
Batterier
Det bekräftas härmed att Lille Viking levereras från
fabrik med GEL- batterier. Dessa är godkända enligt:
International Air Transport Association (IATA);
Packing Instruction 806, Special Provision A67.

Det betyder att hjälpmotorn kan hanteras som vanligt
gods (common cargoes) under transport med flyg eller
båt. Batterierna är av GEL-typen, och innehåller inga
flytande elektrolyter (syra). Batterierna är fastlåsta vid
hjälpmotorns chassi.

Enligt internationella transportregler skall batterierna tas
bort från hjälpmotorn och batteripolerna isoleras.
Detta för att förebygga eventuell kortslutning.

Borttagning och isolering av batterierna
1. Vrid nyckelen motsols och ta loss huvudströmbrytaren.
2. Dra ut snäpplåset på hjälpmotorns vänstra sida mellan    

batterienheten och drivenheten
3. Frigör batterienheten och drivenheten från varandra.

Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytaren bryter strömmen till hjälpmotorn.
Brytaren är placerad bak på hjälpmotorn och markerad
med röd och gul cirkel.

Strömmen bryts genom att nyckeln vrids motsols. 
Nyckeln kan nu tas ut och strömmen är då bruten. Vrid
nyckeln medsols för att slå till strömmen. Nyckeln låser i
denna position och strömmen är tillslagen.

Transport av rullstol och hjälpmotor
Se till att rullstolen och hjälpmotorn behandlas varsamt och
att dessa är fastspända under transport.

Vid transport i bil:
Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.
Hjälpmotorn skall vara i neutral position med hjälp av 
frikopplingshandtaget/-pedalet. 
Fäst rullstolen i fästöglor eller markerat läge. 

Fäst hjälpmotorn genom att dra ett fästband genom bygeln.
Tillse att fästanordningarna är godkända för att användas vid
transport i bil.

OBS! Detta gäller endast för transport av rullstol och hjälpmotor
och inte för persontransport i stol.

Detta dokument är generellt för Lille Viking Hjälpmotor,
vilket betyder att det kan förekomma avvikelser
avhängiga av vilken rullstolstyp Lille Viking monteras på.
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Produktinformation

Individnr: _____________________________________

Återförsäljare: _________________________________

Kontaktinformation

Ta kontakt med Hjälpmedelscentral, återförsäljare eller annan 
serviceorganisation vid behov av hjälp eller information.

Kontaktinformation:

Se till att hjulnaven på Lille Viking är i linje med hjulnaven på 
rullstolen, samt att Lille Viking monteras mitt under stolen. 

Inställningar
Med frikopplingshandtaget kan du välja följande positioner:
1. Frikopplad. Hjälpmotorn är inte i kontakt med underlaget.
2. Neutral position, körposition. 
3. Ökar trycket mot underlaget och ger ett bättre grepp. Denna 

inställning används när det finns behov av extra effekt för att 
dra rullstolen.

Hur kör jag Lille Viking?
1. Placera frikopplingshandtaget/-pedalen i pos. 2 eller 3.
2. Slå på strömmen genom att vrida huvudströmbrytaren-

medsols. Den gröna lampan tänds.
3. Välj hastighet. Låg: L. Hög: H.
4. Välj körriktning på manöverboxen. F:Framåt. R:Bakåt.
5. Ta tak i gasreglaget (A) när du håller i handtaget. Lille 

Viking kommer nu att köra enligt dina inställningar. .

Demontering av Lille Viking på rullstol
Slå av strömmen. Dra ur manöverboxens kontakt. Säkerhetsspärren
på kontaktens översida måste tryckas in innan kontakten kan dras 
ur. Placera frikopplingshandtaget i neutral position och lösgör 
gaskolven med snäpplåset.

Vinkla upp gaskolven mot rullstolens rygg.

Tryck den orange utlösararmen inåt hjälpmotorn och rulla rullstolen
framåt. Hjälpmotorn är nu demonterad och fri från rullstolen.

Efter att hjälpmotorn har demonterats, lyft upp dragstången och 
koppla samman den med gaskolvens nedre infästning.

För att underlätta hanteringen av hjälpmotorn kan batterierna
kopplas loss. Se Borttagning och isolering av batterierna.

Demontering av stag
Om rullstolen ska fällas ihop kan främre och bakre infästningen
tas bort. 
 
Främre infästning: Lossa spakvredet, tryck in teleskopstången, lyft 
upp och ta bort staget.

Bakre infästning:
Lossa spakvreden och lyft upp monteringsbygeln.

Montering av Lille Viking på rullstol
Gör demonteringen i omvänd ordning.

Produktens märkning

Laddning
Om Lille Viking används varje dag bör batteriet laddas varje
natt. Laddningsprocessen är ofarlig och batterierna kan inte
överladdas.
Laddningskontakten sätts in på hjälpmotorns högra sida. 
När lampan på laddaren lyser grönt är batterierna fulladdade.


