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Fjöldi farþega
Allir Balder hjólastólar er gerðir fyrir inn notanda.
Það má aldrei taka farþega með sér í stólinn eða standandi utan á honum.

Það má ekki fara í dýpra vatn en 7 cm það getur skemt rafkerfið

Virkni
Balder hjólastólar eru rafknúnir og er þeim stjórnað með stýripinna og rofum.

Viðvörun
Það má ekki taka í sundur hluti sem hafa áhrif á stjórnun eða virkni stólsins .
Hafið samband við þjónustuaðila ef þú þarft hjálp.
Myndirn hér að neðan sýnir Balder Finesse, en uppbygging Balder Junior og Balder Liberty
er sú sama. Balder Finesse og Balder Junior eru framhóladrifnir,
en Balder Liberty er afturhjóladrifin

Figure 1 Yfirlitsmynd af Balder hjólastól

Key:
1. Höfuð stuðningur
2. Bak
3. Joystick
4. Sæti

5. Kálfapúðar
6. Fótplötur
7. Rafgeymar (eru staðsettir undir hlífl)
8. Armar

Joystick
Balder hjólastólar koma með stýriopinna sem er hægt að forrita. Stýripinnin
kemur forritaður frá framleiðanda miðað við búnað hvers stóls.
Dolphin

stýripinni

Figure 2 - Dolphin joystick

1

Gaumljós

9

Fótafjalir halli

2

Rafgeymaljós *

10

Halla sæti

3

Aðalrofi

11

Skinjari fyrir lykil

4

12

5

Hægra stefnuljós
(aukahlutur)
Skjár

Lengdar stilling á
fótafjölum
Bak halli

6

Flauta

14

7

Ljós (aukahlutur)

15

8

Hæka/lækka sæti

16

13

Viðvörunar ljós
(aukahlutur)
Velja prógramm

Vinstra stefnuljós
(aukahlutur)
*) 3 rauð, 4 gul og 3 græn ljós loga þegar rafgeymarnir eru full hlaðnir.
Þau slokna síðan eftir því sem minkar á rafgeymonum.
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3.2.1.2.

Joystick G90

Mynd 3 – Stýripinni G90
1

Gaumljós

11 Halla fótafjölum

2

2

12 Halla sæti

3

Aðalrofi

13 Skinjari fyrir lykil

4

14 Lengja/stytta fótafjalir

5

Hægra stefnuljós
(aukahlutur)
Skjár

6

Flauta

16 Viðvörunarljós
(aukahlutur)

7

Ljós (aukahlutur)

17 Velja Prógram

8

Ljós (aukahlutur)

18 Vinstra Stefnuljós

9

Ljósa stillingar
(aukahlutur)

19 Velja milli kerfa(Ljós,
sætishreyfingar, ECU)

Rafgeymaljós *

15 Bak halli

10 Hækka/lækka sæti

*) 2 rauð, 2 gul og 2 græn ljós loga þegar rafgeymarnir eru full hlaðnir.
Þau slokna síðan eitt af öðru eftir því sem minkar á rafgeymunum.

Stand up :
1. Halla baki í þæægilega byrjunarstöðu
2. Setja fótafjalir í byrjunarstóðu.
3. Hækka sæti upp þar til gulaljósið kveiknar
4. Festa hnépúða með lásum mynd 2a og 2b (1).

5.

Setja brjóst belti sjá mynd 3

6. Halda niðri standupp takkanum 4 á ákveðnum
stað í ferlinu stoppar lyftan með stuðningshjólin
fara niður þá kveiknar grænaljósið

Fara til baka setstöðu
1. Halda niðri takka (7) til að fara aftur niður í
byrjunarstöðu.
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Hleðsla
Það er í lagi að skilja hleðslutækið eftir í sambandi við hjólastólin.
Það tryggir að rafgeymarinr séu fullhlaðnir og viðheldur hleðslunni.

Þega á að hlaða stólinn:
1. Slökkvið á stólnum.
2. Tengið hleðslutækið við stólinn tengi (1)
3. Setjuð hleðslutækið í samband
við rafmagn.

Þegar stóllin er fullhlaðin:
1. Takið hleðslutækið úr sambandi við
rafmagn.
2. Aftengið tækið frá stólnumr (1).

Geymsla

ATH það má ekki geyma stólinn lengi með óhlaðna geyma.
Ef það á að geyma stólinn í lengri tíma, þurfa rafgeymarinir að vera fullhlaðnir, síðan
á að hlaða stólinn einusinni í mánuði. Það verður að geyma Balder hjólastóla á þurrum og
hreinum stað innandyra. Best er að aftegja geymana ef stóllin er geymdur í langan tíma.
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