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Symboler

Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer, 
der kan give anledning til personskade og derfor kræver ekstra 
opmærksomhed.

Bruges, hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC). 

Advarsel!

Af sikkerhedshensyn må køretøjet ikke lånes ud til personer, 
som ikke er fuldt fortrolige hermed. Køretøjet er beregnet til én 
person.

Quantum R44 Lightning er konstrueret til en personvægt på maks. 
136 kg.

Joystick PG VR2

Joystickens styreboks må ikke udsættes for ekstreme tempera-
turer eller være i et fugtigt miljø i lang tid.

Joystickens styreboks må ikke udsættes for kraftige slag

Slå ikke styreboksen fra under kørsel undtagen i nødstilfælde, 
eftersom dette kan skade elektronikken.

Til rengøring benyttes en fugtig klud med en mild sæbevands-
opløsning. Der må IKKE komme vand eller fugt ind i styrebok-
sen.
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Hjælp til svagtseende

Hvis De har svært ved at læse de små bogstaver i brugerma-
nualen, anbefaler vi at De besøger vores hjemmeside, hvor 
De kan læse denne manual i PDF format. PDF manualen kan 
forstørres på Deres PC skærm, efter behov.

Hvis De finder det svært at forstå manualen og har generelle 
spørgsmål om produktet, er De meget velkommen til at kontak-
te os. De finder vores kontakt info på de bagerste sider i denne 
brugervejledning.

Der findes manualer for alle vore produkter på vores hjemmesi-
de www.medema.dk. Eller hvis De kontakter Medema A/S, kan 
vi sende manualer via mail. Kontaktoplysninger findes på side 2 
i denne manual.

FSN ( Fields Safety Notice)

Al information vedrørende sikkerhed, findes på www.medema.
com, som altid er opdateret med nyeste sikkerheds info. Ved 
vigtige ændringer omkring sikkerhed, udsender vi en underret-
ning (FSN) til vore kunder direkte.
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Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne kørestol Quan-
tum R44 Lightning.

De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til såvel 
indendørs som udendørs brug. Et såkaldt klasse B køretøj i 
henhold til den europæiske standard EN 12184

For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsfor-
styrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt 
ind i denne brugsanvisning. Vær som ny bruger særlig opmærk-
som på afsnittet ”Kørsel med Quantum R44 Lightning”. 

For at sikre at Quantum R44 Lightning er sikkerhedsmæssig i 
orden, bør den gennemgå service- og sikkerhedskontrol hvert 
tredie år, svarende til ca. 1500 driftstimer. Servicen skal enten 
foregå hos Medema A/S eller hos et autoriseret værksted.

VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af største vigtig-
hed, at intervallet for service- og sikkerhedeftersyn over-holdes 
for at minimere risici for bremsesvigt og kortslutninger i lednin-
ger med evt. varmeudvikling og brand til følge.

Medema A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og person-
skader, som opstår ved uhensigtsmæssig eller usikker benyt-
telse af Quantum R44 Lightning. 

Har De yderligere spørgsmål til brugen af Quantum R44 Lightning 
eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kon-
takte os.

Medema A/S
Telefon: +45 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com
Internet: www.medema.dk

NB: Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at 
opdatere denne vejledning efter behov.
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Medema A/S Garanti

Ved salg til private giver Medema A/S 2 års reklamationsret, i henhold til Kø-
beloven.

Der kan reklameres over en vare købt hos Medema A/S, hvis der inden for 
reklamationsperioden opdages fejl eller mangler på varen.

Reklamation af varer skal ske ved direkte kontakt til Medema A/S.

Reklamationsretten træder i kraft fra salgsdato (til kunde) og dækker fejl og 
mangler ved normal brug i henhold til betjeningsvejledningen.

Kun kundens købskvittering med tydelig dato er gyldigt reklamationsbevis.

Hvorvidt en henvendelse er en reklamationssag afgøres i hvert enkelt tilfælde 
af Medema A/S.

Medema A/S forpligtelser vil i henhold til reklamationsretten være begrænset 
til ombytning/reparation eller erstatning af de oprindeligt erhvervede varer.

Medema A/S vil i alle reklamationssager forsøge at reparere defekte varer, 
hvis dette ikke er muligt inden for rimelig tid, vil der blive tilbudt en ombyt-
ningsvare i samme stand som den indleverede vare, hvis der ikke haves 
ombytningsvare på lager vil der blive tilbudt en ny vare.

Er et defekt produkt udgået og reklamationen godkendt, vil det, så vidt muligt, 
blive ombyttet til et nyt tilsvarende produkt. 

Varer til reklamation sendes til Medema A/S for afgørelse om reklamation kan 
godkendes.  Hvis reklamationen ikke findes berettiget, debiteres returfragten 
efterfølgende. Reklamationsvarer kan indleveres personligt hos Medema A/S

Hvis en kunde ønsker at få reklamationen afhentet, kan dette gøres inden for 
rimelig tid mod betaling.

En afvist vare kan for egen regning sendes retur inden for 10 arbejdsdage.

Reklamationsretten dækker ikke: slitage på dæk, slanger, sikringer, pærer, 
motorkul, bremsebelægning og andet der må betegnes som almindeligt slid. 
Rust, som følge af afslået maling eller anden mishandling. Ukyndig behand-
ling, manglende vedligehold, overlast, misbrug og skødesløs behandling 
samt skader opstået på grund af uoriginale reservedele, konstruktionsæn-
dringer og ikke anbefalet tilbehør.
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Anti-tip hjul

Manuel 
frikoblings-
håndtag

Drivhjul

Svinghjul

Øje til bespænding

Batterier

Hovedafbryder

Betegnelser

Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring 
senere i instruktionsbogen.
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Bremser

Quantum R44 Lightning er udstyret med to sæt bremser: Motor-
bremse og parkeringsbremse.

Motorbremse:

Ved kørsel ned ad bakke bremser Quantum R44 Lightning’s 
styreenhed så motoren bremser.

Parkeringsbremse:

Når køretøjet står stille og joysticken ikke berøres, aktiveres 
automatisk en magnetbremse på hver drivenhed. Ved kørsel 
frigøres først magnetbremsen, hvorpå Quantum R44 Lightning 
kan køres med joystick som tidligere beskrevet.

Bemærk!:
Quantum R44 Lightning skal ALDRIG bremses ved at trykke på 
I/O-knappen under kørsel. Det bevirker at magnetbremsen laver 
en  voldsom opbremsning, som kan føre til at rullestolen vælter.
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Normal position for kørsel - skubbet op Position for frikobling - skubbet ned

Manuel frikoblings-
håndtag

Manuel frikoblings-
håndtag

Frikobling:

Quantum R44 Lightning er udstyret med to frikoblingshåndtag. 
Et på hver side af køretøjet. 

Foretag ALTID frikobling på begge sider.

Advarsel!
Når kørestolen er frikoblet er bremsesystemet sat ud af drift. 
Inden en bruger efterlades uden opsyn, eller forsøger at køre 
med kørestolen, skal man sikre sig at at frikoblingshåndtagene 
står i stilling til normal kørsel. Det betyder at stolen ikke kan 
skubbes.

Frikobling må ALDRIG ske på skrånende terræn. Dette kan føre 
til alvorlig person- og materiel skade.

Hvis stolen er tændt, når den frikobles, vil systemet vise en fejl-
melding. For at komme ud af fejlen igen, slå begge frikoblings-
håndtag på alm kørsel og tænd stolen igen,

Brug ikke overdrevent mange kræfter på at betjene frikoblings-
håndtagene. Det kan skade motor og bremse, samt frikoblings-
håndtaget.



R44 Lightning

2018 10 km/t

136

XXX kg
JD822717045C30
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Maksimal personvægt

Køretøjets egenvægt inkl. 
batterier og sæde.

Maksimal hastighed
Produktionsår Serienummer

Serienummer

På alle kørestole er der et serienummerskilt med produktionsår, 
måned samt serienummer angivet. Det samme serienummer 
kan også findes på side 2 af Brugervejledningen.

Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service, 
reservedele osv.

Serienummerskiltets placering på køretøjet.
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Kørsel med Quantum R44 Lightning

Quantum R44 Lightning er et moderne hjælpemiddel, som er 
udviklet specielt for at hjælpe Dem til at få den størst mulige 
bevægelsesfrihed.

Inden De sætter Dem i, eller forlader køretøjet, skal De tjekke:

• At kørestolen er slukket. 
• At kørestolen ikke er frikoblet.
• At kørestolen og sædet, man flytter sig til, står stabilt.
• Undgå at støtte med fuld kropsvægt på fodstøtterne.  

Ellers kan stolen tippe frem.

Før De tager Quantum R44 Lightning i brug, skal alle forudsige-
lige, daglige situationer afprøves: 

• op-/nedkørsler 
• kørsel i ujævnt terræn 
• kørsel i skrånende terræn. 

Disse ting bør øves med terapeut eller anden hjælper.

Advarsel!
Sædet må ALDRIG være hejst under kørsel på ujævnt under-
lag, skrånende terræn eller over op- og nedkørsler. Jo højere 
sædet er hævet, jo mere ustabil er stolen.

Arme og ben
Under kørsel skal armene være placeret på armlænene og fød-
derne på fodstøtterne.

Kabler og ledninger
Vær altid opmærksom på, kabler og ledninger fra f.eks. joystick-
en skal være fastmonteret med strips.
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Forcering af niveauforskelle
Forsøg aldrig at forcere forhøjninger og kantsten højere end 7 
cm, og da altid lige på, så for- og baghjul altid bevæger sig i en 
lige linje. (Se nedenfor). Det formindsker muligheden for over-
styring.

Fig 1 Fig 2

Fig 3 Fig 4

Kørsel på bakker
Ved kørsel på bakker skal De forsøge at holde kørestolen i 
bevægelse hele tiden. Hvis det bliver nødvendigt at stoppe, så 
start langsomt op igen.

Når De skal køre ned ad en bakke, skal det gøres i det lang-
somste tempo.

Kører Quantum R44 Lightning hurtigere, end De ønsker, stop-
pes den ved at slippe joysticken helt. Tryk forsigtigt joysticken 
frem igen og fortsæt forsigtigt resten af vejen ned ad bakken.

Vær opmærksom på at standselængden kan være væsentlig 
længere ned ad bakke end på plant underlag. 



10.5% (6º)
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10 gode råd til kørsel med Quantum R44 Lightning:

• Sæt farten ned ved kørsel rundt i sving og ved kørsel ned ad 
bakke.

• Sæt farten ned ved kørsel på stigninger. Maks. stigning: 6° = 10%
• Sæt farten ned ved kørsel på skråninger med sidehældning. 

Maks. sidehældning: 6°
• Undgå parkering på sne og is.
• Parker altid på et plant (fladt) sted.
• Undgå terrænkørsel.
• Undgå at køre på isglatte kørebaner eller glatte overflader.
• Undgå at forcere kantsten højere end 7 cm. 
• Undgå at køre skråt op og ned over kantsten. Risiko for at vælte.
• Må ikke bruges til at trække vogne o.l.

Bemærk:
Tal med Deres læge, hvis De tager medicin, som har indflydelse 
på evnen til at føre motoriserede køretøjer.

Det er forbudt at køre Quantum R44 Lightning i påvirket tilstand. 
Det gælder både medicin og alkohol.



Brugervejledning 2433-2012-B  16 af 64 Version 1.0.1/2020

Medema Production A/S

Kørsel på offentlig vej:

Når De kører på offentlige veje, fortove, cykelstier, fodgænger-
overgange, gå-gader, parkeringspladser, indkøbscentre osv. 
skal De være meget opmærksom på at tilpasse hastigheden og 
afstanden til medtrafikanter. Ved 7 km/t skal De følge de færd-
selsregler, som gælder for cyklister. Det betyder også at De skal 
køre med lys i lygtetændingstiden. (Ekstraudstyr)

På fortove må hastigheden maks. være 6 km/t. Her betragtes 
man som fodgænger.

Bemærk:
Gå som hovedregel ud fra, at andre trafikanter ikke får øje på 
Dem, når De sidder på en Quantum R44 Lightning. Pas derfor 
meget på og afvent, at vejen er fri for andre trafikanter, før De 
krydser vejen.

Kørsel på trapper/rulletrapper

Stolen er ikke beregnet til det, og De kan forvolde store skader 
på Dem selv og andre.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Quantum R44 Lightning er EMC testet i henhold til EN 60601-
1-2 og opfylder de krav der er til el-kørestolens anvendelse i 
et miljø med elektromagnetisk støj. Det kan alligevel, i sjældne 
tilfælde, forekomme, at elektromagnetisk støj kan påvirke køre-
tøjet. Så som radio- og TV stationer og amatør radiosendere  

Skulle der, mod forventning, alligevel opstå ufrivillige bevægel-
ser af køretøjet, eller hvis bremsen frigøres, så sluk for køretø-
jet, så snart det er sikkert at gøre det. En el-kørestol kan under 
visse omstændigheder udløse butiksalarmer. Benyttes sådant 
udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for køretøjet.

Styresystemet er testet og opfylder kravene iht. ISO7176/14 og 
EN12184
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Opladning

Opladning
1 Sæt stikket i styreboksen på stolen
2 Sæt stikket i vægudtaget eller slå laderen til
3 Kontroller ved hjælp af kontrollamperne på laderen, at opladningen er 

startet.
4 Når opladningen er færdig, slås laderen fra, eller stikket i vægudtaget 

trækkes ud, og derefter fjernes ladestikket fra styreboksen.

Batteriindikatoren på selve køretøjet vil efter kort tids opladning 
vise ”fuld”. Men batterierne er først fuldt opladede, når indikato-
ren på LADEREN lyser grøn.

Bemærk!
Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og 
opladninger.

Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med 
tiden samt ved lave temperaturer. Batterikapaciteten ved -10°C 
er halvdelen af kapaciteten ved +20°C.

Hvis Quantum R44 Lightning ikke bruges i længere tid, vil det 
være tilstrækkeligt at lade op én gang om måneden.

Bemærk!
Laderen må IKKE stå på sædet under selve opladningen.

Opladning, mens køretøjet er tændt

• Under opladning vil batteriindikatoren blinke.
• Efter opladning vil batteriindikatoren blinke i ca. 1 min., efter at 

ladestikket er taget ud.
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Almindelig pleje

Hvis styreenheden er blevet tilsmudset af madvarer eller andet, 
bør den aftørres med en fugtig klud.

Rengøring af Quantum R44 Lightningeren må kun foretages 
med en fugtig klud. 

Brug aldrig opløsningsmidler som Terpentin, Cellulose fortynder 
eller lignende til at rengøre køretøjet. 

Bemærk:
Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange vil forårsage 
skader på køretøjets elektronik.

Serviceinterval

Quantum R44 Lightning er konstrueret, så den kun kræver et 
minimum af vedligeholdelse.

Vi anbefaler dog et regelmæssigt årligt eftersyn hos Deres for-
handler.

VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af største vigtig-
hed, at intervallet af service- og sikkerhedseftersyn over-holdes 
for at minimere risici for bremsesvigt og kortslutninger i lednin-
ger med evt. varmeudvikling og brand til følge.

(Yderligere information i Servicemanualen).

Forsikring

Med en Quantum R44 Lightning med maks. hastighed på 10 
km/t er i lovens forstand en cykel og kræver derfor ikke nogen 
speciel forsikring.

De fleste indbo-/villaforsikringer gælder som ansvarsforsikring 
for cyklister, og dermed er også brugere af Quantum R44 Light-
ning omfattet af denne type forsikringer.

Vi anbefaler, at De taler med Deres forsikringsselskab herom 
ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes sepa-
rat.
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Opbevaring

Opbevaring og opladning bør ske under tag og er bedst ved 
temperaturer over 0° C.

Bemærk:
Opladeren skal stå tørt, men må ikke tildækkes under brug.

Ved henstilling i længere tid anbefales det at frakoble strømmen 
ved at trække den automatiske sikring ud, og tildække Quantum 
R44 Lightning så den er beskyttet mod støv, regn og sollys.

Når stolen atter tages i brug, tilslut da strømmen igen ved at 
trykke den automatiske sikring ind igen, lade batterierne helt op, 
og kontrollere samtlige funktioner.
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Hjulskift

Skulle De punktere på et af de luftfyldte hjul eller hvis et dæk er 
slidt så meget, at det trænger til at blive udskiftet, skal De følge 
nedenstående anvisninger.

Dæk og slanger kan købes ved den autoriserede forhandler, 
som Quantum R44 Lightning’eren er blevet købt hos.

Quantum R44 Lightning’eren skal være SLUKKET, før De går i gang.

Løft 1124’en op på en træklods, så hjulene er fri af gulvet / underlaget.

Centerhjul

• Afmontér de 5 skruer.  

• Tag hjulet af. 

Afmontér ventilhætten og 
brug en skruetrækker, el-
ler tilsvarende til at åbne 
ventilen, så luften lukkes 
ud.

HUSK!
• at lukke al luft ud inden 

hjulet adskilles for evt. 
lapning.

Der er risiko for spræng-
ning af fælgen, hvis de to 
fælg-halvdele skilles ad 
med luft i dækket.

Afmontér flangen med de 
5 skruer.
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Udskift eller lap slangen. 
Sørg for at der ikke er 
fremmedlegemer i dæk-
ket før slangen lægges på 
plads.

Pump lidt luft i, men fyld 
den ikke op endnu.

Vær opmærksom på at 
placere ventilen i de dertil 
indrettede hulninger.
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Vigtigt!
Ved samling af flangen 
skal alle skruerne have 
Loctite 2400.

Montér hjulet på Quantum 
R44 Lightning igen. 

Spændes med 37,6 Nm

Saml først flangen uden at 
spænde skruerne.

Check at slangen ikke 
kommer i klemme nogen 
steder når flangen klem-
mes sammen. 
Hold den sammen mens 
skruerne spændes.

Spændes med 15 Nm.
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Anti-kiphjul / svinghjul
Den midterste møtrik løs-
nes og tages ud. 

Fjern skruen der går igen-
nem hjulakslen.

Hjulet kan nu tages af.

Pump hjulet op til det 
rigtige tryk. (se tekniske 
data)

Anti-kip- og svinghul
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Udskiftning af batterier

Sådan demonteres batterierne.

Sluk altid for strømmen på Quantum R44 Lightning, før du be-
gynder demonteringen.

Er der benstøtter eller lignende på Quantum R44 Lightning, 
skal disse demonteres og kontakten tages ud. Disse findes på 
henholdsvis højre og venstre side af sædet.

1. Sluk for stolen.
2. Kontrollér at stolen ikke er frikoblet.
3. Løsn fingerskruene og fjern den bagerste batteriskærm.
4. Træk op og fjern sikkerhedsstiften på begge sider.
5. Find el-forbindelsen på rammen og frakobl den.
6. Træk batterikassen bagud til du får adgang til batteriene.
7. Polerne frakobles på begge batterierne.
8. Indsæt nye batterier og montér polerne igen. Husk at koble den røde 

kabel til + og den sorte kabel til -. 
 
Spænd til, så forbindelsen er sikret. 

9. Lad batterikassen glide frem og tilbage på plads.
10. Stikkontakten på rammen forbindes med stikkontakten fra batteriene igen.
11. Montér sikkerhedsstifterne på begge sider igen.
12. Monter bagerste batteriskærm igen.
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Introduktion

VR2 styringen bruges til at håndtere el-kørestolen og alle den 
elektriske komponenter.

VR2 styringen er en fuld programmérbar, modulopbygget sty-
ringssystem til at styre en el-kørestol. Den er designet så bruge-
ren har fuld kontrol over kørestolens bevægelser og hastighed.

Styringen er forprogrammeret til at dække behovene hos den 
typiske bruger. Men styringen kan programmeres via en PC 
med tilhørende software. Eller med en håndholdt programme-
ringsenhed. Programmering må kun udføres af autoriserede 
service teknikere.

Medema A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og person-
skader, som opstår ved uhensigtsmæssig eller usikker benyt-
telse af VR2.

Har De yderligere spørgsmål til brugen af VR2 eller til denne 
brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os på:

Medema A/S
Telefon: +45 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com
Internet: www.medema.dk

NB: Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at
opdatere denne vejledning efter behov.

Symboler

Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer, 
der kan give anledning til personskade og derfor kræver ekstra 
opmærksomhed.

Bruges, hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC).
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Joystick

Maximal hastighetsprofilTuta Minska hastighet

Laddningsport

På/ Av knappBatteriindikatorController

Öka hastighet
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Betegnelser VR2 (4 knapper)

Nedenfor en oversigt over knapper og deres betydning.

Joystick Batteriindikator Tænd/sluk

Horn Hastighedsindikator Lavere fart

Joystick Højere fart Ladestik
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Pos 
nr.

Betegnelse

1 Batteriindikator
Indikerer hvor meget strøm der er til rådighed via 10 LED lamper place-
ret lige over tænd/sluk knappen. Efterhånden som strømmen bruges vil 
lamperne slukkes fra højre mod venstre. 
Røde LED, blinker, eller stabilt lysende: Oplad snarest.
Løbelys: Systemet er i programmeringsmode, Inhibit eller lader
Alle LED blinker med 2,5 sek. interval: Sleep mode. Sluk stolen. Og 
tænd den igen.
LED blinker fra side til side: Joysticket er blevet aktiveret under opstart. 
Genstart stolen. Hvis det ikke hjælper kontakt leveradøren.

2 Tænd/sluk knap
Tænder og slukker for kørestolen.

3 Horn
Giver at advarselssignal.

4 Maks. hastighedsindikator
Her ses hvad maks. hastighed er indstillet til.

5 Hastighed ned
Sænker maks. hastigheden.

6 Joystick
Bruges til at styre retning, og hastighed. Skub joysticket i den ønskede 
retning. Jo længere væk fra centrum joysticket skubbes, jo hurtigere 
kører stolen. Så snart joysticket slippes, går den tilbage i neutral position, 
og bremser stolen ned til stop. 

7 Hastighed op
Øger maks. hastigheden.

8 Ladestik
Forbindes til en ekstern lader, for opladning. Brug aldrig andre ladere end 
den medleverede ved købet af el-kørestolen.
Ladestikken bruges også i forbindelse med programmering. Programme-
ring  må kun udføres af autoriserede teknikere fra Medema A/S

Vi anbefaler at man de første par gange indstiller hastigheden i 
laveste tilstand, til man er fortrolig med køretøjets bevægelser.
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Betegnelser VR2 (6 knapper)

Nedenfor en oversigt over knapper og deres betydning.

Joystick Batteriindikator Tænd/sluk

Horn Hastighedsindi-
kator

Lavere fart

Joystick

Højere fart Ladestik

SædefunktionBlinklys indikator
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Pos 
nr.

Betegnelse

1 Batteriindikator
Indikerer hvor meget strøm der er til rådighed via 10 LED lamper place-
ret lige over tænd/sluk knappen. Efterhånden som strømmen bruges vil 
lamperne slukkes fra højre mod venstre. 
Røde LED, blinker, eller stabilt lysende: Oplad snarest.
Løbelys: Systemet er i programmeringsmode, Inhibit eller lader
Alle LED blinker med 2,5 sek. interval: Sleep mode. Sluk stolen. Og 
tænd den igen.
LED blinker fra side til side: Joysticket er blevet aktiveret under opstart. 
Genstart stolen. Hvis det ikke hjælper kontakt leveradøren.

2 Tænd/sluk knap
Tænder og slukker for kørestolen.

3 Horn
Giver at advarselssignal.

4 Maks. hastighedsindikator
Her ses hvad maks. hastighed er indstillet til.

5 Hastighed ned.
Sænker maks. hastigheden.

6 Mode LED
7 Aktuator knap

Styringen kan håndtere to aktuatorer til indstilling af fodstøtter. Når aktua-
tor er aktiv lyser tilhørende LED.
Justering
1.  Tænd for stolen på Tænd/sluk knappen
2.  Tryk på den aktuator, man ønsker at justere
3.  Pres joystick frem for at sænke aktuator, og frem for at hæve aktuator.
4.  Tryk på aktuator knappen igen for at forlade menuen.

8 Joystick
Bruges til at styre retning, og hastighed. Skub joysticket i den ønskede 
retning. Jo længere væk fra centrum joysticket skubbes, jo hurtigere 
kører stolen. Så snart joysticket slippes, går den tilbage i neutral position, 
og bremser stolen ned til stop. 

9 Hastighed op
Øger maks. hastigheden.

10 Ladestik
Forbindes til en ekstern lader, for opladning. Brug aldrig andre ladere end 
den medleverede ved købet af el-kørestolen.
Ladestikken bruges også i forbindelse med programmering. Programme-
ring  må kun udføres af autoriserede teknikere fra Medema A/S

Vi anbefaler at man de første par gange indstiller hastigheden i 
laveste tilstand, til man er fortrolig med køretøjets bevægelser.
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Betegnelser VR2 (9 knapper)

Nedenfor en oversigt over knapper og deres betydning.
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Vänster blinkers

Höger blinkers

Varningsljus
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Joystick

Maximal hastighetsprofilTuta 

Sänka hastigheten Läge ljus

Ställdon

På/ Av knappBatteriindikatorController

LaddningsportÖkar hastigheten Ljus På/ Av

Vänster blinkers

Höger blinkers

Varningsljus

Joystick Batteriindikator Tænd/sluk

Horn Hastighedsindikator

Lavere fart

Joystick

Højere fart Ladestik

Sædefunktioner

Blinklys indikator

Nødblink

Venstre blinklys

Højre blinklys

Lys tænd/sluk
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Pos 
nr.

Betegnelse

1 Batteriindikator
Indikerer hvor meget strøm der er til rådighed via 10 LED lamper place-
ret lige over tænd/sluk knappen. Efterhånden som strømmen bruges vil 
lamperne slukkes fra højre mod venstre. 
Røde LED, blinker, eller stabilt lysende: Oplad snarest.
Løbelys: Systemet er i programmeringsmode, Inhibit eller lader
Alle LED blinker med 2,5 sek. interval: Sleep mode. Sluk stolen. Og 
tænd den igen.
LED blinker fra side til side: Joysticket er blevet aktiveret under opstart. 
Genstart stolen. Hvis det ikke hjælper kontakt leveradøren.

2 Tænd/sluk knap
Tænder og slukker for kørestolen.

3 Horn
Giver at advarselssignal.

4 Advarselsblink
5 Maks. hastighedsindikator

Her ses hvad maks. hastighed er indstillet til.
6 Hastighed ned

Sænker hastigheden.
7 Mode LED
8 Venstre blinklys
9 Joystick

Bruges til at styre retning, og hastighed. Skub joysticket i den ønskede 
retning. Jo længere væk fra centrum joysticket skubbes, jo hurtigere 
kører stolen. Så snart joysticket slippes, går den tilbage i neutral position, 
og bremser stolen ned til stop. 

10 Aktuator knap
Styringen kan håndtere to aktuatorer til indstilling af fodstøtter. Når aktua-
tor er aktiv lyser tilhørende LED.
Justering
1.  Tænd for stolen på Tænd/sluk knappen
2.  Tryk på aktuator knappen, for at vælge aktuator 1
3.  Pres joystick frem for at sænke aktuator 1, og frem for at hæve aktua-
tor 1.
4.  Pres joystick til højre for at vælge aktuator 2
5.  Pres joystick frem for at sænke aktuator 2, og frem for at hæve aktua-
tor 2.
6.  Pres joystick til venstre for at vælge aktuator 1.
7.  Tryk på aktuator knappen igen for at forlade menuen.

11 Højre blinklys
12 Hastighed op

Øger hastigheden.
13 Lys - tænd / sluk
14 Ladestik

Forbindes til en ekstern lader, for opladning. Brug aldrig andre ladere end 
den medleverede ved købet af el-kørestolen.
Ladestikken bruges også i forbindelse med programmering. Programme-
ring  må kun udføres af autoriserede teknikere fra Medema A/S

Vi anbefaler at man de første par gange indstiller hastigheden i 
laveste tilstand, til man er fortrolig med køretøjets bevægelser.
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Vælg en maks. hastighed
1. Tænd for stolen på Tænd/sluk knappen.
2. Tryk på Hastighed ned knappen for sænke maks. hastigheden. Maks. 

hastighed kan aflæses på Maks. hastighedsindikator LED.
3. Tryk på Hastighed op knappen for at hæve maks. hastigheden. Maks. 

hastighed kan aflæses på Maks. hastighedsindikator LED.

Lås stolen

Systemet er udstyret med en lås, så uautoriserede brugere ikke 
kan bruge stolen.

For at låse
1. Når stolen er tændt -tryk og hold Tænd/sluk knappen nede til den bipper. 

(ca. 1 sekund)
2. Slip Tænd/sluk knappen.
3. Pres joysticket til fuld fart fremad til der kommer et bip
4. Pres joysticket til fuld fart bagud til der kommer et bip
5. Slip joysticket - der kommer et langt biiiiip. Systemet er nu låst.

For at låse op
1. Tryk på Tænd/sluk knappen for at starte systemet. Maks. hastighedsindi-

katoren vil blinke med ”Låst” sekvensen.
2. Pres joysticket til fuld fart fremad til der kommer et bip
3. Pres joysticket til fuld fart bagud til der kommer bip
4. Slip joysticket - der kommer et langt biiiiip. Systemet er nu låst op.

Sleep tilstand

Hvis stolen er tændt og joysticket ikke har været brugt i et 
stykke tid, vil systemet gå i Sleep tilstand. For at komme ud af 
tilstanden og i køretilstand igen, skal man slukke og tænde for 
stolen igen.
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Automatisk hastighedsreduktion

Systemet er sikret mod overophedning, og hvis motorene eller 
styringen bliver varmere en godt er, sænker systemet farten til 
50% af normalen. Det giver systemet mulighed for at køle lidt 
af. Så snart at temperaturen igen er på et sikkert niveau, skifter 
den tilbage til normal fart.

Fejlkoder

Batteriindikatoren vil blinke en fejlkode, hvis den opfanger noget 
unormalt i det elektriske system. Den vil fortsætte med at blinke 
til problemet er løst. Hvis det ikke er muligt at løse problemet, 
kontakt Medema A/S.

Fejlkode Mulig årsag Mulig løsning
1 blink 1. Batterierne trænger til oplad-

ning
2. Der er en dårlig forbindelse til 
batterierne.

1. Oplad batterierne

2. Kontrollér forbindelserne til 
batterierne

2 blink Der er en dårlig forbindelse til 
venstre motor.

Kontrollér forbindelserne til 
venstre motor.

3 blink Den venstre motor har en kort-
slutning til batteriet.

Kontakt Medema A/S

4 blink Der er en dårlig forbindelse til 
højre motor.

Kontrollér forbindelserne til 
højre motor.

5 blink Den højre motor har en kortslut-
ning til batteriet.

Kontakt Medema A/S

6 blink Lader er tilkoblet Frakobl lader.
7 blink Joystick fejl Kontrollér at joysticket er i neu-

tral position i centrum. Sluk og 
tænd for stolen igen.

8 blink Systemfejl Kontrollér ledningsforbindelser-
ne til styringen og til joysticket.

9 blink Parkeringsbremsen har en dår-
lig forbindelse.

Kontrollér højre og venstre 
motorforbindelser, samt led-
ningsnet.

10 blink For høj Volt er sendt til syste-
met.

Kontrollér batteriforbindelser.
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Sikkerhedskontrol

Daglig
• Slå elektronikken fra
• Se efter om joysticket er bøjet
• Se efter om joysticket på anden måde er beskadiget.
• Se efter om joysticket går tilbage til centrum når den slippes.

Hvis der konstateres problemer under denne kontrol, kontaktes 
en kompetent tekniker, før stolen igen tages i brug.

Elektromagnetisk interferens

Hele det elektroniske system danner til en vis grad elektromag-
netiske felter, og kan under uheldige omstændigheder påvirke 
f.eks. alarmsystemer i butikker.

Styresystemet er testet og opfylder kravene iht. 
DS/ISO 7176-14:2008
DS/EN 12184:2014

Opladning

Opladning med ekstern lader. Brug aldrig andre ladere end den 
der følger med stolen/joysticket.

Sæt ladestikket i joysticket, og strømstikket i vægkontakten. 
Tænd for vægkontakten. Ladning går i gang.

Batterierne er først fuldt opladede når lampen på laderen lyser 
grøn.

Bortskaffelse

Joysticket skal bortskaffes efter de, til enhver tid gældende mil-
jøforskrifter.
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Introduktion

TB-Flex sædet er et unik sædesystem. Den er fuld justerbar, for 
at møde brugerens individuelle behov.

Sæderyggen kan justeres i bredden, og kan justeres via en 
styring eller en omskifter.

Der er indbygget en begrænsning i forhold til tilt. Fra fabrikken 
er der forprogrammeret en maks. tiltvinkel under kørsel. Er sæ-
det tiltet mere end det, kan stolen ikke køre med fuld hastighed.

Ryglæn 
lås

Tilt lås Hejs lås 1/4 
speed 

Fuld 
hastighed 
lås

iLevel

Hævet X X
Tiltet mere end 
20°

X X

Ryglæn mere 
end 20°

X X

Tilt + Ryglæn 
mere end 125°

X X X X
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Betegnelser

* = Puder ikke vist

Forflytningshåndtag

Pos Betegnelse
1 TB-Flex aftagelig armlæn
2 Forflytningshåndtag (tilvalg)

Oppfellbar

Pediatrisk

To avstivningerHeavy Duty
Drop-in

Oppfellbar
med stang

Armlener

A Oversigt over typer af armlæn
1 Vip-op
2 Pædiatrisk
3 Vip-op med stang
4 Heavy duty - drop in
5 To afstivninger
6 Option - forflytningshåndtag



95°

25,4° cm

30°

125°

125°

30°
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TB-Flex vinkler



Brugervejledning 2433-2012-B  39 af 64 Version 1.0.1/2020

Medema Production A/S

Foldbar sæderyg (tilvalg)

Dette sæde tillader sæderyggen at vippe helt forover, så den er 
nemmere at transportere. Se billederne nedenfor. 

Løsn sikkerhedsskruen og sæderyggen kan foldes forover.

Ret ryggen op igen og spænd sikkerhedsskruen. Sædet er nu 
klar til brug igen.
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Armlæn indstillinger

På de følgende sider vil de forskellige armlæn blive beskrevet, 
samt hvordan man kan justere, så den passer præcis til den 
enkelte bruger.

Bemærk!
Ikke alle armlæn er tilgængelige for alle TB-Flex systemer.

For at lave justeringer på armlæn, kan der være brug for føl-
gende:

• Metrisk unbrako sæt
• Metrisk åben skiftenøgle
• Phillips skruetrækker

Advarsel!
Forsøg ikke at løfte stolen, eller sædet i nogen af de aftagelige 
dele.

Undgå at lægge hele kropsvægten på armlænene. De må heller 
ikke bruges som støtte under transport til/fra el-kørestolen. Det 
kan få stolen til at tippe, med fare for fald og personlige skader.

Joystick og joystickbeslaget er ikke beregnet til at klare nogen 
vægt. De må ikke bruges som støtte.

Vip op armstøtte

Vip op armstøtten er designet til at kunne vippes op så det er 
lettere at komme ud og ind i stolen.

Armlænets højde, vinkel og bredde. Swing away kan tilføjes.

Bemærk!
En justering af højden, vil også påvirke vinklen. Vi anbefaler 
først at justere højden, og dernæst vinklen.
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Justering af højden
• Fjern splitten- pos 1 (Hvis den er monteret- tilvalg)
• Hæv eller sænk armlænet til ønsket højde.
• Monter splitten igen. Den skal være låst i hullet for at være sikret. 

Pos 1.
• Gør eventuelt det samme på armlænet på motsatte side. 

Fjern armlænet
• Fjern splitten dersom den er monteret.
• Tag fat og træk armlænet af armlænsstøtten.

Montere armlænet
• Plassér armlænet i monteringsskinnen
• Flyt til ønsket højde og montér splitten.

Aftagelig armlæn med quick release.

Fig A
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Fig B

Justering af højden
• Fjern splitten og vip låsehåndtaget forover.
• Hæv eller sænk armlænet til ønsket højde.
• Monter splitten igen. Den må ffange et hul for at være sikret.
• Vipp låsehåndtaget bagkover for at låse
• Gør eventuelt det samme på det motsatte armlæn. 

Fjern armlænet
• Fjern splitten og vip låsehåndtaget forover
• Tag fat og træk armlænet af armlænsstøtten.

Montere armlænet
• Plassér armlænet i monteringsskinnen. 
• Vip låsehåndtahet forover,
• Flyt til ønsket højde og montér splitten.
• Vip låsehåndtaget tilbage for at låse.

Aftagelig armlæn med låsehåndtag.
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Montere Vip op armlæn
• Lad armlænet glide på armlænsstøtten (Fig A)
• Montér og spænd armlæn fingerskrue pos 5.

Justering af armlænets sving
• Vip armlænet op
• Fjern skruen i bunden tættest på hængslet. Drej armlænspuden 

for at få adgang til justeringsskruen (Fig B)
• Justér de skruer der giver den ønskede tilpasning.
• Drej armlænspuden ind over justeringsskruerne igen, og montér 

skruen i bunden igen. 
• Vip armlænet ned igen.

Armlæn med to støtter

Afmontere armlæn
• Tryk det fjederpåvirkede 

håndtag ned. (Fig C)
• Afmontér låse pin
• Armlænet løftes af.

Montere armlæn
• Sæt det bagerste del af 

armlænet på plads, og 
montér låse pin. (Fig C)

• Vip armlænet ned, og 
hold det fjederpåvirkede 
håndtag nede imens 
armlænet sættes på 
plads. Slip håndtaget.

Justere højde
• Skub det fjederpåvir-

kede håndtag indad.
• Flyt armlænet op/ned til 

ønsket højde.
• Sving håndtaget tilbage 

og lås i position. Hvis 
nødvendigt træk/skub 
håndtaget op/ned for 
at kontrollere at den er 
sikker.

Fig C

Fig D

1 2

Armlæn dobbelt støtte
1. Fjederpåvirket håndtag
2. Låse pin

22.6–33 cm

Armlæn to støtter
1. Fjederpåvirket håndtag



2

1
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Forflytningshåndtag

Som en option kan man have forflytningshåndtag monteret på 
sin el-kørestol. De er designet for at gøre det nemmere at æn-
dre siddestilling i stolen, når man sidder der, og som støtte når 
man skal transporteres ind/ud af el-kørestolen.

Spørg forhandleren for yderligere information.

Forflytnings-
håndtag

Sving væk for Spinalus-2

Vores Sving væk giver mange muligheder for at placere 
joysticket præcis så den passer til dig.
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Justering af stramhed

Her justeres hvor let besla-
get skal gå, når man sving-
er den til side.

Værktøj: Torx T10

Justering frem/tilbage på armlæn

Sving armlænet op.

To skruer holder Sving væk 
beslaget fast i armlænet.
Løsn skruerne.

Joystick+Sving væk kan nu 
trækkes/skubbes så det sid-
der som ønsket. Spænd skru-
erne efter justering.

Værktøj: Unbrako 5 mm

Justering af joystick

Joystick-beslaget sidder på 
et kugleled. Ved at løsne 
den ene af de to skruer, 
kan joysticket drejes, vri-
des, vendes efter ønske.
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Højdejustering af joystick

Ved at løsne denne skrue, 
kan joysticket justeres op/
ned, med centrum i denne 
akse.

Værktøj: Torx T30

Denne indstilling påvirker 
også hvor langt joysticket 
foldes under armlænet.

Find den rigtige placering.

Og spænd bolten igen.

Værktøj: Torx T30
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Udskift joystick

Joysticket er spændt fast 
på et beslag. Afmontér de 
to skruer, og demonter stik-
ket.

En ny monteres i modsat 
rækkefølge. 

HUSK!
Fastgør kablet igen

Værktøj: Unbrako 4 mm

Skift joystick over på modsat armlæn

Afmontér de to skruer, der 
holder Sving væk modulet 
fast.

Demontér stikket.

Fjern endeproppen på skin-
nen.

Lad Sving væk modulet 
glide af skinnen. 

Montér den i modsat ræk-
kefølge på det andet arm-
læn.
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For at Sving væk nu skal
svinge til den anden side,
skal disse to skruer byttes
rundt.

Værktøj: Torx T25

De er ikke lige lange. Den 
længste skrue skal sidde 
længst til højre, når Sving 
væk er monteret på højre 
side, og længst til venstre, 
på det andet armlæn.

Fastgør kabel.



85° 95°
110°

125°

125°
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Manuel sæderyg

Hvis Deres TB-Flex sæde er udstyret med en manuel sæde-
rygjustering, kan den justeres fra 85° (fra sæderammen) til 175° 
(fra sæderammen). Se Fig N.

Når sædet overstiger 110° vinkel, vil stolen af sikkerhedsmæs-
sige grunde stoppe. Når sædet indstilles til mindre end 110°, vil 
stolen igen være i stand til at køre normalt.

Fig N

Advarsel!
Læg aldrig sædet tilbage, når sædet er tiltet. En sikkerhedsan-
ordning forhindrer at sædet kan tiltes, når rygvinklen overstiger 
110°.

Justering af sæderyg
• Tag fat i håndtaget i toppen af sæderyggen
• Klem på udløserhåndtaget, og træk sæderyggen til ønsket posi-

tion
• Slip håndtaget, og sæderyggen er i position.



1

2

1

1
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Fig O

Fig P
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TB-Flex Sæderyg

TB-Flex sæderyggen kan justeres både i bredde og højde.

Justere bredden på seteryggen:
• Løsn position 2. (Fig O)
• Træk/skub til ønsket bredde
• Spænd position 2 igen.

Justere sæderyghøjde:
• Løsn pos 1 (Fig P)
• Træk/skub til ønsket højde
• Spænd position 1 igen.
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Sædepude og sæderyg holdes på plads med velcro.

Rengøring

Betrækket på sædepuden og sæderyggen kan vaskes. Åbn 
lynlåsen og tag betrækket af. Vaskes efter  vaskeanvisningen 
på betrækket. Lad betrækket lufttørre før det trækkes på puden 
igen.

Advarsel!
• Brug ikke blegemiddel
• Brug ikke skyllemiddel
• Brug ikke tørretumbler
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Fig Q
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Hovedstøtte Indstillinger

Justering
• Løsn justeringsskruen hvis du ønsker at lave justeringer.  

Se Fig Q.
• Justér til ønsket position.
• Spænd justeringsskruen igen.



Brugervejledning 2433-2012-B  53 af 64 Version 1.0.1/2020

Medema Production A/S

Opbevaring

Nogle af komponenterne på el-kørestolen er følsomme overfor 
store temperaturudsving. Hold temperaturen imellem -8° og 50° C.
Den bør opbevares i rene og tørre omgivelser.

Vedligeholdelse

Kontrollér alle skruer. Skal være spændt, men ikke overspændt.

Rengøring af sæde TB-Flex skal ske med en fugtig klud opvre-
det i mild sæbevand. Tørres godt før brug.

Rengøring TRU-Comfort 2 - se afsnit tidligere i denne vejled-
ning.

Bortskaffelse

Bortskaffelse skal ske efter de til enhver tid gældende miljøbe-
stemmelser. Kontakt evt. forhandleren.



”Øyer” til fastspenning.
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Transport i bil

Quantum R44 Lightning skal ALTID være fastspændt under 
transport. 

Hvis kørestolen skal løftes, løft i svinghjul fortil og bagtil. Undgå 
at løfte i sæde og skærme.

Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i 2 ”øjer” fortil og 2 
”øjer” bagtil. Alle markeret med gult.

“Øje” til fastspænding



30˚ 45˚
60˚

40˚
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Fastspænding med seler i bilgulv

Dahl Engineering selesæt til fastspænding i bil. 

Der skal ALTID bruges 4 seler bagtil og 2 foran.

Det skal monteres i godkendte monteringsbeslag i bilen og de 4 
fastsvejsede øjer på Quantum R44 Lightning.

Selerne SKAL monteres inden for de på billedet viste vinkler for 
at opnå den optimale styrke.

Køretøjet opfylder kravene specificeret i DS/ISO 7176-19-2008.

Selerne skal være stramme. De må aldrig være slappe.
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Offentlig transport. (Tog / bus)

Kørestolen er indenfor kravene til ydre dimensioner i EU-direk-
tiverne om offentlige transportmidler som tog og busser.

Uanset anbefaler vi, at ledige fastgørelser anvendes til at fast-
gøre stolen som vist under afsnittet - Fastspænding med seler i 
bilgulv.

Kørestolsbrugere bør flyttes til et af de indbyggede sæder i 
transportmidlet, og bruge de indbyggede sikkerhedsseler, hvis 
muligt. Den tomme kørestol bør opbevares i bagagerummet, 
sikret på behørig vis under kørsel.

Kørestolen opfylder kravene i DS/ISO 7176-19: 2008 og er der-
for konstrueret og testet til brug som kun et fremadrettet sæde i 
et motorkøretøj.

Bemærk!
Overholdelse af denne standard udelukker ikke, at kørestolen 
vender bagud i store tilgængelige køretøjer, der er udstyret til 
bagudvendte kørestolsbrugere.
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Kørestolen er blevet testet dynamisk i fremadrettet retning med 
ATD’en, der er fastholdt af både hoftesele og skuldersele (fx 
skuldersele som en del af en trepunktsbæltefastholdelse).

Både hofte- og skulderselen skal bruges til at reducere mulighe-
den for hoved- og brystpåvirkninger med køretøjskomponenter.

Når det er muligt, skal andet hjælpeudstyr enten fastgøres til 
kørestolen eller fjernes fra kørestolen og fastgøres til køretøjet 
under rejsen, så det ikke bryder løs og forårsager personskade i 
køretøjet i tilfælde af kollision.

Ændringer eller udskiftninger på kørestolenes fastgørelses-
punkter, konstruktionsramme eller komponenter bør ikke foreta-
ges uden først at rådføre sig med kørestolsproducenten.

Lukkede og forseglede batterier, såsom “geleret elektrolyt”, skal 
være installeret på el-drevne kørestole, når de anvendes i et 
motorkøretøj.

Vær forsigtig, når du anvender beslaget til fastholdelsesanord-
ning for at placere sikkerhedsselens spænde. Det skal placeres 
således, at udløseren ikke kan blive ramt under en evt. kollision.

Sikkerhedsseler må ikke holdes væk fra kroppen med køre-
stolskomponenter som armlæn eller hjul.
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Transport i fly

Hvis Quantum R44 Lightning skal transporteres med fly, kræver 
flyselskaberne:

• at batterierne er flygodkendte
• at luften er lukket ud af dækkene.
• at batteriledningerne er afmonteret (ikke altid, men ofte).

Hovedafbryder kan monteres (ekstraudstyr).

Batterierklæring til brug ved flytransport kan findes på Medemas 
hjemmeside: 

https://www.medema.dk/tjenester/service-reparation/flycertifikat/

Bugsering

Hvis man skulle være uheldig at få motorstop, kan Quantum 
R44 Lightning trækkes eller skubbes. Quantum R44 Lightning 
skal altid være slukket og frikoblet under bugsering. Se afsnit 
om Bremser.

Skal Quantum R44 Lightning trækkes, fastgøres et tov til bug-
seringsbeslag fortil - markeret med gult. Træk ikke hurtigere end 
5 km/t. Kørestolen  vil generere strøm under bugseringen, fordi 
motorerne i det tilfælde vil fungere som dynamoer. Hvis der 
bugseres med mere end 5 km/t, er der risiko for at motorerne 
genererer så meget strøm, at kørestolen beskadiges, og i vær-
ste fald bryder i brand.



Total lengde uten fotstøtter
     91 cm

Svingradius / diameter
med benstøtter

Total bredde inkl. armlener
75 cm

Total lengde med fotstøtter
119 cm

Radius 91 cm
Diameter 182 cm

Frihøyde
8.25 cm
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Målskitse - venderadius / diameter
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Tekniske data

Quantum R44 Lightning - TB-Flex
Generel information:
Total længde - med delte benstøtte 119 cm
Total længde - med sentral fodstøtte 119 cm
Total længde - uden benstøtte 91 cm
Total bredde 75 cm
Vægt inkl. batterier, sæde (45 cm), el-
benstøtter, nakkestøtte, swing away og 
joystick.

140 kg

Vægt uden batterier, sæde, benstøtte, 
nakkestøtte, swing away og joystick.

58,5 kg

Hjulstørrelse:
Drivhjul:
Svinghjul:

35,5 cm
23,0 cm

Maks. hastighed 10 km/t
Frihøjde 82,5 cm (ved batteriboksen)
Kantforsering 6,0 cm
Svingradius / diameter 90,8 cm / 181,6 cm
Motor To motorer RWD
Maks. personvægt 136 kg
Affjedring ATX Suspension (Active trac with extra 

stability)
Statisk stabilitet 9° (16 %)
Dynamisk stabilitet 6° (10,5%)
Mulighed for ekstraudstyr Ja
Standard farve Viper blue
Klassificering Klasse B

Støj:
Støjniveau < 65 dB

Batterier:
Batterier standard
Alternativ 1
Alternativ 2

2 x 12V / 60 Ah GEL
2 x 12V / 75 Ah GEL
2 x 12V / 105 Ah AGM

Batterimål standard
Alternativ 1
Alternativ 2

23 x 14 x 22 cm
26 x 16,8 x 19,7 cm
26 x 17 x 22 cm

Batterivægt standard
Alternativ 1
Alternativ 2

17,5 kg
21,5 kg
26,0 kg

Ladetid 8 timer
Ladeapparat 24 VDC - 8 A
Kørestrækning 25 km
Elektronik P&G
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Quantum R44 Lightning - TB-Flex
Sæde:
Sædeplanvinkel
TB-Flex 0° - 30°
Sædebredde
TB-Flex 45 cm
Sædedybde
TB-Flex 38 cm - 54 cm
Sæderyghøjde
TB-Flex

54 cm - 59 cm

Rygvinkel 40°
Sædehejs/tilt
TB-Flex
Heve/senke
Tiltvinkler (***)

25,4 cm
30°

Højde fra gulv til overkant på sæderam-
me. (ikke tiltet)
TB3 43 cm
Højde fra gulv til overkant på sædepude 
Spinalus VB. (ikke tiltet)
TB-Flex 51 cm

Lygter:
Blinklys / Lys Diode

Kørestolen er i overensstemmelse med følgende standarder:
ISO 7176-15 Annex A 

a) Krav og prøvningsmetoder til statisk 
styrke, slagstyrke og udmattelsesstyrke 
(ISO7176-8)

b) Effekt- og styresystemer til elektrisk 
drevne kørestole og scootere - Krav og 
prøvningsmetoder. (ISO 7176-14)

c) Klimaprøvning af elektriske kørestole 
ISO 7176-9

I overensstemmelse

I overensstemmelse

I overensstemmelse

ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til 
brug som sæder i motorkøretøjer

I overensstemmelse

Crash tested with belts from Dahl Engi-
neering 

Bestået

* Kørestrækningen afhænger af: temperatur, vind, terræn, dæktryk og brugervægt.
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Egne notater
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