Larvefods side 1

Produktbeskrivelse larvefods trappemaskine

Husk at vende nakkestøtte
rigtigt til kunde og modsat i
bilen- beskytter rude.
Betjeningsdel

Stopmærke
vip trapper

Nødregulering

(Side 8 i tysk folder)

Betjeningsdel basisenhed
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2 betjeningsdele (side 11 og 10 i tysk folder)
BETJENINGSDEL BASISENHED
DRIVE - starter kæden i indstillet hastighed.
ON/OF - UP/DOWN - samme funktion som håndtag.
SPEED - hastighed. II er fint.
KEY - nøgle til at tage med, når man går fra maskinen.

BETJENINGDEL VED HÅNDTAG
EIN/AUS - UP/DOWN - OP/NED (LED KNAP)






Tænd først på hovedkontakt nederst på betjeningsdel basisenhed (se billedet
foroven).
Tryk så ind på OP/NED knap. Knappen starter altid i opadgående retning, dvs.
baglæns. Så lyser LED knap konstant grønt. Hold nu knap under højre håndtag ind,
så kører tj. Slip knap igen og tj. stopper.
Ved et tryk på LED knap skiftes til nedadgående retning - LED knap blinker grønt.
Ved længere tryk på knappen (mere end 2 sekunder) slukker man. Ved ca. 5
minutters inaktivitet, går maskinen selv over på lavenergi forbrug.

LED KNAP LYSER RØDT



Trappehældning for stor, mere end 35 graders hældning. 36-40 graders hældning hastighed nedsættes eller maskinen vil ikke køre.
Lyser også rødt ved for stor belastning og lyd advarer.

RØD RUND STOP KNAP


Trykket ind = nødstop tj. kører ikke. Husk tryk ud igen.

Larvefods side 3

NØDREGULERING - HJÆLP (side 24 tysk folder)

Nødregulering


Nødregulering sidder på venstre side forneden på
basisenhed set i kørselsretning.



Ved manglende strøm batteri eller tekniske problemer
på trappe - kan larvefoden bruges manuelt ved at
trække i nødreguleringen. Herved bruges den motor
anbragte bremse manuelt, hvorved tj. bevæger sig nedad, og alene køres nedad
via tyngden fra egenvægt + person + kørestol.

OBS! Før man betjener nødreguleringen


NOT AUS skal være trykket ind i håndtagsenhed samt



Nøgle taget ud i Betjeningsdel basisenhed.



Man SKAL være to personer (chauffør og hjælper), chauffør holder
trappemaskinen og hjælper udløser bremsefunktionen via nødregulering.



Ved træk i nødregulering (hjælper) og tryk i kørselsretning nedad på håndtag
(chauffør) sætter larvefoden sig i bevægelse.



Ved at slippe nødreguleringen igen (hjælper) kan larvefoden til enhver tid
stoppes igen.



Man kører kun til nærmeste nedenunder liggende afsats, og ikke opad.



Ved mindre samlet vægt (larvefodsmaskine og person) er det evt. nødvendigt at
chauffør hjælper med at skubbe nedad.



Efter brug af nødregulering SKAL trappemaskinen til sikkerhedskontrol hos
autoriseret SANO Partner.
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Brugsvejledning konkret til trappekørsel
(side 17-23 tysk folder)

Placer kørestol



Kør kørestol helt hen til stålstænger.
Vip låseenheden op til kørestol.

Låse/åbne gribedelen





Opadgående del på trappemaskinen med
håndtag og nakkestøtte på.
Den åbnes ved tryk på pedal samtidig med
træk i metalrør.
Låses modsat og klikker, når låst.
OBS. afprøv inden kørsel at den ER låst.

Fixer kørestol






Opadgående del på trappemaskinen sættes på
sider af kørestol og skrues stramt, så kørestol
sidder helt fast!
Indstil nakkestøtten, så den passer til
baghovedet på person.
Husk brems kørestol og sæt bælte på.
Gå aldrig fra person og tj.
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Kør op og ned - stoplinje for vip


Kør op og ned er beskrevet på side 2.

Vigtigt - stoplinje for vip på begge sider af tj.







Når man starter på afsats og skal ned, må man kun køre ud over trappeafsats til
mærke stop på side af trappemaskine forneden. SE altid efter, hvor langt du er ude
over trappeafsats.
Kør altid i 90 grader udover afsats.
Når stopmærke nået, stoppes maskine og man vipper manuelt trappemaskine ned
til trin. Så kører man nedad trapper og helt ned på afsats eller plato ved hoveddør.
Når maskine ned på afsats eller ved plato dør, slukkes maskine, og man tager stol
af.
Dernæst kan man vippe maskine lidt og køre den manuelt ud og ind ad
trappeopgange til og fra bil.
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Hældnings-vinkel-sensor (side 24 tysk folder)
Liftkar PTR har installeret en trappe hældnings-vinkel-sensor, som automatisk overvåger,
at hældningen på trapper aldrig overstiger 35 grader. LED blinker så rødt som beskrevet
på side 2 under betjeningsdele.
Man skal også selv huske at måle trapper inden kørsel. Hældnings-vinkel-sensor advarsel
er bare en ekstra sikkerhedshjælp.

Batteri-status advarsel (side 24 tysk folder)
Ved lavere energi i batteriet advares man via LED blinker rødt/grønt og en alarm lyder.
Man kan herefter køre 3-4 etager på lavt batteri-niveau.

Opladning af batteriet (side 16 tysk folder)





Sidder nedenunder maskine på side!
Vend den ikke på hovedet, men kravl ned
på gulvet og sæt stik i (brugervenlighed?)
Husk at trække det ud igen inden maskine
flyttes - ellers ødelægges stikket!
Det tager 6 timer at oplade fuldt batteri, hvis
det er tom fra starten.

Rengøring/vedligeholdelse (side 25 tysk folder)




At køre med en ren maskine er sikrest.
Brug aldrig højtryksapparater.
Brug kun alkoholbaserede rengøringsmidler eller kun vand og børste til larvefoden.

