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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 4Front er konstrueret til en personvægt på maks. 136 kg.

Joystick Q-Logic 3

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 4Front.

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 4Front”. 

For at sikre at Quantum 4Front 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 4Front. 

Har De yderligere spørgsmål til brugen af Quantum 4Front eller til 
denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte 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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Betegnelser

Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring 
senere i instruktionsbogen.

Anti-tip hjul

Manuel 
frikoblings-
håndtag Drivhjul

Svinghjul

Øje til bespænding

Batterier

Hovedafbryder

Svinghjul sensor
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Bremser

Quantum 4Front er udstyret med to sæt bremser: Motorbremse 
og parkeringsbremse.

Motorbremse:

Ved kørsel ned ad bakke bremser Quantum 4Front’s styreen-
hed så motoren bremser.

Parkeringsbremse:

Når køretøjet står stille og joysticken ikke berøres, aktiveres 
automatisk en magnetbremse på hver drivenhed. Ved kørsel fri-
gøres først magnetbremsen, hvorpå Quantum 4Front kan køres 
med joystick som tidligere beskrevet.

Bemærk!:
Quantum 4Front 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.

Betegnelse Forklaring
Øje til fastspænding Bruges når stropper anvendes ved fastspænding i bil. 

Bruges også til at trække eller løfte stolen
Svinghjul De forreste hjul på køretøjet
Svinghjul sensor Sensoren formidler vigtig information til styringen om 

svinghjulenes vinkel. Dette for at sikre de bedst mulige 
køreegenskaber til enhver tid.

Manuel frikoblings-
håndtag

Et håndtag på hver side. Nå køretøjet er frikoblet er brem-
sen slået fra. 

Drivhjul Er direkte forbundet med motor og bremse.
Anti-tipphjul Reducerer risikoen for at vælte bagover ved kørsel op og 

ned, over kantsten, op/ned af bakker og i ujævnt terræn.
Batterier Forsyner køretøjet med strøm.
Hovedafbryder Standser strømtilførsel til køretøjet.
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Frikobling:

Quantum 4Front 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.

Normal position for kørsel - skubbet op Position for frikobling - skubbet ned

Manuel frikoblingshåndtagManuel frikoblingshåndtag
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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 4Front

Quantum 4Front er et moderne hjælpemiddel, som er udviklet 
specielt for at hjælpe Dem til at få den størst mulige bevægel-
sesfrihed.

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 4Front i brug, skal alle forudsigelige, 
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.

Bemærk!
Hvis Deres Quantum 4Front / bil er udstyret med docking sy-
stem fra Dahl Engineering, skal De være opmærksom på, at 
frihøjden ændres til 5,5 cm.

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 4Front hurtigere, end De ønsker, stoppes 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 4Front:

• 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 (eks. 

sne eller nyslået græs)
• Undgå at forcere kantsten højere end 7 cm. Hvis det er en stol 

med docking system, er frihøjden nede på 5,5 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 4Front i påvirket tilstand. Det 
gælder både medicin og alkohol.
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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 4Front. 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 4Front 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 køretøjet. 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

                     
Lading
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 træk-

kes 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 4Front 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 4Fronteren 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 4Front 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 4Front 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 4Front 
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 
4Front 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 4Front’eren er blevet købt hos.

Quantum 4Front’eren skal være SLUKKET, før De går i gang.

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

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 
4Front 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



0 V

0 V
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Udskiftning af batterier

Sådan demonteres batterierne.

Sluk altid for strømmen på Quantum 4Front, før du begynder 
demonteringen.

Er der benstøtter eller lignende på Quantum 4Front, 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 Q-Logic 3

Q-Logic 3 styringen bruges til at håndtere el-kørestolen og alle 
den elektriske komponenter.

Q-Logic 3 styringen er en fuld programmérbar, modulopbyg-
get styringssystem til at styre en el-kørestol. Den er designet 
så brugeren 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 Production A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader 
og personskader, som opstår ved uhensigtsmæssig eller usik-
ker benyttelse af Q-Logic 3.

Har De yderligere spørgsmål til brugen af Q-Logic 3 eller til 
denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os 
på:

Medema  A/S
Phone: +45 70 10 17 55
Email: 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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Betegnelser Q-Logic 3

Nedenfor en oversigt over knapper og deres betydning.

Pos Betegnelse
1 LCD skærm
2 Kørsel / Funktion inhibit (LED)
3 Tænd/sluk - Select håndtag
4 Joystick
5 Tænd/sluk og Mode stik
6 Knap 1 - Select knap
7 Home knap
8 Horn
9 Knap 2 - Select knap
10 Hastighedsjustering
11 Ladestik
12 Lys
13 Blinklys venstre
14 Blinklys højre
15 Batteriindikator

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 ledsagerstyring

Nedenfor en oversigt over knapper og deres betydning.

Pos Betegnelse
1 Mode knap
2 Mode LED
3 Aktuator indikators
4 Batteriindikator
5 Tænd/sluk
6 Joystick
7 Tænd/sluk og Mode stik

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 forbedret display

Nedenfor en oversigt over knapper og deres betydning.

Pos Betegnelse
1 Tænd/sluk knap
2 Navigationsnøgle - 4 retninger
3 Mode knap
4 LCD skærm
5 Batteriindikator
6 Ladestik / programmeringsstik
7 9-pin D-sub stik
8 Tænd/sluk og Mode stik

Vi anbefaler at man de første par gange indstiller hastigheden i 
laveste tilstand, til man er fortrolig med køretøjets bevægelser.
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Funktioner

Betjeningsknapperne er placeret lige foran joysticket. For at 
starte stolen tryk på Tænd/sluk / Select håndtag vippes op én 
gang. 

Horn  
Giver et højt advarselssignal.

Home (hjem) knap  
Home knappen gør det muligt hurtigt at tilgå menuerne for Drive 
Mode (kørsel), Seat Mode (sædeindstilling), Settings Mode (ind-
stillinger) og Auxiliary menu (hjælpemenu).

Hvis systemet ikke er sat op til Environmental Functions, vil 
ikonet ikke vises.

Select I og II   
Select I bruges som genvej til Profile 1. Og Select II bruges som 
genvej til Seat menu. Knapperne er dog programmérbare, så 
de kan være anderledes på Deres stol.

Note!
Hvis Deres kørestol er udstyret med lys, vil knapperne Horn, 
Select I og Select II være udskiftet med Lys tænd/sluk og blink-
lys højre og venstre.

Hvis blinklys til venstre er aktiv, og man trykker på blinklys til 
højre, vil blinklys til venstre stoppe og den til højre starte.

Knap Menu
1 Køreindstillinger
2 Indstillinger
3 Sædeindstillinger
4 Ekstra Menuer
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Katastrofeblink
For at starte katastrofeblink - tryk på begge blinklys knapper på 
én gang. Hvis man slukker for stolen, vil katastrofelyset stadig 
blinke. For at slukke dem skal stolen tændes og tryk igen på 
begge blinklys knapper på én gang. De er nu slukkede.

LCD skærmen

LCD farveskærmen giver brugeren meddelelser på en letforstå-
elig og intuitiv måde. Cirklen i øverste venstre hjørne indikerer 
om stolen er i (grøn) Fuld funktionsdygtig, (gul) Fart reduktion 
og (rød) Kørsel forhindret.

Hvis sædet f.eks. er hejst, vil cirklen lyse gul for reduceret fart.
Man kan komme tilbage til (grøn) Fuld funktiondygtig ved at 
sænke sædet igen.

Køretilstand

For at se den øjeblikkelige køretilstand - tryk på Hjem (Home) 
knappen, og tryk joysticket op én gang. 

Funktionstilstand Klokken

Batteriindikator % af fuld funktionskraft

Triptæller Låst indikator

Speedometer Køreprofil
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Valg af køreprofil

Der kan programmeres op til 4 forskellige køreprofiler. Køre-
profilerne programmeres af stolens fabrikant/udbyder. Kontakt 
dem hvis profilerne ønskes ændret.

Gør følgende for at vælge en profil.
• Tænd for kørestolen
• Skub Tænd/sluk håndtaget op flere gange for at bladre igennem 

de forskellige profiler. 
• Vælg med et klik med Tænd/sluk håndtaget.

Bemærk!
Man kan kun bladre fremad i oversigten og køreprofiler. Hvis 
man skubber håndtaget ned vil man slukke stolen.

Aktuator justering (sæde)

Q-logic 3 kan håndtere op til 5 sæde-aktuatorer.

• Brug Tænd/sluk håndtaget for at starte stolen. 
• Skub Tænd/sluk håndtaget op flere gange indtil skærmen for sæ-

deindstillinger vises.
• Brug joysticket - flip til enten højre eller venstre for at bladre igen-

nem de forskellige indstillinger.
• Når skærmen viser billedet af den del der ønskes justeret, brug 

joystick op/ned for at justere.

Tilt Rygvinkel Sædehejs Ryg + fodstøtter

Central fodplade Højre fodstøtte Venstre fodstøtteFodstøtter
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iLevel funktion

Kørestolen kan være udstyret med iLevel funktion. 

I nogle situationer vil det være nødvendigt at bruger øver i bru-
gen af iLevel sammen med en uddannet hjælper. 

Sædehejs
iLevel funktionen vælges ved at vælge sædehejs.

• Tænd for stolen på Tænd/sluk håndtaget
• Skub Tænd/sluk håndtaget op flere gange til siden med sædeind-

stillinger, eller tryk på Select II for direkte adgang til sædeindstil-
linger.

• Brug joystick højre/venstre for at bladre til sædehejs.
• Brug joystick op/ned for at hæve eller sænke sædet. Når sædet 

hejses aktiveres iLevel. De forreste hjulaffjedringer låses.

iLevel må kun bruges på jævne, plane tørre flader, som i ind-
købscentre, kontorer eller på jævne fliser udendørs.
Sæde/ryg kan være tiltet up til 20° samtidig med at iLevel er 
aktiveret.

Funktionstilstande

Ingen restriktioner iLevel aktiv

Reduceret hastighed Kørselsstop
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Indstillinger

De følgende sider beskriver de forskellige skærmbilleder der 
anvendes af Q-Logic 3.

Indstilling af lyd

• Tryk på Home (hjem) knappen
• Pres joysticket til venstre for at gå ind i settings menu.
• Brug joystick op/ned til den ønskede setting er markeret.
• Gå ind i den ønskede setting ved at presse joysticket til højre.

Man kan til enhver tid gå tilbage til forrige menu med et tryk til 
venstre på joysticket.

Brug joystick til højre ned igennem menu-
erne. Når man når til afkrydsningboksene, vil 
joystick til højre markere eller fjerne marke-
ring i boksen.

Når en opsætning bliver ændret vil systemet lave en back-up, 
så når stolen slukkes vil der i displayet stå ”parameter backup 
in progress”, før skærmen slukker.
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Indstilling af Display

• Tryk på Home (hjem) knappen
• Pres joysticket til venstre for at gå ind i settings menu.
• Brug joystick op/ned til den ønskede setting er markeret.
• Gå ind i den ønskede setting ved at presse joysticket til højre.

Man kan til enhver tid gå tilbage til forrige menu med et tryk til 
venstre på joysticket.

Brug joystick til højre ned igennem menu-
erne. Når man når til afkrydsningboksene, vil 
joystick til højre markere eller fjerne marke-
ring i boksen.

Når en opsætning bliver ændret vil systemet lave en back-up, 
så når stolen slukkes vil der i displayet stå ”parameter backup 
in progress”, før skærmen slukker.
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Indstilling af klokken

• Tryk på Home (hjem) knappen
• Pres joysticket til venstre for at gå ind i settings menu.
• Brug joystick op/ned til den ønskede setting er markeret.
• Gå ind i den ønskede setting ved at presse joysticket til højre.

Man kan til enhver tid gå tilbage til forrige menu med et tryk til 
venstre på joysticket.

Brug joystick til højre ned igennem menu-
erne. 

Brug joystick højre/venstre for at vælge om 
det er timer, minutter eller AM/PM der skal 
justeres 

Brug joystick op/ned for at justere værdien.

Når en opsætning bliver ændret vil systemet lave en back-up, 
så når stolen slukkes vil der i displayet stå ”parameter backup 
in progress”, før skærmen slukker.

For at gemme indstillingen, brug joystick højre/venstre til  eller 
Pres joysticket op én gang for at vælge.
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Indstilling af auto brightness

Q-Logic 3 har en sensor, som tilpasser skærmlyset til henholds-
vis dagslys og natlys. 

• Tryk på Home (hjem) knappen
• Pres joysticket til venstre for at gå ind i settings menu.
• Brug joystick op/ned til den ønskede er markeret.
• Gå ind i den ønskede setting ved at presse joysticket til højre. 

Man kan til enhver tid gå tilbage til forrige menu med et tryk til 
venstre på joysticket.

Brug joystick til højre ned igennem menu-
erne. 

I BRIGHTNESS DAY menuen kan man 
skifte til BRIGHTNESS NIGHT ved at vippe 
joysticket til højre. Vip til højre igen og den 
skifter tilbage igen. Brug joystick op/ned til at 
indstille lyset procentvis med et interval på 5%.

Når en opsætning bliver ændret vil systemet lave en back-up, 
så når stolen slukkes vil der i displayet stå ”parameter backup 
in progress”, før skærmen slukker.
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Slå Bluetooth funktioner til/fra

• Tryk på Home (hjem) knappen
• Pres joysticket til venstre for at gå ind i settings menu.
• Brug joystick op/ned til Bluetooth Operation er markeret.
• Gå ind i den ønskede setting ved at presse joysticket til højre. 

Herinde vises de tilgængelige bluetooth funktioner. 

Man kan til enhver tid gå tilbage til forrige menu med et tryk til 
venstre på joysticket.

Brug joystick til højre ned igennem menu-
erne. 

Bemærk!
Menupunktet Bluetooth Operation ses både 
under SETTINGS og under BLUETOOTH 
OPERATION, og man skal ud under den sid-
ste for at finde bluetooth komponenterne.

     Bluetooth ID

MOUSE CONNECTIONS bruges til at parre 
en bluetooth mus til Q-Logic 3. Nu kan Q-Lo-
gic 3 bruges som mus. Musen kan knyttes til 
computer der kører med Windows eller MAC 
operativsystem. 

En bluetooth dongle kan også tilknyttes. Se 
leverandørens vejledning for kompatible ope-
rativsystemer.

Vælg MOUSE CONNECTIONS og vip joysticket til højre. Et 
museikon ses, med bluetooth ID nummeret for oven. Er ikonet 
gråt er der ikke parret, og hvis det er blåt er den parret.
Brug Home (hjem) knappen for at forlade menuen.
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Programmering igennem Econ-w tillader Q-Logic 3 at blive pro-
grammeret af forhandler af medicinsk udstyr igennem en parret 
bluetooth Windows enhed. Prog access Econ-w skal være slået 
til for at det er muligt. Selv hvis forhandleren tidligere har haft 
adgang.

Programmering igennem Econ-i tillader Q-Logic 3 at blive pro-
grammeret af forhandler af medicinsk udstyr igennem en parret 
bluetooth iOS enhed. Prog access Econ-i skal være slået til for 
at det er muligt. Selv hvis forhandleren tidligere har haft ad-
gang.

Aktivér Assistive Switch Control functions

• Tryk på Home (hjem) knappen
• Pres joysticket til højre for at gå ind i bluetooth menu.
• Brug joystick op/ned til Assistive Switch Control function er marke-

ret.
• Gå ind i den ønskede menu ved at presse joysticket til højre. 

Man kan til enhver tid gå tilbage til forrige menu med et tryk til 
venstre på joysticket.

Brug joystick til højre ned igennem menu-
erne. 

Et gråt ikon indikerer at enheden ikke er par-
ret. Et blåt ikon indikerer at enheden er parret.
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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

Bluetooth el-specifikationer

Bluetooth udgangseffekt 10 mW
Driftsområde 40 m LOS (Line of sight)
Driftstemperatur -40° C til 85° C
Opbevaringstemperatur -55° C til 150° C
RF trådløs teknologitype Sameksisterende med IEEE 802.11 

(AWMA, AFH)
Krypteringssikkerhed 128-bit

EMC testet på et rullestolseksempel

Modtagelighed Testet til 20V/m til IEC 61000-4-3
Emissioner Til CISOR11, Gruppe 1, Class B
ESD Til IEC 610000-4-2
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Ledsagerstyring / stand alone joystick

Kontakt forhandler for mere information om disse muligheder.

Ledsagerstyringen og stand alone Joystick er opbygget på 
tilsvarende vis.

• Tænd/sluk knap 
Tænder eller slukker køretøjet. 

• Mode knap 
Bladrer gennem køreprofiler og sædeindstillinger  

• Batteriindikator 
Indikerer hvor meget strøm der er på batteriet. 

• Aktuator LEDs 
Indikerer hvor mange aktuatorer der er i brug. 

• Mode LED 
 Bruges til valg af profil 

• Joystick 
Joysticket kontrollerer hastighed og retning, når stolen er i bevæ-
gelse. Vip joysticket til højre for at vælge aktuatorer i sædemodu-
let. Brug joystick op/ned for at aktivere den ønskede aktuator. 

• Tænd/sluk og Mode stik 
Tillader eksterne tænd/sluk og Mode switch installationer.
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Forbedret display

Den forbedrede skærm er oftest brugt sammen med ekstra 
speciel udstyr. Det kan også være det visuelle udtryk sammen 
med stand alone joysticket. Brugt sammen med den håndholdte 
styring har man et bedre og større billede end den håndholdt 
styring selv kan levere. Kontakt forhandler for mere information.

Den bedre skærm har følgende muligheder:

• Tænd/sluk 
Tænder/slukker køretøjet 

• Tænd/sluk og Mode stik 
Tillader eksterne tænd/sluk og Mode switch installationer. 

• Mode knap 
Bladrer gennem køreprofiler og sædeindstillinger  

• 9-pin D-sub tilslutning 
Tillader tilslutning af specielle styringsenheder. 

• LCD skærm 
En farve LCD skærm kan have indbygget infrarød (IR) for fjernbe-
tjening, og med bluetooth musestyring 

• Navigationsnøgle - 4 retninger 
Pilene op/ned aktiverer sædefunktioner, mens højre pil vælger 
næste funktion, og venstre pil vælger forrige funktion (hvis der er 
flere sædefunktioner monteret på stolen). I menuen bruges pilene 
op/ned til at navigere op/ned i menuen. Højre pil er Vælg, og ven-
stre pil er Esc.

Når denne skærm er den aktive input-enhed, 
vil man møde AUXILARY skærmen når man 
bladrer igennem menuerne. Den kommer efter 
køreindstillinger og før sædeindstillinger.

Det giver brugeren adgang til Settings (indstil-
linger). Indstillingerne heri foregår på samme 
måde som de øvrige indstillinger. Se tidligere i 
denne manual.



Or
GREEN: ~100%–50%
YELLOW: ~49%–25%
RED: ~24%–0%

BATTERY CONDITION METER
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Automatisk hastighedsreduktion

Systemet er sikret mod overophedning, og hvis motorerne eller 
styringen bliver varmere en godt er, sænker systemet farten til 
20% 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.

Sleep mode

Hvis joysticket ikke har været brugt i 20 min vil stolen gå i Sleep 
mode. For at stolen kan køre igen, skal den slukkes og tændes 
på ny.

Batteriindikator

Batteriindikatoren indikerer hvor meget strøm der er på batte-
riet.

Batteriindikator

eller
Grøn: ~100%-50%
Gul: ~49%-25%
Rød: ~24%-0%

Q-Logic 3 fejlkoder

Q-Logic 3 har tre typer beskeder, information, advarsel og fejl.

• Information - har ingen indflydelse på kørestolens kørsel og  funk-
tioner.

• Advarsel - Gør opmærksom på forhold, der kan have indflydelse 
på stolens funktioner og ydeevne.

• Fejl - Gør opmærksom på forhold der påvirker stolens funktioner 
og ydeevne.

Fejlene bliver vist på LCD skærmen med en fejlkode. Det gør 
det lettere at identificere fejlen og få den rettet.



   

Error #56

 

Error #56
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Hvis LCD skærmen viser en fejlkode, så følg forslaget til løs-
ning. Hvis fejlen ikke forsvinder, eller der kommer nye fejlkoder, 
kontakt forhandleren for hjælp. Ha gerne stolens serienummer 
parat når forhandleren kontaktes.

Information Advarsel Fejl Error)
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Problemløsning

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.

Fejl 
nr.

Pop op tekst Mulig årsag Mulig løsning

1 Motor 1 not con-
nected

Ingen forbindel-
se til motor 1

1. Sluk for stolen
2. Kontrollér tilslutninger til 
motor 1
3. Tænd for stolen igen.

2 Motor 2 not con-
nected

Ingen forbindel-
se til motor 2

1. Sluk for stolen
2. Kontrollér tilslutninger til 
motor 2
3. Tænd for stolen igen.

3 Brake 1 not con-
nected

Ingen forbindel-
se til bremse 1

1. Sluk for stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Tænd for stolen igen.

4 Brake 2 not con-
nected

Ingen forbindel-
se til bremse 2

1. Sluk for stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Tænd for stolen igen.

20 Undervoltage Underspænding 1. Oplad batterier.
21 Overvoltage Overspænding Check batterispænding. Batte-

rierne er måske overopladede. 
Undgå at køre i fuld fart ned ad 
en bakke med fuldt opladede 
batterier.

23 Motor 1 output 
defect

Motor 1 ud-
gangsfejl

1. Sluk for stolen
2. Kontrollér motortilslutninger
3. Tænd for stolen igen.

24 Motor 2 output 
defect

Motor 2 ud-
gangsfejl

1. Sluk for stolen
2. Kontrollér motortilslutninger
3. Tænd for stolen igen.

25 Brake 1 error Fejl på bremse 1 1. Sluk for stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Tænd for stolen igen.

26 Brake 2 error Fejl på bremse 2 1. Sluk for stolen
2. Slå frikobling til/fra
3. Kontrollér motortilslutninger.
4. Tænd for stolen igen.

32 Speed reduction
(Overtemperature)

Hastighedsre-
duktion 
(overophedning)

Stolens hastighed er sænket 
automatisk for at beskytte sto-
len elektronik.

34 Joystick not cen-
tered

Joystick ikke i 
neutral position i 
centrum.

1. Sluk for stolen.
2. Slip joysticket, så den går i 
centrum
3. Tænd for stolen igen.
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Fejl 
nr.

Pop op tekst Mulig årsag Mulig løsning

35 Joystick out of 
center

Joystick not 
centered

1. Sluk for stolen.
2. Slip joysticket, så den går i 
centrum
3. Tænd for stolen igen.

46 Bluetooth not 
working

Bluetooth virker 
ikke.

1. Sluk for stolen
2. Vent 5 sekunder
3. Tænd for stolen igen.

47 Suspension lock 
not engaged - Seek 
level ground

Fjederlås virker 
ikke - søg jævn 
grund.

1. Søg jævn grund.
2. Kontrollér fjederlåsmekanis-
men.

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.

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.

Ladestik
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Bortskaffelse

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

TRU-Balance 3 sædet er et unik sædesystem. Den er fuld ju-
sterbar, 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.

Hævet X X
Tiltet mere end 
20°

X X

Ryglæn mere 
end 20°

X X

Tilt + Ryglæn 
mere end 125°

X X X X



= Accessory Channel

= Cushions Not Shown

Flip-up

Pediatric

Two PostHeavy Duty
Drop-in

Flip-up with
Downpost

Armrests

Optional
Transfer Bars
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Betegnelser

Adgangskanal
Puder ikke vist

Forflytningshåndtag

Forflytnings-
håndtag

Armlæn

Vip op

Vip op med 
afstivning

Pædiatrisk

Heavy duty 
drop in To afstivninger



25.4 cm

175°

95°

50°

175°

50°
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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

Tru Balance 3 vinkler



Toggle

Drift

1 2 3 4

1

2

3
4

 Tilt 1

Retur til siddestilling 1

Tilbagelænet 2 N/A

Retur til siddestilling 2 N/A

Sædehejs 3 N/A

Retur til siddestilling 3 N/A

Central fodstøtte op
 

4 N/A

Central fodstøtte ned 4 N/A

Delte fodstøtter 
Op

Left    

Right  

3

4

N/A

Delte fodstøtter 
Ned

Left    

Right  

3

4

N/A

Brugervejledning 2433-2015-B  50 af 76 Version 1.0.0/2019

Medema Production A/S

Menuoversigt

Nedenfor ses mulige menuvalg med forskellige styringsmoduler.
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Armlæn muligheder

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 TRU-Balance 3 syste-
mer.

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 på og af stolen.

Armlænet 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
• Løsn skruen pos 1.
• Hæv eller sænk armlænet til ønsket højde.
• Spænd skruen pos 1 igen.
• Løsn kontramøtrikken pos 7, og justér armlænet til vandret position. 
• Spænd kontramøtrikken ved at dreje på spindlen pos 8 og kon-

tramøtrikken pos 7.

Justering af armlæn vinkel
• Løsn kontramøtrikken (Fig A)
• For at sætte armlænet i den 

ønskede vinkel, juster spind-
len pos 8, for at hæve/sænke 
armlænet.

• Spænd kontramøtrikken igen.

Justering af armlæn bredde
• Løsn sætskrue pos 3 på un-

dersiden før justering. (Fig A)
• Justér armlænets bredde til det 

ønskede ved at dreje skruerne 
pos 2 (Fig A)

• Spænd sætskruerne pos 3 
igen.

Fjerne armlænet
• Løsn fingerskrue pos 5 (Fig A)
• Tag fat og træk armlænet af 

armlænstøtten.

Fig A

Fig B

Vip op armlæn
1. Skrue 1, 2, og 3
2. Skrue 4 og 5
3. Sætskrue 1 og 2
4. Armlænsstøtte

5. Armlæn fingerskrue
6. K o n t r a m ø t r i k
7.
8.

Møtrik
Spindel

1 2

35
4

6

7

A

D

E

B C

1

Vip op armlæn
1. Skrue
A. Sving ind
B. Ingen Sving/fikseret
C. Sving ud
D. Højre arm
E. Venstre arm
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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



Brugervejledning 2433-2015-B  54 af 76 Version 1.0.0/2019

Medema Production A/S

Armlæn Heavy duty

Heavy duty armlænet er designet til at blive fjernet i forbindelse 
med forflytning til/fra kørestolen.

Fig E

Fig F

Afmontér armlænet
• Drej håndtaget bagud. 

(Fig E)
• Løft armlænet af.

Montere armlæn
• Placér armlænet i arm-

læn block (Fig E)
• Spænd håndtaget 

fremad.

Justere armlæn 
position
• Afmontér armlænet (Se 

ovenfor)
• Løsn skruerne pos 2 på 

Fig F
• Lad armlæn block glide 

frem/tilbage til ønsket 
position.

• Spænd skruerne 2 
igen.

• Montér armlænet igen.

Justere armlæn højde
• Fjerne skruerne pos 4 

Fig F
• Flyt armlænet op/ned til 

ønsket højde.
• Montér pos 4 igen.

1

Armlæn heavy duty
1. Armlæn håndtag

1

5

5

2 3

4

1. Armlæn håndtag
2. Skruer 1 og 2
3. Armlæn block

4. Skruer 3 og 4
5. Montage block

Armlæn heavy duty

   25.4-35.58 CM    20.3-30.5 CM
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Armlæn pædiatrisk

Armlæn pædiatrisk med afstivning og hurtig højdejustering kan 
let justeres eller fjernes for nemmere transport til/fra el-køresto-
len.

Fig G

Fig H

Afmontér armlænet
• Drej håndtaget bagud. 

(Fig G)
• Løft armlænet af.

Montere armlæn
• Placér armlænet i arm-

læn block (Fig G)
• Spænd håndtaget 

fremad.

Justere top højde
• Hvis der er monteret 

en låse pin, skal den 
afmonteres.

• Træk i armlænet for 
at hæve, eller tryk på 
udløserhåndtaget for at 
sænke den.

• Hvis der var en låse pin 
skal den genmonteres.

Justere bund højde
• Fjern skruerne pos 3 

(Fig H)
• Flyt armlænet op/ned til 

ønsket højde.
• Montér pos 3 igen.

Armlænet kan justeres 
fra 20 cm til 27 cm total.

1

2 3

Armlæn pædiatrisk
1. Låse pin
2. Armlæn håndtag

3. Armlæn block

1 2

3

4

Armlæn pædiatrisk
1. Armlæn håndtag
2. Armlæn block

3. Skruer 1 og 2
4. Montage block



= Accessory Channel

= Cushions Not Shown

Flip-up

Pediatric

Two PostHeavy Duty
Drop-in

Flip-up with
Downpost

Armrests

Optional
Transfer Bars
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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 svin-
ger 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.



95°
110°

175°

85°

175°
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Manuel sæderyg

Hvis Deres TRU-Balance 3 sæde er udstyret med en manuel 
sæderygjustering, 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.
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TRU-Comfort 2

TRU-Comfort 2 er en unik sæderyg, med gode muligheder for 
komfortindstillinger.
Fig O nedenfor viser information om de komponenter der kan 
fjernes/justeres. Brug dette diagram til at gøre Dem bekendt 
med funktion og placering af hver komponent, før De tager 
TRU-Comfort 2 i brug. 

Fig O

1

4

3

5
6

2

5

2

6

31

4

TRU-Comfort 2
1. Hovedstøtte
2. Thorakal støtte
3. Valgfri sidestøtter & beslag
4. Sæderyg hynde
5. Laterale vinger
6. Lændestøtte



Brugervejledning 2433-2015-B  63 af 76 Version 1.0.0/2019

Medema Production A/S

Installation og brug

TRU-Comfort 2 består af sæderyg hynde, lændestøtte, laterale 
vinger og/eller thorakal støtte, som kan bruges efter behov for 
brugerkomfort og positionering. De er fastgjort til sæderyggen 
med genanvendelig velkro, eller hardware.

Placering af TRU-Comfort 2 positioneringskomponenter 
• Placér lændestøtte, og thorakal støtte hvor brugeren har behov. 

Tryk den flade side mod sæderyggen, og fastgør med hardware.
• Placér sæderyg hynde, så velkroen peger ind mod sæderyggen. 

Placér puden over enhver støtteanordning. Fastgør puden sikkert 
med velkro.

Advarsel!
Omgivelsestemperaturen kan have stor effekt på hynderne på 
Deres stol. Det kan i visse tilfælde forårsage hudirritation. Udvis 
forsigtighed hvis Deres køretøj opbevares i ekstrem varme eller 
kulde.

Rengøring
Sæderyg-betrækket kan vaskes. Afmontér ryg-hynden, og tag 
betrækket af. Vask den i vaskemaskine på max. 60°. Brug ikke 
blegemiddel. Betrækket bør lufttørre. 

Når betrækket er tørt igen, monteres det igen på sæderyg-hyn-
den. Og ryghynden monteres på stolen igen.

Sidestøtte

Sidestøtter er lette at montere og justere. De kan justeres både 
i højde og bredde.

Bemærk!
Sidestøtter bør monteres og justeres af en autoriseret forhand-
ler.



��

1

2

3

4

Sidestøtte
1. Sideskinne
2. Skinne guide

3. Sidestøtte
4. Sidebeslag

A

B

C

D

E

F

A B

C D

E F
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Montage
• Montér, men spænd ikke 

skruerne i sideskinnen.
• Lad sidestøtten glide ind 

på skinnen (Fig P)
• Justér sidestøtten til øn-

sket højde og bredde.
• Spænd skruerne i side-

skinnen.

Justering
• Løsn skruerne i sideskin-

nen. 
• Justeres til ønsket højde 

og bredde.
• Spænd skruerne i side-

skinnen.

Afhængig af sædehøjde, 
kan der være yderlige hul-
ler til justering af sidestøt-
ter.

Hovedstøtte justering

Hovedstøtten kan justeres 
i højde, dybde og vinkel.

Justering
• Løsn den/de skruer der 

bruges til lige netop det 
der ønskes justeret.  
(Fig Q)

• Justér til ønsket position.
• Spænd skruerne igen.

Kontrollér at alle skruer er 
spændt efter justeringen.

Fig P

Fig Q
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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 TRU-Balance 3 skal ske med en fugtig klud 
opvredet 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.
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Transport i bil

Quantum 4Front 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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Selerne skal være stramme. De må aldrig være slappe.

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 4Front.

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.
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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 4Front skal transporteres med fly, kræver flysel-
skaberne:

• 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 
4Front trækkes eller skubbes. Quantum 4Front skal altid være 
slukket og frikoblet under bugsering. Se afsnit om Bremser.

Skal Quantum 4Front trækkes, fastgøres et tov til bugserings-
beslag 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.



 
 

 

Art. nr.: 000000 - Dahl Docking System

Dahl Docking System
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DAHL Docking system

Dahl Engineerings elektriske Docking System, giver en hidtil 
uset fleksibilitet og sikkerhed for kørestolsbrugere.

Dockingstationen har ved test vist sig at være så stærk, at den 
kan modstå en belastning svarende til en kørestols vægt på 
over 200 kg + en passager, hvis sikkerhedsselen monteres på 
traditionel vis i vognbunden.

Få yderligere informationer og dokumentation hos DAHL Engi-
neering.

DAHL Engineering Løvevej 3, 
DK - 7700 Thisted, 
DENMARK
Tel.:  +45 96 18 00 77
web page:  wtors.com

Artikel 
nummer

Beskrivning

501750 Dahl Docking Station 
MK.II
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Montering af docking låseplade

Quantum 4Front er forberedt for montering af docking låsepla-
de, med forborede huller i chassiset.

For at montere docking låseplade:
• Sluk for stolen.
• Afmontér eventuelle benstøtter.
• Afmontér sædet.
• Afmontér hejs og tilt-modulet.
• Løft batterierne ud.

Nu er man helt ned i bunden af chassiset, og kan montere låse-
pladen. 

Standard Kit Dahl Docking Station til Quantum 
4Front

Møtrikkerne placeres i de forborede 
huller.

De medfølgende skruer placeres i låsepladen, og 
skrues op i møtrikkerne.

Docking låsepladen monteret.

Manuel frakobling.
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De to medfølgende plader placeres på hver side af 
møtrikkerne. De fastgøres med dobbeltklæbende 
tape eller lidt lim.

Da skruerne kommer 
til at gå op over kanten 
på møtrikkerne, skal de 
afkortes, så de passer i 
længden. Ellers er der 
risiko for at de ødelæg-
ger batterierne.

Pladerne i bunden gør 
det muligt batterikassen 
at glide hen over mø-
trikkerne. 

Montér batterier, sædehejs og tilt modulet, sædet og evt. ben-
støtter igen. Afslut med at teste at alle funktioner på stolen 
virker som de skal.

I bilen skal docking 
stationen monteres. Det 
skal foregå på et autori-
seret værksted. 

Stolen køres ind over 
docking stationen, som 
griber spydet. Der kom-
mer et klik når den er på 
plads og sikret.

Når man skal fri igen, trykkes på en elektrisk udløserknap, som 
bliver monteret i bilen i betjeningsområdet. Hvis bilen er slukket, 
eller på anden måde er uden strøm, vil der også være en ma-
nuel udløserknap, man kan bruge.
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Tekniske data

Quantum 4Front
Generel information:
Total længde - med delte benstøtte 116,2 cm
Total længde - med sentral fodstøtte 116,2 cm
Total længde - uden benstøtte 101,4 cm
Total bredde 61,6 cm
Vægt inkl. batterier, sæde (45 cm), el-
benstøtter, nakkestøtte, swing away og 
joystick.

192 kg

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

63,5 kg

Hjulstørrelse:
Sikkerhedshjul:
Drivhjul:
Svinghjul:

10,2 cm
35,6 cm
22,9 mm

Maks. hastighed 10 km/t
Frihøjde 4,8 cm (ved sikkerhedshjulene)

6,7 cm (ved motorerne)
9,5 cm (ved batteriboksen)

Kantforsering
M/dockingstation

8,5 cm
6,0 cm

Svingradius / diameter 62,3 cm / 124,5 cm
Motor To motorer FWD
Maks. personvægt 136 kg
Affjedring SRS (Smooth Ride Suspension)
Statisk stabilitet 9° (16 %)
Dynamisk stabilitet 6° (10,8%)
Mulighed for ekstraudstyr Ja
Standard farve Viper blue
Klassificering Klasse B

Støj:
Støjniveau < 65 dB

Batterier:
Batterier standard
Alternativ

2 x 12V / 75 Ah GEL
2 x 24V / 80 Ah LiNMC

Batterimål standard
Alternativ

26 x 16,8 x 19,7 cm
21 x 16 x 17 cm

Batterivægt standard
Alternativ

21,5 kg pr styk
8,5 kg pr styk

Ladetid 8 timer
Ladeapparat 24 VDC - 8A 
Kørestrækning 26 km (*)
Elektronik Q-Logic 3
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Quantum 4Front
Sete:
Sædeplanvinkel
TB3 0° - 50°
Sædebredde:
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

40 cm - 50 cm
40 cm - 50 cm
35 cm

Sædedybde:
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

42 cm - 50 cm
42 cm - 50 cm
37 cm - 45 cm

Sæderyghøjde:
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn

53 cm - 61 cm
53 cm - 61 cm
40 cm - 48 cm

Rygvinkel 80°
Sædehejs/tilt
TB3
Heve/senke
Tiltvinkler (***)

25,4 cm
50°

Højde fra gulv til overkant på sæderam-
me. (ikke tiltet)
TB3 45 cm
Højde fra gulv til overkant på sædepude 
Spinalus VB. (ikke tiltet)
TB3 voksen
TB3 junior
TB3 barn 

55 cm
55 cm
54 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

Overensstemmelse

Overensstemmelse

Overensstemmelse

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

Overensstemmelse

Crash tested with belts from Dahl Engi-
neering 

Bestået

Crash tested with docking system from 
Dahl Engineering.

Bestået

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