Avläsning av drifttidmätare

J.J,M.K 220413

På Region Skånes elektriska rullstolar ser drifttidmätaren oftast ut så här:

När stolens manöversystem (joystick eller gasreglage) aktiveras kommer den elektriska
rullstolens drifttid att visas i rutan. Patienten ska alltså sitta i stolen och aktivera spaken
(bara ett litet tryck tills stolen ”klickar” till) för att mätaren ska kunna avläsas. För att
underlätta avläsningen kan du använda din mobiltelefon och filma med påslagen ficklampa.
Drifttidmätaren kan vara placerade på olika ställen.
Elektriska rullstolar från Permobil och Eurovema har drifttidmätare som kan avläsas utan att
joystick aktiveras. Patienten behöver alltså inte sitta i stolen vid avläsning.

Placering av drifttidsmätare:
Scooter
Orion Metro/Comet, Invacare: Baksida under vänster belysning.
Orion Pro, Comet Ultra, Invacare: I displayen på styret. På Orion Pro skall drifttiden avläsas
via ODO hrs. Om denna vy inte hittas kan du justera fram den enl nedan:
1. Tryck och håll inne höger och vänster blinkersknappar samtidigt under 3 sekunder
2. Stega med vänster blinkers till ODO hrs visas
3. Verifiera med kugghjulsknappen
Sterling Elite 2 Plus 3W, Sunrise Medical: Baksida centrerat på kåpan under sätet.
Minicrosser 130T, M1: På äldre versioner av Minicrosser sitter drifttidmätaren monterad
antingen på styrstången vid laddningskontakten eller baktill mellan baklyktorna
Minicrosser M2, X1, X2, HD: Drifttidmätaren sitter i displayen på styret och avläses så här:
Stega med menyknappen (bild 1) för att se antalet körda timmar högst upp på displayen
(bild 2)
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Elrullstol med joystick
Invacare:
Aviva RX40 NB: Centrerat på chassits baksida.
Aviva RX40 WB: Centrerat på chassits baksida.
TDX: Centrerat på chassits baksida.
Storm: Chassits baksida.
Bora: Chassits högra sida.
Pronto: Chassits baksida.

Eurovema:
Miniflex, Eurovema: Chassit framsida.
Flexmobil, Eurovema: Chassit vänster sida.

Sunrise Medical:
Q400 F lite: Baksida vänster vid frikopplingshandtaget.

Mercado Medic:
Real 6100 Plus Linx: Chassits framsida.

Permobil:
C400, C500, F3, F5, F5 VS: Chassit vänster fram.
M400, K300, M3: Chassits baksida.
X850: Vänster bakhjul innanför ekrarna.

L & B Medical:
IChair mcS: Chassits framsida.

Minicrosser:
MC1124: Chassits baksida.

