooteren er i frihjulstilstand, aktiverer scooterens styreapparat re-

generativ bremsning, når scooteren skubbes hurtigere end den forudindstillede maksgrænse. I dette 
tilfælde fungerer styreapparatet som en slags hastighedsregulator.

• Hvis nøglen er slået "til", mens scooteren er i frihjulstilstand, vil der være en betydelig modstand ved 
alle hastigheder. Dette forhindrer scooteren i at få for meget fart på, hvis det manuelle frihjulshåndtag 
uforsætligt skulle blive frigjort under kørsel på scooteren.

TRAPPER OG RULLETRAPPER
Scootere er ikke konstrueret til at køre op eller ned ad trapper eller rulletrapper. Benyt altid en elevator.

 
ADVARSEL! Benyt ikke scooteren på trapper eller rulletrapper.

DØRE
• Vær opmærksom på, om døren åbner udad eller indad.
• Tryk håndtaget ned med hånden.
• Kør scooteren langsomt og forsigtigt fremad for at skubbe døren op. Eller bak scooteren langsomt og 

forsigtigt for at trække døren op.

ELEVATORER
Moderne elevatorer har en sikkerhedsmekanisme på dørkanten, der åbner døren(e) igen, når der skubbes 
på den.
Hvis du befi nder dig i døråbningen til en elevator, når døren(e) begynder at lukke sig, skal du skub-
be på døren(e)s gummikant eller lade gummikanten komme i kontakt med scooteren, hvorefter 
døren(e) åbnes igen.
Pas på, at tasker, pakker eller scootertilbehør ikke kommer i klemme i elevatordørene.

BEMÆRK! Hvis scooterens venderadius er større end 152,4 cm, kan det være vanskeligt at manøvrere i 
elevatorer og bygningsindgange. Udvis forsigtighed ved forsøg på at dreje eller manøvrere scooteren på 
små områder, og undgå steder, der kan udgøre et problem.
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LIFTSYSTEMER/ELEVATIONSPRODUKTER
Hvis du skal transportere din scooter under rejser, kan det være nødvendigt at anvende et liftsystem på et 
transportmiddel eller et elevationsprodukt som hjælp under transport. Pride anbefaler, at du læser produ-
centens advarsler, instruktioner, specifi kationer og sikkerhedsoplysninger grundigt, inden du benytter lift-/
elevationsproduktet.

 
ADVARSEL! Ikke alle liftsystemer/elevationsprodukter er godkendt til transport af en mobilitet-
senhed med en person i. Pride anbefaler, at du ikke bliver siddende på scooteren, mens den 
benyttes i forbindelse med et hvilket som helst type liftsystem/elevationsprodukt medmindre:
• Det pågældende produkt er godkendt af producenten til brug med person siddende på 
 scooteren.
• Du kan benytte mobilitetsenheden i nøje overensstemmelse med de af producenten   
 fremsatte advarsler, instruktioner, specifi kationer og sikkerhedsretningslinjer.

ADVARSEL! Sluk altid for strømmen til scooteren, når du fl yttes ved hjælp af et elevation-
sprodukt. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i uforsætlig brug af gashåndtaget og medføre 
utilsigtet bevægelse og person- eller produktskade.

BATTERIER
Ud over at følge advarslerne herunder skal du sørge for at efterleve alle andre instruktioner om batteri-
håndtering.

OBLIGATORISK! Batteriposter, terminaler og dertilhørende tilbehør indeholder bly og 
blyforbindelser. Bær briller og handsker ved håndtering af batterier, og vask hænder efter 
håndtering.

ADVARSEL! Scooterbatterier er tunge. Se specifi kationstabellen. Hvis du ikke kan løfte så 
meget, skal du sørge for at få hjælp. Anvend de korrekte løfteteknikker, og undgå at løfte 
for meget.

ADVARSEL! Beskyt altid batterierne mod kulde, og oplad aldrig et frossent batteri. Opladn-
ing af et frossent batteri kan medføre skade på batteriet.

ADVARSEL! Tilslut batteriets ledninger korrekt. RØDE (+) kabler skal tilsluttes de 
positive (+) batteriterminaler/-poster. SORTE (-) kabler skal tilsluttes de negative (+) 
batteriterminaler/-poster. Der skal være beskyttelseshætter på alle batteriterminaler. UD-
SKIFT kabler omgående, hvis de er beskadigede.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF BATTERIER
Hvis du opdager et beskadiget eller revnet batteri, skal du omgående lægge det i en plasticpose. Kontakt 
de lokale renovationsmyndigheder eller en autoriseret Pride-forhandler vedrørende bortskaffelse og gen-
brug af batterier, hvilket er den fremgangsmåde, vi anbefaler.

FOREBYGGELSE AF UTILSIGTET BEVÆGELSE

 
ADVARSEL! Hvis du imødeser at skulle blive på samme sted i en længere periode, skal strøm-
men slås fra. Dette forebygger uventet bevægelse grundet utilsigtet berøring af gashåndtaget.
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TRANSPORT I MOTORKØRETØJ
Pride anbefaler, at du ikke bliver siddende på scooteren, når den fl yttes i et motorkøretøj. Scooteren bør 
anbringes i bagagerummet i en bil eller bag i en lastbil eller varevogn med batterierne fjernet og korrekt 
fastspændt. Desuden skal alle aftagelige scooterdele, herunder armlæn, sæde og afskærmning fjernes og/
eller fastgøres sikkert under transport i motorkøretøj.

 
ADVARSEL! Selvom din scooter måske er udstyret med et positioneringsbælte, er dette bælte 
ikke konstrueret til at sikre ordentlig fastholdelse under transport i motorkøretøj. Alle, der kører i 
et motorkøretøj, bør være korrekt fastspændt på sædet med sikkerhedsselen spændt.

ADVARSEL! Sid ikke på scooteren, mens den er i et køretøj, der bevæger sig.

ADVARSEL! Kontrollér altid, at scooteren og dens batterier er korrekt fastgjort, når den bliver 
transporteret. Batterierne skal fastgøres i lodret stilling, og beskyttelseshætterne skal være an-
bragt på batteriterminalerne. Batterierne bør ikke transporteres sammen med letantændelige eller 
brændbare genstande.

SÅDAN KOMMER DU OP PÅ OG NED FRA DIN SCOOTER
Det kræver god balance at komme op på og ned fra scooteren. Efterlev følgende sikkerhedstip, når du skal 
op på og ned fra din scooter:
• Fjern nøglen fra nøglekontakten.
• Sørg for, at scooteren ikke er i frihjulstilstand. Se III. "Din scooter."
• Sørg for, at sædet er fastgjort i den korrekte position.
• Drej armlænene opad for at gøre det nemmere at komme op på og ned fra scooteren.

 
ADVARSEL! Sæt dig så langt tilbage som muligt i scooterens sæde for at forhindre, at scooteren 
vælter.

ADVARSEL! Undgå at lægge al din vægt på scooterens armlæn, og brug ikke armlænene til 
vægtbærende formål, som f.eks. hvis scooteren skal fl yttes. En sådan brug kan få scooteren til at 
vælte, så du falder ned og kommer til skade.

ADVARSEL! Undgå at lægge al din vægt på bundpladen. Det kan få scooteren til at vælte.

AT RÆKKE EFTER NOGET OG BØJE SIG
Undgå at række efter noget eller bøje dig ned, mens du kører på scooteren. At bøje sig fremad medfører 
en risiko for utilsigtet berøring af gashåndtaget. Hvis du bøjer dig til siden, mens du sidder på sædet, er der 
risiko for at vælte. Det er vigtigt at bevare et stabilt tyngdepunkt og sikre, at scooteren ikke vælter. Pride an-
befaler, at scooterbrugeren bliver klar over sine personlige begrænsninger og øver sig i at bøje sig og række 
ud efter noget under tilstedeværelse af en kvalifi ceret hjælper.

ADVARSEL! Undgå at bøje dig ned, læne dig eller række ud efter genstande, hvis du skal samle 
dem op fra scooterens bundplade eller fra ved siden af scooteren. Sådanne bevægelser kan æn-
dre dit tyngdepunkt og scooterens vægtfordeling og få scooteren til at vælte.

FORBUDT! Hold hænderne væk fra hjulene under kørslen. Vær opmærksom på, at løstsiddende 
tøj kan blive fanget i kørehjulene.
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POSITIONERINGSBÆLTER
Den autoriserede Pride-forhandler, dine terapeuter og andre fagpersoner inden for sundhedsplejen har ans-
varet for at afgøre, om du har behov for et positioneringsbælte for at kunne betjene din scooter sikkert.

 
ADVARSEL! Hvis du har behov for et positioneringsbælte for at kunne betjene scooteren sikkert, 
skal du sørge for, at det er ordentlig fastgjort.

RECEPTMEDICIN/FYSISKE BEGRÆNSNINGER
Scooterbrugeren skal udvise forsigtighed og sund fornuft ved betjening af scooteren. Dette inkluderer 
opmærksomhed på mulige sikkerhedsproblemer ved indtagelse af recept- eller håndkøbsmedicin, eller hvis 
brugeren har visse fysiske begrænsninger.

 
ADVARSEL! Tal med din læge, hvis du tager receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin, eller 
hvis du har visse fysiske begrænsninger. Nogle former for medicin og begrænsninger kan forringe 
din evne til at betjene scooteren på sikker vis.

ALKOHOL/RYGNING
Scooterbrugeren skal udvise forsigtighed og sund fornuft ved betjening af scooteren. Dette inkluderer op-
mærksomhed på sikkerhedsproblemerne ved, at brugeren er alkoholpåvirket eller ryger.

 
ADVARSEL! Betjen ikke scooteren under indfl ydelse af alkohol, da dette kan forringe din evne til 
at køre sikkert.

ADVARSEL! Pride anbefaler kraftigt, at du ikke ryger cigaretter, mens du sidder på din scooter, 
selvom scooteren har de nødvendige testgodkendelser til cigaretrygning. Du skal overholde føl-
gende sikkerhedsretningslinjer, hvis du beslutter dig for at ryge cigaretter, mens du sidder på din 
scooter.
• Efterlad ikke tændte cigaretter.
• Hold askebægre på sikker afstand af sædehynderne.
• Kontrollér altid, at cigaretter er helt slukket inden bortskaffelse.
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ELEKTROMAGNETISK OG RADIOFREKVENSINTERFERENS (EMI/RFI)

 
ADVARSEL! Laboratorietest har vist, at elektromagnetiske bølger og radiofrekvensbølger kan 
have en uønsket bivirkning på eldrevne mobilitetskøretøjers ydelse.

Elektromagnetisk og radiofrekvensinterferens kan komme fra kilder som mobiltelefoner, mobile tovejs 
radioer (f.eks. walkie-talkier), radiostationer, tv-stationer, amatørradiosendere (HAM), trådløse computer-
forbindelser, mikrobølgesignaler, signaler til personsøgere og mobile mellemdistancemodtagere, der 
benyttes af redningskøretøjer. I nogle tilfælde kan disse bølger forårsage utilsigtet bevægelse eller skade på 
kontrolsystemet. Alle elektrisk drevne mobilitetskøretøjer har en immunitet (eller modstand) over for EMI. 
Jo højere immunitetsniveau, jo større beskyttelse mod EMI. Dette produkt er blevet testet og har bestået 
ved et immunitetsniveau på 20 V/M.

 

ADVARSEL! Vær opmærksom på, at mobiltelefoner, tovejs radioer, bærbare computere og andre 
typer radiosendere kan forårsage utilsigtet bevægelse af dit elektrisk drevne mobilitetskøretøj 
grundet EMI. Udvis forsigtighed ved brug af disse genstande under betjening af dit mobilitet-
skøretøj, og undgå at komme for tæt på radio- og tv-stationer.

ADVARSEL! Ekstra tilbehør eller komponenter på det eldrevne mobilitetskøretøj kan øge 
køretøjets følsomhed over for EMI. Modifi cer ikke din scooter på nogen måde, der ikke er autoris-
eret af Pride.

ADVARSEL! Det eldrevne mobilitetskøretøj kan selv forstyrre andre elektriske enheder i nærh-
eden, f.eks. alarmsystemer.

BEMÆRK! Yderligere oplysninger om EMI/RFI kan fi ndes i Resource Center på www.pridemobility.com. 
Hvis scooteren bevæger sig utilsigtet, eller bremserne kobles ud, skal du slukke scooteren så snart, det er 
sikkert. Kontakt en autoriseret Pride-forhandler for at rapportere hændelsen.
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BETJENINGSPANEL
På betjeningspanelet fi ndes alle de kontrolelementer, der bruges til kørsel af scooteren, herunder has-
tighedsreguleringsknappen, nøglekontakten, Høj/Lav-kontakt, batteriindikatoren, hornknapper, blinklysknap-
per, bremsehåndtag, håndtag til justering af styrepind og gashåndtag. Se fi gur 4.

 
FORBUDT! Udsæt ikke betjeningspanelet for fugt. Hvis betjeningspanelet bliver udsat for fugt, 
skal du ikke forsøge at benytte scooteren, før betjeningspanelet er helt tørt.

Figur 4. Elementer på betjeningspanelet

Hastighedsjusteringsknap
Denne knap giver dig mulighed for at forudindstille og begrænse scooterens tophastighed.
• Billedet af skildpadden repræsenterer den laveste hastighedsindstilling.
• Billedet af haren repræsenterer den hurtigste hastighedsindstilling.

Nøglekontakt
• Sæt nøglen i nøglekontakten, og drej den med uret for at tænde (starte) scooteren.
• Drej nøglen mod uret for at slukke (stoppe) scooteren.

 
ADVARSEL! Hvis nøglen drejes til "off"-positionen, mens scooteren er i bevægelse, aktiveres de 
elektroniske bremser, og scooteren stopper brat!

Batteriindikator
Når nøglen sættes helt i og drejes med uret, så scooteren starter, angiver denne måler den omtrentlige bat-
terispænding. Yderligere oplysninger om batteriopladning kan fi ndes i IV. "Batterier og opladning."
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Status-LED
Status-LED'en advarer dig om elektriske problemer, som kan opstå med scooteren. LED'en lyser hele 
tiden, når scooteren er tændt. Hvis der opstår et elektrisk problem, lyser status-LED'en med en kode. I VIII. 
"Grundlæggende fejlfi nding" kan du fi nde yderligere oplysninger om status-LED'ens koder.

Hornknapper
Disse knapper aktiverer et advarselshorn. Din scooter skal være tændt, for at hornet kan benyttes. Brug 
omgående advarselshornet, hvis det kan forhindre en ulykke eller personskade.

Blinklysknapper
Brug disse knapper til at slå venstre og højre blinklys (gult) til.
• Tryk på venstre knap for at aktivere venstre blinklys. Blinklys-LED'en i batteriindikatoren blinker.
• Tryk på højre knap for at aktivere højre blinklys. Blinklys-LED'en i batteriindikatoren blinker.
• Blinklysene slukkes automatisk.

Kontakt til lys
Denne kontakt styrer scooterens lyssystem.
• Skub kontakten fremad for at tænde den nederste forlygte.
• Skub kontakten tilbage for at slukke den nederste forlygte.

 
ADVARSEL! Scooterbrugere skal have lyset tændt, når synligheden er begrænset - både dag 
og nat.

Kontakt til katastrofeblink
Denne kontakt aktiverer de fi re blinklys på scooteren.
• Skub kontakten til katastrofeblinket fremad for at slå blinklysene til.
• Skub kontakten til katastrofeblinket bagud for at slå blinklysene fra.

Gashåndtag
Dette håndtag gør det muligt at regulere scooterens hastighed (både fremad og baglæns) op til den maksi-
male hastighed, du har indstillet med hastighedsreguleringsknappen.

For at køre fremad skal du bruge en af følgende muligheder:
• Brug din venstre tommelfi nger til at skubbe til gashåndtagets venstre side.
• Brug fi ngrene på din højre hånd til at trække gashåndtagets højre side tilbage.
• 
For at køre tilbage skal du bruge en af følgende muligheder:
• Brug din højre tommelfi nger til at skubbe til gashåndtagets højre side.
• Brug fi ngrene på din venstre hånd til at trække gashåndtagets venstre side tilbage.

Slip gashåndtaget, og lad scooteren stoppe helt, inden du aktiverer den anden side af håndtaget. Når 
gashåndtaget er helt sluppet, vender det automatisk tilbage til den midterste "stop"-position og aktiverer 
scooterens bremser.
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Høj/Lav-kontakt
Denne kontakt skifter scooterens hastighed mellem HI 
og LOW.
• Skub kontakten fremad (HI), og scooterens maksi-

male hastighed er 15 km/t.
• Skub kontakten bagud (LOW), og scooterens maksi-

male hastighed er 6,43 km/t.

Håndbremsehåndtaget
Dette håndtag giver dig mulighed for at stoppe i nødstil-
fælde. Hvis scooteren kører, skal du slippe gashåndtaget 
og roligt trykke på håndbremsehåndtaget for at standse.

Håndbremsen kan låses og anvendes som parkerings-
bremse ved at trykke håndbremsehåndtaget helt ned og 
fl ytte bremselåsen til den låste position. Se fi gur 5.  
Tryk håndbremsen helt ned for at udløse bremselåsen.

 
ADVARSEL! Håndbremsen skal kun anvendes 
som nødbremse og parkeringsbremse.

Stik til ekstern oplader
Ledningen til opladning skal sættes i dette stik, når bat-
teriet skal oplades. Stikket til den eksterne oplader er 
placeret på styrepinden. Se fi gur 6.

Sikringer for det elektriske system
Din scooter er udstyret med en række sikringer i det 
elektriske system, hvilket er med til at beskytte opladn-
ingssystemet, nøglekontakten og lyssystemet mod 
at blive udsat for overspænding. Disse sikringer er af 
samme type, som bruges i biler, og de er placeret i et 
rum på styrepinden. Se fi gur 7.

BEMÆRK! Hold alle elektriske områder rene og frie for 
fugt og fremmedlegemer.

        Figur 7. Sikringer til betjeningspanelet
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BAGENDE
Batterierne, anti-tip hjulene, motor-/transakselsamlingen, hovedafbryderen (nulstillingsknappen) og det 
manuelle frihjulshåndtag fi ndes på scooterens bagende. Se fi gur 8

////

Figur 8. Bagende

Batterier
Batterierne lagrer elektrisk energi, som forsyner scooteren med strøm. I IV. "Batterier og opladning" kan du 
fi nde yderligere oplysninger om opladning af scooterens batterier.

Anti-tip hjul
Anti-tip hjulene er en integreret og  vigtig sikkerhedsfunktion på scooteren.De er boltet fast på scooterb-
agendens stel.

 
FORBUDT! Anti-tip hjulene må ikke fjernes, og scooteren må ikke modifi ceres på nogen måde, 
der ikke er autoriseret af Pride.

Motor-/transakselsamling
Motor-/transakselsamlingen er en elektromekanisk enhed, der omdanner elektrisk energi fra scooterens 
batterier til den kontrollerede mekaniske energi, der driver scooterens hjul.

Manuelt frihjulshåndtag
Når du vil skubbe scooteren et kort stykke, kan du sætte den i frihjulstilstand.
1. Fjern nøglen fra nøglekontakten.
2. Skub det manuelle frihjulshåndtag fremad for at deaktivere køre- og bremsesystemerne. På den måde 

kan du skubbe scooteren.
3. Træk det manuelle frihjulshåndtag tilbage for at aktivere køre- og bremsesystemerne igen og bringe 

scooteren ud af frihjulstilstand.



forreste fastgøreløsespunkter
bageste fastgøreløsespunkter
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ADVARSEL! Når din scooter er i frihjulstilstand, er bremsesystemet deaktiveret.
• Afbryd kun drivmotorerne på en plan overfl ade.
• Kontrollér, at nøglen er fjernet fra nøglekontakten.
• Stå ved siden af scooteren for at aktivere eller deaktivere frihjulstilstand. Sid aldrig på   
 scooteren, når du gør det.
• Når du er færdig med at skubbe scooteren, skal den altid sættes i køretilstand for at låse  
 bremserne.

BEMÆRK! Hvis scooteren er i frihjulstilstand (det manuelle frihjulshåndtag fremad), mens nøglen er i 
"on"-positionen, kører scooteren ikke, før det manuelle frihjulshåndtag skubbes tilbage, og nøglen drejes til 
"off"-positionen og derefter tilbage til "on"-positionen.

Hovedafbryder (nulstillingsknap)
Hvis batterispændingen bliver lav, eller scooteren er hårdt belastet på grund af stor vægt, kan hovedafbry-
deren udløses for at beskytte motoren og de elektroniske komponenter mod skader. Når afbryderen ud-
løses, lukker hele det elektriske system ned. Se fi gur 8.
• Nulstillingsknappen dukker op, når afbryderen udløses.
• Lad elektronikken "hvile sig" i et minuts tid.
• Tryk nulstillingsknappen ind for at nulstille afbryderen.
• Hvis afbryderen udløses ofte, kan det være nødvendigt at oplade batterierne oftere end ellers eller få en 

autoriseret Pride-forhandler til at udføre en belastningstest af batterierne.
• Hvis hovedafbryderen udløses gentagne gange, bør du bede en autoriseret Pride-forhandler udføre et 

serviceeftersyn.

FASTGØRELSE AF SCOOTEREN.
Fastgør altid scooteren (uden fører) i en fremadrettet position i køretøjet. Sæt de fi re fastspændingsremme 
fast i de tilhørende fastgørelsespunkter. Se fi gur 9 og 9A. Spænd remmene, så de er helt stramme. Fast-
gør aldrig fastspændingsremmene til justerbare, bevægelige eller aftagelige dele af scooteren som f.eks. 
armlæn, afskærmning og hjul. Disse genstande bør fjernes. Sørg for, at fæstepunkterne for de bageste 
fastspændingsremme befi nder sig lige under de bageste fastgørelsespunkter på scooteren. De forreste 
fastspændingsremme skal fæstnes til punkter på gulvet, hvorimellem afstanden er større end scooteren for 
at sikre øget lodret stabilitet.

 
ADVARSEL! Kontrollér, at scootere, hvorpå der ikke sidder en bruger, er ordentligt fastgjort til 
motorkøretøjet under transport. Scootere, der ikke er ordentligt fastgjort, kan udgøre en fare for 
brugeren og andre passagerer i køretøjet i tilfælde af en ulykke, bratte opbremsninger eller sving, 
da scooteren kan vælte eller rutsje rundt.

////

Figur 9. Bagende             Figur 9A. Bagende



Figur 10. Batteriindikator
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BATTERIER OG OPLADNING
Din scooter bruger to langtidsholdbare, 12-volt, genopladelige batterier, der er forseglede og vedligehold-
elsesfri. De oplades ved hjælp af et udvendigt opladningssystem.
• Oplad scooterens batterier, inden scooteren benyttes første gang.
• Sørg for, at batterierne er helt opladet, så scooteren kan køre uden problemer.

MÅLING AF BATTERISPÆNDINGEN
Batteriindikatoren på betjeningspanelet angiver den omtrentlige batteris-
pænding ved hjælp af en farvekode. Fra højre mod venstre: grøn angiver fuldt 
opladede batterier, gul angiver en vis afl adning, og rød angiver, at batterierne 
skal oplades omgående. Se fi gur 10. For at sikre størst mulig nøjagtighed bør 
batteriindikatoren kontrolleres, mens du kører scooteren ved fuld hastighed 
på en tør og plan overfl ade.

OPLADNING AF BATTERIERNE

FORBUDT! Fjernelse af jordstik kan medføre elektrisk 
fare. Om nødvendigt 
kan en godkendt tregrenet adapter installeres korrekt i en stikkontakt med 
plads til 2 ben.

FORBUDT! Anvend aldrig en forlængerledning i batteriopladeren. Sæt opladeren direkte i 
en korrekt forbundet standardstikkontakt.

FORBUDT! Lad ikke børn lege alene nær scooteren, når batterierne oplader. Pride anbe-
faler, at du ikke oplader batterierne, mens scooteren er i brug.

OBLIGATORISK! Læs instruktionerne vedrørende batteriopladning i nærværende vejledn-
ing og i den vejledning, der fulgte med batteriopladeren, inden opladning af batterierne.

ADVARSEL! Der kan udvikles eksplosive gasser under opladning af batterierne. Hold 
scooteren og batteriopladeren væk fra antændingskilder som fl ammer eller gnister, og 
sørg for tilstrækkelig ventilation under opladningen.

ADVARSEL! Du skal genoplade scooterens batterier med den medfølgende eksterne 
oplader. Benyt ikke en batterioplader beregnet til biler.

ADVARSEL! Undersøg, om batteriopladeren , ledningerne og stikkene er beskadigede 
inden brug. Kontakt en autoriseret Pride-forhandler, hvis du fi nder beskadigede dele.

ADVARSEL! Forsøg ikke at åbne kassen med batteriopladeren. Hvis batteriopladeren 
ikke fungerer korrekt, skal du kontakte en autoriseret Pride-forhandler.

ADVARSEL! Hvis batteriopladeren er udstyret med kølesprækker, må der ikke indsættes 
genstande gennem disse sprækker.

ADVARSEL! Hvis batteriopladeren ikke er testet og godkendt til udendørs brug, må den 
ikke udsættes for ugunstige eller ekstreme vejrforhold. Hvis batteriopladeren udsættes 
for ugunstige eller ekstreme vejrforhold, skal den derefter justeres til forskellen i de ve-
jrmæssige forhold inden indendørs brug. Yderligere oplysninger kan fi ndes i den manual, 

der fulgte med batteriopladeren.



tilsluttes stikket til den eksterne oplader

tilsluttes en stikkontakt

26Brugervejledning Victory 130 XL Udgave 2/2013

     IV. BATTERIER OG OPLADNING

Følg disse simple trin for at oplade batterierne:
1. Placer scooterens forende i nærheden af en almind-

elig stikkontakt.
2. Fjern nøglen fra nøglekontakten.
3. Kontrollér, at det manuelle frihjulshåndtag er i køretil-

stand.
4. Tilslut opladerledningen til stikket til den eksterne 

oplader. Se fi gur 6 og 11.
5. Rul opladerledningen ud, og tilslut den til en stikkon-

takt. Vi anbefaler, at du oplader batterierne i 8 til 14 
timer.

6. Når batterierne er fuldt opladet, skal du fjerne oplad-
erledningen fra stikkontakten og derefter fra stikket 
til den eksterne oplader.     
                  Figur 11. Ekstern oplader

BEMÆRK! LED-lamperne på opladeren angiver forskellige opladningsforhold på forskellige tidspunkter: 
opladeren er tændt, opladning i gang, opladning færdig. Du kan fi nde en komplet forklaring af angivelserne i 
den vejledning, der fulgte med opladeren.

BEMÆRK! Scooteren har en stopfunktion ved opladning. Scooteren kan ikke køre, og batteriindikatoren 
fungerer ikke, mens batterierne oplades.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvordan fungerer opladeren?
Når scooterens batterispænding er lav, arbejder opladeren hårdere og sender mere elektrisk strøm til bat-
terierne for at oplade dem. Når batterierne er næsten opladet, sender opladeren mindre og mindre elektrisk 
strøm. Når batterierne er fuldt opladet, er den strøm, der sendes fra opladeren, på næsten nul ampere. Når 
opladeren er tilsluttet, fortsætter den derfor med at oplade scooterens batterier, men den overlader dem 
ikke. Vi anbefaler, at du ikke oplader batterierne i mere end 24 timer i træk.

Kan jeg bruge en anden oplader?
Opladeren er specielt udvalgt til netop denne anvendelse, og den passer til de specifi kke batterier med 
hensyn til type, størrelse og kemisk udformning. Brug af den originale oplader, der følger med dit Pride-
produkt, giver den sikreste og mest effektive opladning af scooterens batterier. Begge batterier skal op-
lades på samme tid - de må under ingen omstændigheder oplades enkeltvis.

Hvad gør jeg, hvis scooterens batterier ikke bliver opladet?
• Kontrollér, at det røde (+) og sorte (-) batterikabel er korrekt tilsluttet til batteriterminalerne.
• Sørg for, at begge batteriledninger, der kommer ud fra batterierne, er sat i den tilsvarende ledning.
• Sørg for, at begge ender af opladerledningen er sat helt i.



27Brugervejledning Victory 130 XL Udgave 2/2013

    IV. BATTERIER OG OPLADNING

Hvor ofte skal jeg oplade batterierne?
Der er to væsentlige faktorer, der er afgørende for, hvor ofte scooterens batterier skal oplades:
• Brug af scooteren hele dagen hver dag.
• Sjælden eller sporadisk scooterbrug.

Med dette i tankerne kan du afgøre, hvor ofte og hvor lang tid du skal oplade scooterens batterier. Vi har 
konstrueret den eksterne lader, så den ikke overlader batterierne. Du kan dog støde på problemer, hvis du 
ikke oplader batterierne ofte nok, og hvis du ikke oplader dem regelmæssigt.

Hvis du følger retningslinjerne herunder, sikrer du, at brug og opladning af batteriet foregår på en sikker og 
pålidelig måde.
• Hvis du bruger scooteren dagligt, skal du oplade batterierne, så snart du er færdig med at bruge den. 

Scooteren vil så være klar til brug hver morgen. Vi anbefaler, at du oplader scooterens batterier i 8 til 14 
timer efter daglig brug.

• Hvis du bruger scooteren én gang om ugen eller mindre, skal batterierne oplades mindst én gang om 
ugen i 12 til 14 timer i træk.

• Sørg for, at scooterens batterier er fuldt opladet.
• Undgå at dybdeafl ade scooterens batterier.

Hvordan kan jeg sikre maksimal batterilevetid?
Fuldt opladede genopladelige batterier giver en pålidelig ydeevne og forlænget batterilevetid. Sørg for, at 
scooterens batterier er fuldt opladet, når det er muligt. Beskyt scooteren og batterierne mod stærk varme 
og kulde. Batterier, som regelmæssigt afl ades og dybdeafl ades, sjældent oplades, opbevares under ek-
streme temperaturforhold eller opbevares uden at være fuldt ladede, kan blive permanent skadet, hvilket 
medfører upålidelig ydelse og begrænset levetid.

Hvordan kan jeg opnå maksimal rækkevidde eller køreafstand pr. opladning?
Det er sjældent, at du har optimale køreforhold - jævne, fl ade og hårde overfl ader uden vind eller kurver. Du 
vil ofte opleve bakker, huller i fortovet, ujævne og løse overfl ader, kurver og vind, hvilket alt sammen påvirk-
er afstand og køretid pr. batteriopladning. Herunder fi nder du et par forslag til, hvordan du opnår maksimal 
rækkevidde pr. batteriopladning.
• Oplad altid scooterens batterier fuldt inden daglig brug.
• Hold (men overskrid ikke) det lufttryksniveau, der er angivet i psi/bar/kPa på hvert dæk.
• Planlæg ruten på forhånd for at undgå så mange bakker, revnede, ødelagte og bløde overfl ader som 

muligt.
• Begræns bagagevægten til det allervigtigste.
• Forsøg at holde en jævn hastighed, når scooteren er i bevægelse.
• Undgå at stoppe og starte mange gange.

Hvilken batteritype og -størrelse skal jeg bruge?
Vi anbefaler genopladelige batterier, der er forseglede og vedligeholdelsesfri. Både AGM- og gelebatterier 
er genopladelige batterier med omtrent den samme ydeevne. Brug ikke vådbatterier med aftagelige låg.

 
ADVARSEL! Batterierne indeholder ætsende kemikalier. Brug kun AGM- eller gelebatterier 
for at reducere risikoen for lækage eller eksplosionsfare.

BEMÆRK! Forseglede batterier skal ikke vedligeholdes. Undlad at fjerne lågene.
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Figur 13. Diagram over batteriledninger
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Hvordan ændrer jeg et batteri i min scooter?

OBLIGATORISK! Batteriposter, terminaler og dertilhørende tilbehør indeholder bly og 
blyforbindelser. Bær briller og handsker ved håndtering af batterier, og vask hænder efter 
håndtering.

ADVARSEL! Brug altid to batterier af præcis samme type, kemi og amperetimekapacitet 
(Ah). Du kan fi nde fl ere oplysninger om den anbefalede type og kapacitet i specifi kation-
stabellen i denne vejledning og i den vejledning, der fulgte med batteriopladeren.

ADVARSEL! Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift altid begge batterier samtidig.

ADVARSEL! Kontakt en autoriseret Pride-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende 
scooterens batterier.

ADVARSEL! Udskift ikke batterierne, mens scooteren er i brug.

ADVARSEL! Batterierne på din scooter må kun serviceres eller udskiftes af en autoriseret 
Pride-forhandler eller en kvalifi ceret tekniker.

Sådan udskiftes batterierne i din scooter:
1. Fjern sædet og  batteriafskærmningen.
2. Fjern den rem, der holder batteriet fast.
3. Fjern batteriledningerne ved at trække dem lige opad. Se 

fi gur 12.
4. Fjern batterikablerne fra batteriterminalerne ved at skubbe 

terminalhætterne tilbage og skrue møtrikken løs fra bolten.
5. Fjern de gamle batterier fra batterifordybningerne. 

BEMÆRK! Hvis der er installeret afstandsstykker for at 
fastholde batterierne, skal du sørge for, at de geninstalleres 
korrekt, når du anbringer nye batterier i batterifordybnin-
gerne.

                   Figur 12. Afmontering/installation af 
            batteri

BEMÆRK! Hvis der er installeret afstandsstykker for at fastholde batterierne, skal du sørge for, at de 
geninstalleres korrekt, når du anbringer nye batterier i batteri-
fordybningerne. Se fi gur 23.

6.   Placer et nyt batteri i hver batterifordybning. Batteri-
      terminalerne på hvert batteri skal vende væk fra 
      sædepinden. Se fi gur 13.
7.    Tilslut det røde batterikabel til den positive (+) batteri-
      terminal på hvert batteri.
8.   Tilslut det sorte batterikabel til den negative (-) batteri-
      terminal på hvert batteri.
9.   Anbring igen terminalhætterne over batteriterminalerne.
10.  Tilslut batteriledningerne igen.
11.  Fastgør den rem, der skal holde batteriet fast, igen.
12. Genmonter batteriafskærmningen og sædet.

BEMÆRK! Hvis du opdager et beskadiget eller revnet batteri, 
skal du omgående lægge det i en plasticpose. Kontakt de lokale 
renovationsmyndigheder eller en autoriseret Pride-forhandler 
vedrørende bortskaffelse og genbrug af batterier, hvilket er den 
fremgangsmåde, vi anbefaler.
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Hvorfor virker mine nye batterier svage?
Genopladelige batterier benytter en anden kemisk teknologi end den, der benyttes i bilbatterier, 
nikkel-cadmium-batterier  og andre almindelige typer batterier. Genopladelige batterier er specielt 
udviklet til at give strøm, blive afl adet og derefter blive genopladet relativt hurtigt.

Vi arbejder tæt sammen med vores batteriproducenter for at sikre, at batterierne passer bedst 
muligt til din scooters specifi kke elektriske behov. Nye batterier sendes fuldt opladet til vores 
kunder. Under forsendelsen kan batterierne blive udsat for ekstreme temperaturer, som kan på-
virke deres ydeevne, når de tages i brug første gang. Varme afl ader batteriet, og kulde nedsætter 
strømmens hastighed, så det tager længere tid at genoplade batteriet.

Det kan tage et par dage for scooterbatteriernes temperatur at stabilisere sig og blive justeret i 
forhold til den nye rumtemperatur. Hvad der er endnu vigtigere er, at det tager et par opladning-
scyklusser (delvis afl adning efterfulgt af fuld genopladning) at etablere den vigtige kemiske bal-
ance, der er afgørende for et genopladeligt batteris toppræstation og lange levetid.

Følg disse trin for at forberede scooterens nye batterier optimalt med henblik på maksimal 
ydeevne og levetid:
1. Oplad alle nye batterier fuldt, inden de tages i brug første gang. Denne opladningscyklus bring-

er batteriet op på omkring 88 % af dets toppræstationsniveau.
2. Betjen din nye scooter i velkendte og sikre omgivelser. Kør langsomt i starten, og kør ikke for 

langt væk fra dit hjem eller velkendte omgivelser, indtil du er blevet fortrolig med scooterens 
betjeningsfunktioner og har forberedt scooterens batterier korrekt.

3. Genoplad batterierne helt. De skal være på over 90 % af deres toppræstationsniveau.
4. Betjen scooteren igen.
5. Genoplad batterierne helt igen.
6. Efter fi re eller fem opladningscyklusser kan batterierne oplades til 100 % af deres toppræsta-

tionsniveau, og de kan så holde i en længere periode.

Hvad med offentlig transport?
Hvis du har planer om at benytte offentlig transport med scooteren, skal du på forhånd kontakte 
transportudbyderen for at høre nærmere om eventuelle specifi kke krav.
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INDEN DU STIGER OP PÅ DIN SCOOTER
• Har du opladet batterierne fuldt? I IV. "Batterier og opladning."
• Er det manuelle frihjulshåndtag i køreposition (tilbage)? Efterlad aldrig det manuelle frihjulshåndtag 

skubbet fremad, medmindre du skubber scooteren manuelt.

SÅDAN STIGER DU OP PÅ DIN SCOOTER
1. Kontrollér, at nøglen er fjernet fra nøglekontakten.

 
ADVARSEL! Forsøg aldrig at komme op på eller ned fra din scooter uden først at fjerne nøglen 
fra nøglekontakten. Dette vil forhindre scooteren i at bevæge sig, hvis gashåndtaget skulle blive 
berørt utilsigtet.

2. Stå ved siden af scooteren.
3. Frigør sædets låsehåndtag, og drej sædet, til det vender hen mod dig.
4. Sørg for, at sædet er sikkert fastlåst i den position.
5. Sæt dig godt til rette i sædet, så du sidder sikkert.
6. Frigør sædets låsehåndtag, og drej sædet, til du har front fremad.
7. Sørg for, at sædet er sikkert fastlåst i den position.
8. Sørg for, at dine fødder er sikkert placeret på fodpladen.

JUSTERING OG KONTROL INDEN KØRSLEN
• Er sædet i den rigtige højde? Se VI. "Komfortjusteringer".
• Er sædet forsvarligt fastlåst?
• Er styrepinden i en bekvem position og forsvarligt fastlåst? Se VI. "Komfortjusteringer".
• Er nøglen korrekt indsat i nøglekontakten og drejet med uret til "on"-positionen?
• Fungerer hornet korrekt?
• Er den planlagte køresti fri for mennesker, dyr og forhindringer?
• Har du planlagt din rute, så du undgår ugunstigt terræn og så mange hældninger som muligt?

BETJENING AF SCOOTEREN

 
ADVARSEL! Følgende kan have en uønsket virkning på styringen og stabiliteten, når du betjener 
scooteren, hvilket kan medføre tab af kontrol, fald og/eller personskade:
• At holde fast på eller fastgøre f.eks. en hundesnor for at lufte hunden
• At transportere passagerer (også kæledyr)
• At hænge noget på styrepinden
• At trække eller blive skubbet af et andet motorkøretøj

ADVARSEL! Stor risiko for at vælte! Undgå bratte manøvrer ved stor hastighed. Det anbefales, 
at du sætter hastighedsreguleringsknappen til den laveste indstilling, indtil du lærer scooterens 
betjeningsfunktioner at kende.

• Sæt hastighedsreguleringsknappen til den ønskede hastighed.
• Skub til eller træk i den ønskede side af gashåndtaget.
• Den elektromekaniske skiveparkeringsbremse kobler automatisk ud, og scooteren accelererer roligt til 

den hastighed, du har forudindstillet med hastighedsreguleringsknappen.
• Træk i venstre håndtag for at styre scooteren til venstre.
• Træk i højre håndtag for at styre scooteren til højre.
• Placer styrepinden i midterste position for at køre ligeud.
• Hvis du vil stoppe, skal du langsomt slippe gashåndtaget. De elektroniske bremser aktiveres   

automatisk, og scooteren stopper.
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BEMÆRK! Scooterens bakhastighed er langsommere end den, scooteren kan køre fremad med, som du 
forudindstiller med hastighedsreguleringsknappen.

SÅDAN KOMMER DU NED FRA SCOOTEREN
1. Stands scooteren helt.
2. Sluk scooteren, og fjern nøglen fra nøglekontakten.
3. Frigør sædets låsehåndtag, og drej sædet, til du har front mod scooterens side.
4. Sørg for, at sædet er sikkert fastlåst i den position.
5. Rejs dig forsigtigt, og stig af scooteren.
6. Du kan efterlade sædet med front mod siden for at gøre det nemmere at komme op på scooteren, 

næste gang du skal ud og køre.

TIMERFUNKTION TIL SLUKNING
Scooteren er udstyret med en energibesparende automatisk timerfunktion, der slukker scooteren for at 
bevare scooterens batterilevetid. Hvis du ved en fejl efterlader nøglen i nøglekontakten og i "on"-positionen, 
men ikke benytter scooteren i omkring 20 minutter, slukker styreapparatet automatisk scooteren. Selvom 
styreapparatet er slukket, er der stadig strøm på scooterens lyssystem.

Hvis slukningstimerfunktionen træder i kraft, skal du gennemføre følgende trin for at kunne betjene scoot-
eren normalt igen:
1. Fjern nøglen fra nøglekontakten.
2. Sæt nøglen i igen, og start scooteren.



håndtag til justering af stryepind

Figur 14. Justering af styrepind

møtrik

spejlholder

gummiprop

Figur 15. Installation og placering af spejl

håntag til 
justering af 
ryglæn

Figur 16. Justering af ryglæn
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VINKELJUSTERING AF STYREPIND

 
ADVARSEL! Fjern nøglen fra nøglekontakten, 
inden du justerer styrepinden eller sædet. For-
søg aldrig at justere styrepinden eller sædet, 
mens scooteren er i bevægelse.

Scooteren er udstyret med en justerbar og drejelig sty-
repind.
1. Tryk på håndtaget til justering af styrepinden. Se 

fi gur 14.
2. Placer styrepinden i en komfortabel position.
3. Slip håndtaget til justering af styrepinden.

BEMÆRK! For at kunne sænke styrepinden, hvis scoot-
eren f.eks. skal adskilles eller transporteres, skal du først 
fjerne sædet helt. Se VII. "Adskillelse og samling."

SPEJLPLACERING
1. Sådan installerer du spejlet (se fi gur 15):
2. Beslut, hvilken side spejlet skal installeres på, og 

fjern gummiproppen fra toppen af styrepindshånd-
taget.

3. Sæt spejlholderens ende med gevind ned i åbningen, 
og drej den med uret, til den er stram.

4. Drej møtrikken med uret for at fastgøre spejlet, hvis 
det er nødvendigt.

Sådan justeres spejlet:
1. Sæt dig i kørestilling med front fremad.
2. Juster spejlet til venstre, til højre, op eller ned, til du 

har et godt udsyn bag dig.

JUSTERING AF RYGLÆN
 

ADVARSEL! Betjen ikke scooteren, når sædet 
er lænet tilbage.

ADVARSEL! Hold altid ryggen presset godt ind 
mod ryglænet, mens du justerer vinklen.

Du kan justere scooterens sæde ved at gennemføre 
disse trin: Se fi gur 16.
1. Mens du har ryggen presset ind mod ryglænet, skal 

du løfte op i håndtaget til justering af ryglænet og 
læne dig fremad eller tilbage for at justere vinklen for 
ryglænet.

2. Slip håndtaget til justering af ryglænet, når sædet er i 
en behagelig kørestilling.



sædets låsehåndtag

justeringsknap håndtag til brug ved 
   forskydning 
        af sæde

Figur 17. Justering af sædeposition

møtrik

nederste 
sædepind

øverste sødepind

placeringshul

sædehøjde
justeringsbolt

Figur 18. Justering af sædehøjde
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JUSTERING AF SÆDET
Med sædets låsehåndtag kan sædet fastgøres i fl ere 
forskellige positioner.
1. Skub sædets låsehåndtag fremad for at frigøre sæ-

det. Se fi gur 17.
2. Drej sædet til den ønskede position.
3. Slip håndtaget for at fastgøre sædet i positionen.

JUSTERING AF SÆDET FREMAD ELLER TILBAGE
Du kan fl ytte sædet fremad eller tilbage for at justere 
afstanden mellem sædet og styrepinden.
1. Træk håndtaget på nederste venstre side af sædet 

udad, så sædet kan skubbes frem eller tilbage. Se 
fi gur 17.

2. Mens du holder håndtaget ude, skal du skubbe sæ-
det fremad eller tilbage.

3. Slip håndtaget, når sædet er i den ønskede position.

JUSTERING AF SÆDEHØJDE
Sædet kan fl yttes til fl ere forskellige højder. Se fi gur 18.
1. Fjern sædet og/eller afskærmningen fra scooteren. 

Se VII. "Adskillelse og samling."
2. Fjern sædehøjdejusteringsbolten.
3. Hæv eller sænk den øverste sædepind til den øn-

skede sædehøjde.
4. Mens du holder den øverste sædepind i den højde, 

skal du sørge for, at hullerne i den øverste sædepind 
er placeret ud for hullerne i den nederste sædepind.

5. Før sædehøjdejusteringsbolten gennem hullerne i 
både den øverste og nederste sædepind.

6. Sæt møtrikken på sædehøjdejusteringsbolten igen, 
og stram den.



bagende forende sæde

batteriafskærmning
kurv

batterier

Figur 19. Scooterdele

batteriledningsforbindelser

kabel fra forende til bagende
rem. der holder batteriet fast

Figur 20. Ledningsforbindelser
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ADSKILLELSE
Du kan skille scooteren ad i fl ere forskellige dele: 
sædet, forenden, bagenden, batteriafskærmnin-
gen, kurven og batterierne. Se fi gur 19. Det er ikke 
nødvendigt med værktøj for at adskille eller samle 
scooteren, men husk, at de adskilte dele af scoo-
teren fylder mere end den samlede enhed. Adskil 
eller saml altid scooteren på en jævn og tør overf-
lade med tilstrækkelig plads til, at du kan arbejde 
og gå rundt om scooteren - cirka 1,5 m i alle retnin-
ger. Husk, at nogle scooterdele er tunge, og du får 
måske brug for hjælp til at løfte dem.
 

ADVARSEL! Løft ikke for meget i forhold 
til dine fysiske evner. Bed om hjælp, hvis 
du har brug for den, når du skal adskille 
eller samle scooteren.

1. Fjern sædet ved at løfte det lige opad og væk 
fra scooteren. Hvis du møder modstand, når du 
vil fjerne sædet, skal du frigøre sædets låse-
håndtag og dreje sædet frem og tilbage, mens 
du løfter op i sædet.

2. Løft forsigtigt batteriafskærmningen op og væk 
fra scooteren.

3. Fjern den rem, der holder batteriet fast.
4. Fjern kablet, der går fra forenden til bagenden.
5. Frakobl begge batteriledninger ved at trække 

hver ledning ud af det tilhørende stik. Se fi gur 
20.

6. Fjern batterierne fra batterifordybningerne.

BEMÆRK! Hvis der er installeret afstandsstykker 
for at fastholde batterierne, skal afstandsstykkerne 
fjernes og gemmes, til scooteren samles igen. Se 
fi gur 23.

 
ADVARSEL! Hvis du ikke frakobler både 
batteriledninger og kablet fra forenden til 
bagenden, inden du fjerner for- og bag-
sektionerne, kan det medføre permanent skade på scooteren.



batterifafstands
stykker

fastholdelses
rem

nederste stelrør

stelkroge

Figur 22. Adskillelse af stel

stellests
udløser-
håndtag

Figur 21. Stellets udløserhåndtag

Figur 23. Batteriafstandsstykker
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Adskillelse af stel
1. Anbring forhjulet/forhjulene, så de vender lige 

fremad.
2. Sænk styrepinden.

BEMÆRK! Den drejelige styrepind er udstyret med 
en mekanisme, der låser forhjulene på plads, når sty-
repinden sænkes helt og fastgøres.

3. Grib fat i og løft op på stellets udløserhåndtag. Se 
fi gur 21.

4. Løft forenden op, indtil stellets kroge på forenden 
slipper bagenden. Se fi gur 22.

5. Adskil langsomt de to sektioner. Se fi gur 22.

SAMLING
1. Anbring scooterens for- og bagende som vist i 

fi gur 22.
2. Brug stellets udløserhåndtag til at løfte forenden, 

mens du justerer stelkrogene på forenden, så de 
passer med det nederste stelrør på bagenden. Se 
fi gur 21.

3. Når stelkrogene er over det nederste stelrør, skal 
forenden sænkes helt. Dermed aktiveres stel-
låsen.

4. Hæv styrepinden.
5. Tilslut kablet, der går fra forenden til bagenden.
6. Geninstaller batteriafstandsstykkerne om nødv-

endigt. Se fi gur 23.
7. Geninstaller batterierne i batterifordybningerne. 
8. Tilslut begge batteriledninger. Se fi gur 20.
9. Fastgør den rem, der holder batteriet fast.
10. Geninstaller batteriafskærmningen.
11. Geninstaller sædet, og drej det på plads.



36Brugervejledning Victory 130 XL Udgave 2/2013

    VIII. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING

Alle elektromekaniske enheder kræver af og til fejlfi nding. De fl este problemer, der kan opstå, kan imidler-
tid normalt løses med lidt omtanke og sund fornuft. Mange af disse problemer opstår, fordi batterierne ikke 
er fuldt opladede, eller fordi batterierne er slidt op og ikke længere kan oplades.

DIAGNOSTISKE FEJLKODER
De diagnostiske fejlkoder for scooteren er designet til at hjælpe dig med at udføre grundlæggende fejlfi nd-
ing hurtigt og nemt. En diagnostisk blinkkode blinker fra status-LED'en, hvis en af tilstandene herunder 
udvikles.

BEMÆRK! Scooteren kører ikke, medmindre fejlkodetilstanden løses, og scooteren er blevet slukket og 
derefter tændt igen.

BLINKKODE TILSTAND LØSNING

 (1) Batterispændingen er lav. Oplad batterierne så hurtigt som 
muligt.

  (2) Batterispændingen er for lav. Oplad batterierne.

  (3) Scooterens batterispænding er 
for høj til at drive scooteren, eller 
opladeren er stadig tilsluttet til 
stikket til den eksterne oplader.

Fjern opladeren, og/eller drej nø-
glen til "off"-positionen og derefter 
tilbage til "on".

    (4) Aktuel begrænsningstimeout. Sluk scooteren i et par minutter, 
og tænd så for den igen.

   (5) Det manuelle frihjulshåndtag er i 
(fremadrettet) frihjulsposition.

Fjern nøglen fra nøglekontakten, 
skub derefter det manuelle frihju-
lshåndtag til køretilstand (tilbage), 
og start scooteren igen.

    (6) Gashåndtag er ikke i midterposi-
tion ved start.

Skub gashåndtaget til midterpo-
sitionen, sluk for scooteren, og 
tænd den igen.

      (7) Hastighedspotentiometerfejl Ring efter hjælp hos en autoris-
eret Pride-forhandler.

       (8) Motorspændingsfejl. Ring efter hjælp hos en autoris-
eret Pride-forhandler.

        (9) Andre indvendige fejl. Ring efter hjælp hos en autoris-
eret Pride-forhandler.

• Hvad skal jeg gøre, hvis alle systemerne på min scooter virker døde?
• Sørg for, at nøglen er i "on"-positionen.
• Kontrollér, at batterierne er fuldt opladet.
• Tryk hovedafbryderen ind for at nulstille den. Se III. "Din scooter."
• Kontrollér, at begge batteriledninger og ledningen fra forende til bagende er korrekt tilsluttet. Se VII. 

"Adskillelse og samling."
• Kontrollér, at slukningstimerfunktionen ikke er blevet aktiveret. Se V. "Betjening".
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Hvad skal jeg gøre, hvis min scooter ikke bevæger sig, når jeg aktiverer gashåndtaget?
• Når det manuelle frihjulshåndtag skubbes fremad, kobles bremserne ud, og al strøm til motor-/

transakselsamlingen afbrydes.
• Skub det manuelle frihjulshåndtag tilbage, sluk for scooteren, og tænd derefter scooteren igen 

for at vende tilbage til normal scooterbetjening.

Hvad skal jeg gøre, hvis hovedafbryderen gentagne gange slår fra?
• Hvis hovedafbryderen udløses gentagne gange, bør du bede en autoriseret Pride-forhandler 

udføre et serviceeftersyn.
• Oplad batterierne oftere. Se IV. "Batterier og opladning."
• Hvis problemet fortsætter, skal du få en autoriseret Pride-forhandler til at lave en belastningst-

est på scooterens batterier.
• Du kan også udføre belastningstesten selv. Batteribelastningskontrolapparater fås i de fl este 

butikker, der forhandler reservedele til biler. Følg anvisningen, der følger med belastningskon-
trolapparatet.

• Se IV. "Batterier og opladning" eller "Appendiks I - Specifi kationer", hvor du kan fi nde oplysnin-
ger om scooterens batteritype.

Hvad skal jeg gøre, hvis batteriindikatoren er helt i bund, og motoren tøver, når jeg trykker 
på gashåndtaget?
• Oplad scooterens batterier fuldt. Se IV. "Batterier og opladning."
• Få en autoriseret Pride-forhandler til at foretage en belastningstest på hvert batteri.
• Se spørgsmålet ovenfor vedrørende udførelse af belastningstest selv.

Hvis du oplever problemer med scooteren, som du ikke selv kan løse, skal du omgående kontakte 
en autoriseret Pride-forhandler for at få yderligere oplysninger, vedligeholdelse og service.



låsemøtrikker
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Din scooter kræver minimal pleje og vedligeholdelse. Hvis du ikke føler, at du kan udføre den vedligehold-
else, der er beskrevet herunder, kan du aftale tid hos en autoriseret Pride-forhandler til et eftersyn. Føl-
gende områder kræver periodisk eftersyn og/eller pleje og vedligeholdelse.

DÆKTRYK
• Hvis scooteren er udstyret med pneumatiske dæk, skal du sørge for, at dækkene har det luft-

tryksniveau, der er angivet i psi/bar/kPa på hvert dæk.

 
ADVARSEL! Det er vigtigt, at det lufttryksniveau (psi/bar/kPa), der er angivet på dækket, til enhver 
tid holdes i pneumatiske dæk. Undgå at have for lidt eller for meget luft i dækkene. Lavt tryk kan 
medføre manglende kontrol, og overpumpede dæk kan springe. Hvis det lufttryksniveau (psi/bar/
kPa), der er angivet på de pneumatiske dæk, ikke overholdes til enhver tid, kan det resultere i dæk- 
og/eller hjulsvigt.

• Efterse regelmæssigt scooterens dæk for tegn på slitage.

UDSKIFTNING AF HJUL
Hvis scooteren er udstyret med pneumatiske dæk, og du har et fl adt dæk, kan du få slangen udskiftet. Hvis 
scooteren er udstyret med et massivt dækindlæg, skal enten det massive indlæg eller hele hjulet udskiftes 
afhængigt af modellen. Kontakt en autoriseret Pride-forhandler for at få oplysninger vedrørende udskiftning 
af scooterens hjul.

 
ADVARSEL! Hjulene på din scooter må kun serviceres/udskiftes af en autoriseret Pride-forhan-
dler eller en kvalifi ceret tekniker.

ADVARSEL! Luk al luften ud af pneumatiske dæk, inden fælgen fjernes, eller inden du forsøger at 
udføre en reparation.

ADVARSEL! Når du skifter et pneumatisk dæk, skal du kun fjerne låsemøtrikkerne og derefter 
hjulet. Hvis der er mere, der skal adskilles, skal al luften lukkes ud af dækket, eller du risikerer, at 
det eksploderer.

Følg disse simple trin for at opnå en hurtig og sikker 
reparation af massive dæk:
1. Fjern nøglen fra nøglekontakten.
2. Løft den side af scooteren, hvor du skal fjerne 

dækket. Anbring træklodser under stellet for at hæve 
scooteren.

3. Fjern låsemøtrikkerne. Se fi gur 24.
4. Træk hjulet af akslen.
5. Sæt det nye hjul på akslen.
6. Geninstaller låsemøtrikkerne, og sørg for, at de er 

strammet.
7. Fjern blokkene fra under scooteren.

                 Figur 24. Fjernelse af hjul med massivt dæk
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YDRE OVERFLADER
Kofangere, dæk og indtræk har godt af en behandling af og til med en gummi- eller vinylconditioner.

 
ADVARSEL! Undlad at bruge en gummi- eller vinylconditioner på scooterens vinylsæde eller 
dækkets slidbane, da det kan få disse til at blive farligt glatte.

RENGØRING OG DISINFEKTION
• Anvend en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel uden skuremiddel til rengøring af scooterens plas-

tic- og metaldele. Undgå at bruge produkter, som kan ridse scooterens overfl ade.
• Om nødvendigt kan du rengøre produktet med et godkendt desinfektionsmiddel. Kontrollér, at desinfek-

tionsmidlet er sikkert at bruge på produktet inden anvendelse.

 
ADVARSEL! Følg alle sikkerhedsvejledninger vedrørende korrekt brug af desinfektionsmidlet og/
eller rensemidlet, inden det anvendes på produktet. Manglende overholdelse kan medføre hudir-
ritation eller for tidlig forringelse af indtrækket og/eller scooterens lakering.

BATTERITERMINALLEDNINGER
• Kontrollér, at terminalledningerne stadig er tætte og ikke er tærede.
• Batterierne skal være placeret i batterifordybningerne.
• Batteriterminalerne skal vende væk fra sædepinden.

LEDNINGER
• Kontrollér alle ledningsforbindelser regelmæssingt.
• Kontrollér regelmæssigt al ledningsisolering, herunder opladerledningen, for slitage og skader.
• Lad en autoriseret Pride-forhandler reparere eller udskifte eventuelle beskadigede stik, forbindelser eller 

isolering, inden du benytter scooteren igen.

 
FORBUDT! Selvom scooteren har bestået de nødvendige testkrav for indtrængen af væske, skal 
du holde elektriske komponenter væk fra fugtkilder, herunder direkte eksponering for vand eller 
kropsvæsker og inkontinens. Kontrollér jævnligt de elektriske komponenter for tegn på tæring, og 
udskift dem om nødvendigt.

ABS-PLASTICAFSKÆRMNINGER
• Frontstyrepindafskærmningen, frontafskærmningen og bagafskærmningen er lavet af robust ABS-plas-

tic og er dækket af en avanceret type urethanmaling.
• En let påføring af autovoks vil hjælpe afskærmningerne med at bevare deres høje glans.

AKSELKUGLELEJER OG MOTOR-/TRANSAKSELSAMLINGEN
Disse elementer er alle smurt på forhånd, forseglet og kræver ingen efterfølgende smøring.

MOTORBØRSTER
Motorbørsterne er placeret inde i motor-/transakselsamlingen. De skal undersøges for slitage med jævne 
mellemrum hos en autoriseret Pride-forhandler.

BETJENINGSPANEL, OPLADER OG ELEKTRONIKKEN I BAGENDEN
• Hold disse områder fri for fugt.
• Lad disse områder tørre grundigt, hvis de har været eksponeret for fugt, inden du benytter scooteren 

igen.
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UDSKIFTNING AF SIKRING
Hvis en sikring skulle holde op med at fungere:
1. Fjern sikringen ved at trække den ud af dens åbning.
2. Undersøg sikringen for at være sikker på, at den er gået. Se fi gur 25 og 25A.
3. Isæt en ny sikring af samme størrelse.

 
ADVARSEL! Erstatningssikringen skal svare nøjagtigt til den sikring, der udskiftes. Hvis du ikke 
anvender de korrekte sikringer, kan det beskadige det elektriske system.

Figur 25. Fungerende sikring        Figur 25A. En gået sikring (skal udskiftes)

BREMSEKLODSER
Bremseklodserne på scooteren skal undersøges regelmæssigt for slitage. Når først klodserne har en 
tykkelse på 2 mm, skal de udskiftes. Alle bremseklodser skal udskiftes samtidigt. Kontakt en autoriseret 
Pride-forhandler for at få fl ere oplysninger om udskiftning af bremseklodser.

UDSKIFTNING AF NYLONLÅSEMØTRIK
Alle nylonlåsemøtrikker, der fjernes under den periodiske vedligeholdelse, samling eller adskillelse af 
scooteren, skal udskiftes med en ny møtrik. Nylonlåsemøtrikker må ikke bruges igen, da det kan beskadige 
nylonindlægget og medføre, at den ikke sidder stramt nok. Ekstra nylonlåsemøtrikker kan fås i den lokale 
trælast eller gennem din autoriserede Pride-forhandler.

OPBEVARING AF DIN SCOOTER
Hvis du ikke har planer om at benytte din scooter i en længere periode, er det bedst at:
1. Oplade batterierne fuldt inden opbevaring.
2. Frakoble batterierne fra scooteren.
3. Opbevare din scooter i varme og tørre omgivelser.
4. Undgå at opbevare scooteren, hvor den bliver udsat for ekstreme temperaturer.

 
ADVARSEL! Beskyt altid batterierne mod frostgrader, og oplad aldrig et frossent batteri. Opladn-
ing af et frossent batteri kan medføre skade på batteriet.

Batterier, som regelmæssigt afl ades og dybdeafl ades, sjældent oplades, opbevares under ekstreme tem-
peraturforhold eller opbevares uden at være fuldt ladede, kan blive permanent skadet, hvilket medfører 
upålidelig ydelse og begrænset levetid. Det anbefales, at du oplader scooterens batterier med jævne mel-
lemrum i perioder med langvarig opbevaring for at sikre en passende ydeevne.

Måske vil du anbringe nogle brædder under scooterens stel for at løfte den fra gulvet i perioder med lang-
varig opbevaring. Det fjerner vægten fra dækkene og reducerer muligheden for, at der udvikles fl ade punk-
ter på de områder af dækkene, der er i kontakt med gulvet.

BORTSKAFFELSE AF DIN SCOOTER
Din scooter skal bortskaffes i henhold til gældende lokal og national lovgivning. Kontakt de lokale reno-
vationsmyndigheder eller en autoriseret Pride-forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af 
emballage, stelkomponenter i metal, plasticdele, elektronik og batterier.
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LIVSTIDSGARANTI
Strukturelle stelkomponenter, herunder: platform, forgrening, sædepind og stelsvejsninger.

TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
Transmission, herunder: transaksel, motor og bremse

ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
Alle elektriske dele herunder styreenheder og batteriopladere er omfattet af en garanti på ét år. Ethvert 
forsøg på at åbne eller skille disse dele ad vil medføre, at garantien bortfalder for den enkelte del.

BATTERIER
Batterier er omfattet af en tolv måneders garanti fra den oprindelige producent.

IKKE OMFATTET AF GARANTIEN
Følgende er klassifi ceret som slitagedele, der ved normal slitage skal udskiftes. Disse dele er derfor ikke 
omfattet af garantien: dæk, seler, pærer, polstring, plasticafskærmninger, motorbørster og sikringer. Garan-
tien omfatter heller ikke skader som følge af forkert brug eller uheld, for hvilke Pride Mobility Products Ltd. 
ikke kan drages til ansvar.

BEMÆRK! Pride Mobility Products Ltd. tilbyder kun reservedele under garantien. Din Pride-forhandler er 
ansvarlig for arbejdsløn og serviceeftersyn. Kontakt venligst din Pride-forhandler for at få fl ere oplysninger 
om disse serviceeftersyn og om eventuelle omkostninger.
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     APPENDIKS I - SPECIFIKATIONER

Modelnummer SC713
Evne til at køre op ad forhindringer 5 cm
Samlet længde2 136 cm
Samlet bredde2 63,65 cm
Samlet vægt uden batterier2,6 65,28 kg
Tungeste del ved adskillelse Bagende: 34 kg
Venderadius 2 170 cm
Hastighed (maksimal)1 15 km/t
Rækkevidde pr. opladning1,4 Op til 42,7 km
Frihøjde2 9,69 cm
Vægtkapacitet 181 kg
Standardsæde Type: Viscount

Vægt: 21,5 kg
Materiale: Sort vinyl
Dimensioner:   45 cm samlet bredde
                         45 cm effektiv dybde

Køresystem Baghjulstræk, forseglet transaksel, 24-volt DC motor
Dobbelt bremsesystem Regenerativt og elektromekanisk
Dæk Type: Massive

For og bag: 33 cm
Batterikrav3,5 To 12-volt, genopladelige

Størrelse: 55 Ah
Batterivægt: 17,16 kg hver

Batterioplader 5-amp, off-board

1. Varierer efter brugervægt, terræntype, batteris amp-hour (Ah), batteriopladning, batteritilstand og dæktil-
stand. Denne specifi kation kan variere med op til (+ eller -) 10 %.

2. Grundet produktionstolerancer og løbende produktforbedring kan denne specifi kation variere med (+ 
eller - ) 3 %.

3. AGM- eller gelebatterier kræves. Se IV. "Batterier og opladning."
4. Testet i overensstemmelse med ASNI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4-standarderne. Re-

sultaterne stammer fra teoretisk beregning baseret på batterispecifi kationer og ydeevne for køresys-
tem. Test udført ved maksimal vægtkapacitet.

5. Batterivægt kan variere afhængig af producent.
6. Inkluderer standardsæde.

BEMÆRK! Dette produkt overholder alle gældende ANSI-RESNA-testkrav og ISO 7176-serien EN12184-
standarderne. Alle specifi kationer kan ændres uden varsel.



Figur 26. Dimensioner

venderadius
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