
Sterling Elite2 PLUS

Scooter

Kortmanual 

OBS: Denne kortmanualen 
erstatter ikke Brukermanualen. 
Brukermanualen må leses før 
bruk av stolen første gang.



For ytterligere justerings-
muligheter og mer 
detaljert beskrivelse, 
les brukermanualen for 
Sterling Elite2 PLUSS. 

Les nøye advarslene 
i forbindelse med 
beskrivelse av bruk 
og justeringer i 
brukermanualen.

1. Vinkelen på styrestangen kan 
justeres for å gjøre det lettere å 
gå inn og ut av scooteren, samt 
for å øke kjørekomforten.
• Vri spaken og trekk 

styrestangen opp eller ned til 
ønsket stilling. 

• Styret kan også vinkles. 
Vinkling av styret bør utføres av 
kvalifi sert personell.

2. Setet på scooteren kan justeres 
forover eller bakover. 
• Trekk spaken opp, og bruk 

beina og kroppen til å fl ytte 
setet til ønsket stilling, før du 
slipper opp spaken.

3. Lumbalstøtte for rygg
• Juster ved å vri på hjulet som 

er plassert bak armlenet på 
venstre side av scooteren.

4. Armlenevinkel
• Justeringshjulet er plassert 

under hoveddelen på armlenet. 
Hjulet kan vris begge veier for 
å øke eller redusere vinkelen på 
armlenet

5. Hevet fotplate
• Fotplaten tilpasser vinkelen 

på brukerens kne/legg, for å 
gi brukere med kortere ben 
maksimal komfort.

6. USB-uttak med 5V likestrøm
• Et 5 V - 1,2 A-strømuttak 

som kan brukes med eksternt 
svakstrømsutstyr, slik som 
telefonladere osv.

7. Frikobling
• Scooteren har to kjøremoduser: Kjøremodus eller frihjulsmodus.
• KJØREMODUS = Alle bevegelser, inkludert bremsing, styres utelukkende 

av det elektroniske kontrollsystemet.
• FRIHJULSMODUS = Bevegelser styres manuelt. Det kan også oppstå 

bevegelser på grunn av tyngdekraft (slaghull, fortauskanter, bakker, 
skråninger osv.).

• Skyv spaken opp for å velge kjøremodus og ned for frihjulsmodus.
• Scooteren har elektrisk inhibit som forhindrer kjøring når brems er 

aktivert.

Om Sterling Elite2 PLUS

Komfort og sikkerhet

• Kollisjonstestet

• Maks brukervekt 175 kg

• 15° statisk stabilitet - oppover, nedover og sideveis

• Setehøyde 44 - 54 cm

• Seteforskyvning +/- 8 cm fra midtstilling

KJØR

FRIHJUL
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8. Wig-Wag.
• Trekk styrespaken forsiktig 

med høyre hånd, eller skyv 
wigwag-kontrollen med 
venstre tommel, for å kjøre 
scooteren forover. Hvor 
langt du skyver spaken eller 
wigwag-kontrollen står i 
forhold til hvor fort scooteren 
kjører.

• Ved bruk av venstre hånd 
eller høyre tommel kan du 
rygge scooteren. Dette styrer 
også kjørehastigheten når du 
rygger.

9. Fotgass
• Fotgassen kan monteres 

hvor som helst på gulvet 
i scooteren, eller på den 
hevete plattformen. Den 
brukes sammen med enten 
et dreiehåndtak eller en 
sidestyrespak. 

• Det brukes i tillegg to brytere, 
én bryter som veksler mellom 
forover- og bakoverkjøring, og 
en annen bryter som veksler 
mellom bruk av fotpedalen 
og dreiehåndtaket eller den 
sidemonterte styrespaken.

10. Håndgass
• Styrespaken med dreiehåndtak 

kan brukes alene eller sammen 
med fotpedalen. Hvis den skal 
brukes alene, er den utstyrt med 
en forover-/reversbryter. 

• Hvis dreiehåndtaket brukes 
sammen med fotpedalen 
brukes det i tillegg to brytere, 
én for forover/revers og én 
for å velge de forskjellige 
styreanordningene.

Alternativer for å regulere kjørehastighet

Transport

Sterling Elite2 PLUSS er kollisjonstestet i henhold til ISO 7176/19. Ved 
transport i bil eller buss skal Sterling Elite2 PLUSS stroppes fast i de fi re 
stroppefestene som er markert på stolen. Batteriene er IATA godkjent for 
transport i fl y.
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GRØNT GRØNT 
LYSLYS

GULT LYSGULT LYS

Ladekontakten er lett tilgjengelig på styrestangen og 
kan nås når man sitter på scooteren.
• Pass på at scooteren er skrudd av.
• Koble først batteriladeren til scooteren. Koble 

deretter støpslet på batteriladeren til et strømuttak, 
og slå på laderen.

• Det GRØNNE lyset vil tennes for å vise at 
batteriladeren er slått PÅ. Det GULE lyset vil tennes 
for å vise at batteriene lades opp. Det GULE lyset 
vil slukkes når batteriene er ferdig oppladet.

Kjøring og bruk av elektriske 

funksjoner

Kontrollboksen kan se anderledes ut enn fi guren 
nedenform avhengig av hvilket kontrollsystem din 
scooter er utstyrt med.

Tips for god kjøreopplevelse og bekymringsfri bruk

• Lad batteriene hver natt; påse at de alltid er fulladet
• Hold scooter og setet rent. Bruk en fuktig klut og 

mildt såpevann
• Sørg for jevnlig vedlikehold

Lading

Retningspil

LCD display

Modusknapp

Styrespake Wig-Wag

Styre

Horn

Alternativt display

Innendørs-/
utendørsknapp

Batteriindikator

Hastighetskontroll

Lys

Blinklys

Varsellys

www.SunriseMedical.no

Brukerprofi lknappen endrer 
scooterens kjørehastighet til 
en forhåndinnstilt verdi som 
tilsvarer 50 % av den maksimale 
hastigheten,


