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Quick guide Quantum 4Front 

Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne kørestol Quantum 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 driftsforstyrrelser 
og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne 
brugsanvisning. Vær som ny bruger særlig opmærksom på afsnittet ”Kørsel 
med Quantum 4Front”. 

Bemærk:
Denne Quick Guide skal ses som et supplement til Brugervejledningen. 
Man kan derfor ikke forvente, at oplysningerne i Quick Guiden er 
fyldestgørende. 

NB: Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Advarsel!

Køretøjet må ikke lånes ud til personer, som ikke er fortrolige hermed. 

Køretøjet er beregnet til én person.

Maks. personvægt 136 kg. 

Medema A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som 
opstår ved uegnet eller uhensigtsmæssig benyttelse af Quantum 4Front.
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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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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

Bemærk!
Vi anbefaler at man de første par 
gange indstiller hastigheden i 
laveste tilstand, til man er fortrolig 
med køretøjets bevægelser.
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1

2

3
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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 blinklys højre og venstre.

Knap Menu
1 Køreindstillinger

2 Indstillinger

3 Sædeindstillinger

4 Ekstra Menuer

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 (indstillinger) og 
Auxiliary menu (hjælpemenu).

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

vises.
• Brug joysticket - flip til enten højre eller venstre for at bladre igennem de 

forskellige indstillinger.
• Når skærmen viser billedet af den del der ønskes justeret, brug joystick op/ned 

for at justere.

Tilt Rygvinkel Sædehejs Rygg og fodstøtter

Central fodplade Højre fodstøtte Venstre fodstøtteFodstøtter
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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 menuerne. 

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.

For at gemme indstillingen, brug joystick højre/venstre 
til  eller 

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.

Pres joysticket op én gang for at vælge.
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Or
GREEN: ~100%–50%
YELLOW: ~49%–25%
RED: ~24%–0%

BATTERY CONDITION METER

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 batteriet.

Batteriindikator

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



   

Error #56

 

Error #56
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Q-Logic 3 fejlkoder

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

• Information - har ingen indflydelse på kørestolens kørsel og  funktioner.
• 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.

Hvis LCD skærmen viser en fejlkode, så følg forslaget til løsning. 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 
connected

Ingen forbindelse til 
motor 1

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

2 Motor 2 not 
connected

Ingen forbindelse til 
motor 2

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

3 Brake 1 not 
connected

Ingen forbindelse til 
bremse 1

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

4 Brake 2 not 
connected

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

23 Motor 1 output 
defect

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

24 Motor 2 output 
defect

Motor 2 udgangsfejl 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.
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Fejl 
nr.

Pop op tekst Mulig årsag Mulig løsning

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)

Hastigheds-
reduktion 
(overophedning)

Stolens hastighed er sænket 
automatisk for at beskytte stolen 
elektronik.

34 Joystick not 
centered

Joystick ikke i 
neutral position i 
centrum.

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

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 fjederlåsmekanismen.
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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

Sæde TB3 introduktion

TRU-Balance 3 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.

For yderligere information - se brugervejledningen.
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