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Sikkerhed

Almindelige bestemmelser
Brugervejledningen gælder for Infinity.

Brugervejledningen er skrevet til brugere af Infinity og personer, der hjælper brugere med at få 
mest muligt ud af Infinity.

Læs brugervejledningen, og gør dig fortrolig med Infinity, før du bruger den.

Vejledninger til synshandicappede 
Kontakt den lokale forhandler, hvis du har svært ved at læse denne brugervejledning. Din 
lokale forhandler kan levere en digital kopi af denne vejledning. Det gør det muligt at forstørre 
vejledningen eller få den læst højt fra din oplæsningssoftware.

Formål og tilsigtet anvendelse
Infinity er en elektrisk drivenhed, hvis tilsigtede anvendelse er at give personer med handicap 
på 12 år og derover, som selv kan bruge en manuel kørestol, ekstra fremdrift og øget mobilitet, 
når de bruger deres manuelle kørestol. Personens vægt må ikke overstige den vægt, der er 
angivet i de tekniske specifikationer i denne vejledning. 

Betingelserne for at anvende produktet er, at den pågældende person har mindst én arm 
med tilstrækkelig styrke til at kunne betjene gas- og bremsehåndtag. Desuden skal brugeren 
have tilstrækkelige kognitive evner og motoriske færdigheder til at køre produktet på en 
sikker måde. Vurderingen af personens evner foretages af Decon eller en af Decon udpeget 
repræsentant, såsom medarbejder på hjælpemiddelcentraler og forhandlere. 

Produktet kan bruges både indendørs og udendørs, helst udendørs. Brug i udendørs miljøer 
er hovedsageligt på asfalterede overflader såsom veje og cykelstier samt på grusveje. 
Brug i indendørs miljøer er hovedsageligt større offentlige lokaler såsom biblioteker, 
købmandsforretninger, indkøbscentre, hospitaler og andre lignende miljøer. 

Ikke tilsigtet brug
Enhver anvendelse, der ikke svarer til beskrivelsen i denne brugervejledning. Dette omfatter 
også de tekniske specifikationer, dvs. maksimal brugervægt, maksimal stigningsevne osv.
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Symboler

ADVARSEL!
Risiko for alvorlig personskade eller død. 
En handling som, hvis den ikke udføres korrekt, kan medføre skade på operatøren eller 
andre personer.

 ! FORSIGTIG!
Risiko for materielle skader. 
En handling, der, hvis den ikke udføres korrekt, kan føre til materiel skade.

INFO
Ekstra vigtige eller forklarende oplysninger.
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Advarsler

Før du bruger Infinity første gang

ADVARSEL! 
Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige 
håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.

ADVARSEL!
Før du bruger Infinity, skal du vurdere dine færdigheder og afgøre, om du har brug for en 
hjælper. 
For at fastslå behovet for en hjælper skal du også anmode om en ekspertudtalelse til 
reference. 
Hvis din vurdering udelukkende er baseret på din egen mening, kan du eller personer 
omkring dig risikere at komme til skade.

ADVARSEL!
Øv dig i at køre på en jævn overflade i et sikkert miljø med en hjælper, indtil du føler dig 
sikker på, hvordan Infinity fungerer.  
Hvis du kører på en offentlig vej, før du har helt styr på, hvordan Infinity skal bruges, kan 
du eller personer omkring dig risikere at komme til skade.

ADVARSEL!
Placer ikke fingre eller hænder under låsehåndtaget, når det sænkes. Hvis du gør det, 
kan du risikere, at en eller flere fingre eller hele din hånd kommer i klemme.

ADVARSEL!
Placer ikke fingre eller hænder på rotationslåsen, når du drejer styret. Hvis du gør det, 
kan du risikere at klemme fingeren/fingrene eller hele hånden mellem rotationslåsen og 
rørene.

ADVARSEL!
Pas på ikke at klemme fingrene, når du isætter eller afmonterer batteriet.

ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du kobler Infinity på kørestolen og løfter styrehjulene fra jorden, da 
fødderne kan risikere at blive fanget mellem fodbuen/fodstøtten på kørestolen og Infinity. 
Du kan risikere skade på fødder og tæer.

ADVARSEL!
Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.
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Kørsel

ADVARSEL!
Foretag ikke voldsomme sving ved høj hastighed. Der er risiko for, at Infinity og 
kørestolen vælter.

ADVARSEL!
Ved kørsel på stejle skråninger kan hastigheden og bremselængden overstige den 
hastighed og bremselængde, der er angivet i EN12184:2014 Tabel 1 og Tabel 2 samt i de 
tekniske specifikationer.

ADVARSEL!
Når du kører på en stejl skråning, kan det være nødvendigt at begrænse hastigheden ved 
hjælp af bremserne. Motorbremsen hjælper kun i et vist omfang.

ADVARSEL!
Kør ikke Infinity med tunge tasker eller anden bagage hængende over kørestolens 
ryglæn. Placer heller ikke tunge genstande i opbevaringsrummet. Kørestolen kan nemt 
vippe baglæns op ad bakke, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig.

ADVARSEL! 
Kør aldrig Infinity uden at sidde i din kørestol. 

ADVARSEL!
Kør aldrig Infinity med mere end én person i kørestolen. Infinity kan risikere at holde op 
med at fungere, eller kørestolsbrugere kan komme til skade.

ADVARSEL!
Kontroller den resterende batterikapacitet, før du krydser en gade eller vej. Hvis den 
resterende batterikapacitet er lav, kan Infinity risikere at stoppe.

ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du bruger Infinity, så du ikke får hænderne i klemme i kørestolens eller 
Infinitys eger, bremseskiver osv.

INFO
Brug parkeringsbremsen, når du er stoppet ved f.eks. et trafiklys eller en 
fodgængerovergang.

INFO 
Infinity er udstyret med regenerativ motorbremse, der aktiveres, når gashåndtaget 
slippes. For at opnå maksimal rækkevidde skal kørslen planlægges så optimalt som 
muligt, f.eks. skal gassen slippes i god tid inden et kryds.
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Vejforhold

ADVARSEL!
Kør ikke med Infinity udendørs i kraftig regn eller snestorm. Førere af andre køretøjer 
kan have svært ved at se dig. Hvis det begynder at regne eller sne, når du er udendørs, 
skal du sørge for at komme indendørs så hurtigt som muligt.

ADVARSEL!
Kør ikke Infinity på isdækket underlag. Der er en risiko for, at du ikke kan stoppe Infinity.

ADVARSEL!
Kør ikke i områder med dyb sne eller ophobning af vand. Der er risiko for, at du mister 
kontrollen. Hvis du ikke kan köre uden om området, skal du sørge for at have en hjælper 
med dig. 
Hvis du kører Infinity på dybt vand, og vand trænger ind i drevet, kan Infinity stoppe.

Tog og bus

ADVARSEL!
Når du kører med tog, skal du altid have en hjælper med dig. Hold på platformen, så du 
vender mod sporene, og aktiver parkeringsbremsen på Infinity og kørestolens bremser. 
Nogle platforme hælder lidt mod sporene. 

ADVARSEL!
Når du skal køre om bord på eller af en bus eller et tog, skal du altid have en hjælper 
med dig.

Kørsel på skråninger

ADVARSEL!
Tyngdepunktet med Infinity koblet på en kørestol vil være anderledes, end du er vant 
til. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du kører på skråninger. Brug ikke Infinity på 
skråninger med en hældning over 8 grader (14 %). Infinity og kørestolen kan vælte, have 
problemer med at komme frem eller med at bremse tilstrækkeligt. Første gang, du kører 
op eller ned ad en bakke, skal du have en hjælper med dig.
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Jernbaneoverskæringer

ADVARSEL!
Undgå så vidt muligt jernbaneoverskæringer. 
Hvis du ikke har andet valg end at krydse jernbanespor, skal du sørge for at have en 
hjælper med dig. Stop altid før jernbaneoverskæringen, og se til venstre og højre. 
Når du krydser jernbanen, skal du sørge for at køre så vinkelret på jernbanesporene 
som muligt. Hvis du kører diagonalt, kan Infinitys eller kørestolens hjul sidde fast i 
jernbanesporene. Kør ikke nær kanten af jernbaneoverskæringen. Hjulene kan komme 
uden for jernbaneoverskæringen.

ADVARSEL!
Kontroller den resterende batterikapacitet, før du krydser jernbanespor. Hvis den 
resterende batterikapacitet er lav, kan Infinity risikere at stoppe midt i det hele.

Opbevaring og transport

ADVARSEL!
Opbevar ikke Infinity, hvor den kan blive våd af regn eller på steder med høj 
luftfugtighed.

ADVARSEL!
Undgå opbevaring i direkte sollys eller på steder, hvor temperaturen kan være høj.

ADVARSEL!
Infinity må aldrig transporteres koblet på kørestolen. I køretøjer, hvor kørestolen 
anvendes som sæde, skal Infinity kobles fra stolen og anbringes i bagagerummet eller 
tilsvarende og spændes fast.

ADVARSEL!
Brug stropper for at sikre, at Infinity kan transporteres sikkert.

ADVARSEL!
Pas på ikke at klemme fingrene, når du isætter eller afmonterer batteriet.

ADVARSEL!
Opbevar altid det frakoblede batteri med beskyttelseslåget på. Eksponerende kontakter 
kan forårsage en kortslutning og føre til brand eller få batteriet til at revne.
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 ! FORSIGTIG! 
Placer Infinity, så ingen dele beskadiges under transporten. 

Rengøring

 ! FORSIGTIG! 
Skyl aldrig Infinity med vandslange eller højtryksrenser. Brug ikke damprenser til at 
rengøre Infinity. De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til 
alvorlige funktionsfejl.

 ! FORSIGTIG! 
Rengør ikke med opløsningsmidler som benzin eller fortynder. Dette kan beskadige 
maling og plastdele på Infinity

INFO
Infinity kan desinficeres korrekt ved hjælp af en klud med alkohol.

Generel anvendelse

ADVARSEL!
Rør ikke ved powermodulet nederst på fronten, drivhjulet, bremseskiven eller 
skivebremseklodsen, når du bruger Infinity eller lige efter brug. Under og efter brug 
kan de være meget varme. Hvis Infinity befinder sig i nærheden af en varmekilde, kan 
drivmotoren blive meget varm. 

Efterlad og opbevar aldrig Infinity, så den udsættes for direkte sollys. Alle  
metaloverflader på produktet kan i det tilfælde risikere at blive meget varme. For høj 
temperatur kan også forårsage batterifejl eller fremskynde nedbrydelse af batteriet.

ADVARSEL!
Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

ADVARSEL!
Sørg for, at adapterbjælken er korrekt fastgjort til adapterpladerne.
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ADVARSEL!
Brug ikke Infinity i nærheden af enheder, der genererer kraftige radiobølger. Hvis Infinity 
befinder sig i nærheden af en radiobølgekilde og begynder at fungere unormalt, skal du 
straks slukke for strømmen og flytte dig hurtigt væk fra det aktuelle sted med assistance 
fra din hjælper eller ved at rulle Infinity koblet på kørestolen derfra med håndkraft. 

De svage elektromagnetiske bølger, der udsendes af Infinity, kan påvirke andre 
elektroniske enheder, såsom automatiske døre og tyverisikringssystemer af den type, 
der bruges i butikker. I det tilfælde skal du slukke for strømmen og betjene Infinity koblet 
til kørestolen ved hjælp af en hjælper eller køre den manuelt.

INFO
Adaptersæt bestilles separat.

Affaldshåndtering
Når Infinity er udtjent og skal skrottes, skal du kontakte de lokale myndigheder for at få 
oplysninger om genbrug og følge deres anvisninger.

Alternativt kan du kontakte din forhandler med henblik på genbrug af din brugte Infinity og 
tilhørende batteri.

Mærkning

Mærkeplade
Mærkeplade er placeret på undersiden af den midterste del.

Genbrug
Når Infinity skal overdrages til en ny bruger, skal al teknisk dokumentation følge med.  
Produktet skal rengøres af en specialist, desinficeres og gennemgå service.
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Garanti
Garantiperioden for Infinity er 2 (to) år fra købsdatoen

Hvis der er en materiale- eller produktionsfejl på dit eksemplar af Infinity i denne 
garantiperiode, vil de defekte dele blive udskiftet eller repareret gratis. Garantien  
dækker drivenheden og opladeren. Forbrugsvarer som batterier, dæk og slanger er ikke 
omfattet af denne garanti.

Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forsætligt misbrug fra brugerens side eller uagtsom 
brug, f.eks. fejl forårsaget af anden anvendelse end den, der er angivet i brugervejledningen. 
Denne garanti dækker heller ikke fejl forårsaget af ændring af enheden eller kontinuerlig brug 
under andre forhold end de angivne, f.eks. overskridelse af maks. vægt osv.

Ridser, afblegning og snavs på produktets overflade som følge af normal brug er ikke dækket af 
garantien.

Hvis det er nødvendigt med garantireparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har 
købt enheden.

Den forventede levetid for det komplette produkt (gælder ikke sliddele) er 5 år fra salgsdatoen. 

Oplysninger om produktsikkerhed og tilbagekaldelse 
Kontakt forhandleren, hvor enheden blev købt, eller producenten af Infinity for at få 
oplysninger om produktsikkerhed og eventuelle tilbagekaldelser.
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Beskrivelse af produktet

Tekniske data

Motor Børsteløs PM motor 500 W

Batteritype Li-Ion 48 V, 10 Ah (480 Wh)

Samlet vægt af Infinity inkl. batteri 24 kg

Hjuldimension 16"

Dækdimension 16 x 2,125"

Lufttryk i dæk 2 bar

Fart 0-15 km/t1)

Maksimalt antal kilometer med fuldt opladede 
batterier

45 km2)

Maksimal brugervægt 125 kg

Maksimal stigningsevne 8 grader3)

CE-mærkning EU-forordning 2017/745 (MDR)

Batterioplader 100-240 V AC, 50/60 Hz

Opladningstid Normal opladning ca. 3-4 timer

Driftsbetingelser miljø Inde- og ude-

temperatur -15 °C til 40 °C

luftfugtighed Ingen kondens

Klassificering af kørestol 
(SS-EN 12184:2014)

Klasse B

Mindste korridorbredde, som Infinity kan bruges i Varierer afhængigt af, hvilken kørestol 
Infinity er koblet på

Maksimal højde af fortove, der kan passeres 50 mm

Statisk stabilitet  
(ISO 7176-15, bilag A)

Klasse B i alle positioner (frem, tilbage, til 
siden), dvs. mindst 9 graders hældning eller 
mere. 

Dynamisk stabilitet op ad bakke 
(ISO 7176-15, bilag A)

Klasse B, mindst 6 graders hældning

Forcering af forhindringer 
(ISO 7176-15, bilag A)

Klasse B, 50 mm

Maksimal fremadgående hastighed 
(ISO 7176-15, bilag A)

5-15 km/t

Bremselængde fra maksimal hastighed 
(ISO 7176-15, bilag A)

0,8-4,5 m

Mindste venderadius 
(ISO 7176-15, bilag A)

Varierer afhængigt af, hvilken kørestol 
Infinity er koblet til. Ca. 2,4 m med en stol 
med sædebredde på 42 cm.

1. Kan tilpasses, så gældende love og bestemmelser overholdes

2. Kørestil, underlag og brugervægt påvirker det maksimale kilometertal  

3. Maksimal stigningsevne afhænger af stolens balancering og overflade. 
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A

D
B

B

CA

D
B

B

C

Leveringens omfang 
Leveringen af Infinity omfatter følgende:

A Infinity

B Oplader inkl. kabler

C Brugervejledning

D Opladningsadapter

Adaptersæt

INFO
Adaptersæt bestilles separat.

Der kræves et adaptersæt for at koble 
Infinity til en kørestol. Adaptersæt skal 
monteres af en kvalificeret tekniker.
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Oversigt
Infinity består hovedsageligt af to dele. En front til manøvrering og kørsel og en 
mellemliggende del til påkobling på kørestolen.

P

A

B
C

Q

O

N

L

K

M

K

J

I

G
F

D

E

H

R

S

A Gashåndtag J Støtteben

B Bak-knap K Skivebremseklods (x2)

C Display L Bremseskive

D Låsehåndtag M Drivmotor

E Frigørelseshåndtag N Drivhjul

F Øvre dockingmekanisme O Belysning foran

G Nedre dockingmekanisme P Bremsehåndtag (x2)

H Rotationslås Q Batteriholder med batteri

I Bagbelysning R Startknap

S Ladestik

System til sammenkobling med kørestol
Dockingmekanismen (F) og (G) er placeret på bagsiden af den midterste del og danner 
sammen med den kørestolstilpassede bjælke grænsefladen mellem Infinity og kørestolen. 
Låsehåndtaget (D) låser dockingmekanismen og løfter støttebenene (J) op.  
Der er placeret et udløserhåndtag (E) ved siden af dockingmekanismen.
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Drivsystem
Drivsystemet består af drivmotor (M) placeret i drivhjulet (N), batteri med batteriholder (Q) og 
opladningsstik (S).

Manøvreringssystem
Styresystemet består af gashåndtag (A), bak-knap (B), start-knap (R), to bremsehåndtag (P), 
display (C) og styr.

Bremsesystem

P

P

L

K

K

Bremsesystemet kontrolleres regelmæssigt 
med et interval på 6 (seks) måneder. 

Bremsesystemet på Infinity består af to 
individuelle hydrauliske skivebremseklodser (K) 
med tilhørende bremsehåndtag (P) og 
bremseskiver (L). Bremsevæskebeholderne er 
indbygget i bremsehåndtagene. Bremseskiven 
og skivebremseklodsen er monteret på 
drivhjulet.

Det er meget vigtigt, at afstanden mellem 
bremsehåndtaget og styret er mindst  
15 mm, når bremsehåndtaget trykkes så 
langt ind som muligt. Ellers er bremsekraften 
ikke tilstrækkelig

Belysning
Belysningen består af en forlygte (O) med 
hvidt lys og en rød baglygte (I). Lyset tændes 
og slukkes fra displayet (C).

m
in

 1
5 

m
m



Infinity
Brugervejledning

 Side 17/41

Display

Display
Infinity er udstyret med et display med oplysninger til brugeren. Det er også på dette display, at de 
elektriske indstillinger for Infinity foretages. Skærmen på displayet er en berøringsskærm Displayet 
er f.eks. udstyret med et USB-stik til opladning af en mobiltelefon. Maksimal effekt 10 W.

Displayet har to forskellige temaer at vælge imellem, Standard og City.

Menustruktur

Tema City

Tema Standard
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PIN-kode (valgfrit)

På nogle markeder skal Infinity beskyttes med en PIN-kode. Når du starter Infinity, vil der blive 
anmodet om denne PIN-kode. Når Infinity leveres fra fabrikken, er PIN-koden: 0000. For hvert 
indtastet ciffer i PIN-koden vises en grøn prik i feltet i venstre side af displayet. Når alle fire 
cifre er indtastet, vil dette felt være grønt, hvis du har indtastet den korrekte PIN-kode, og du 
kan komme videre i Infinity. Hvis der indtastes en forkert PIN-kode, blinker dette felt rødt, og 
derefter kan du forsøge at indtaste PIN-koden igen.

Brugeren af produktet kan ændre PIN-koden ved at gå ind i enhedsindstillingerne og vælge 
PIN-kodemenuen. Derefter vil der være instruktioner på displayet om, hvordan du ændrer  
PIN-koden.

Aktivering og deaktivering af PIN-kode kan kun udføres af en kvalificeret servicetekniker eller 
producenten af produktet.
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Startmenuen

Tema Standard

 
Tema City

A Knap og indikator for køreprofil F Angivelse af køreretning

B Indikator for energiflow G Triptæller

C Speedometer, analogt og digitalt H Indikator for batteri

D Knap for indstillinger I Indikator for kørestolslås

E Knap for belysning
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Få sekunder efter aktiveringen af Infinity vises startmenuen på displayet. Under kørslen viser 
startmenuen oplysninger om det aktuelle batteriniveau, hastighed, køreretning og indikation 
af, om Infinity er låst fast til kørestolen. Der er også knapper til at tænde og slukke for 
belysning, ændre køreprofilen og foretage indstillinger.

Når du trykker på knapperne på displayet, vises undermenuerne. Her kan du ændre 
indstillinger, så Infinity er tilpasset dine behov.

Hvis du trykker på  , går du et niveau tilbage i menustrukturen. Knappen kan også bruges til 
at gemme en indstilling.

Du kan hurtigt komme helt tilbage til startmenuen ved at trykke på og holde  nede et par 
sekunder.

Køreprofil (A)
Symbolet viser, hvilken køreprofil der 
er valgt. Hvis du trykker på knappen, 
kommer du til menuen til valg af 
køreprofil.

• Eco-profilen er fokuseret på så lavt 
energiforbrug som muligt. Det sker 
ved at sænke accelerationen og 
regenerere så meget energi tilbage  
til batteriet som muligt.

• Standardprofilen er indstillet til at have maksimal acceleration, hastighed og motorbremse.  
Det betyder, at rækkevidden er reduceret.

• Den personlige profil kan ændres i indstillingsmenuen.

Indikator for energiflow (B)
Skalaen angiver, om der føres energi ud af eller ind i batteriet. Ved for eksempel 
motorbremsning fungerer motoren som en generator, der oplader batteriet.

Speedometer (C)
Symbolet viser den aktuelle hastighed med analog skala og digital visning.
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Indstillinger (D)
Når du trykker på knappen, kommer du 
til indstillingsmenuen. Fra denne menu 
kan du gå videre og ændre din personlige 
køreprofil og enhedsgrænsefladen samt 
få mere information om Infinity.

Et tryk på den respektive knap fører dig 
videre til menuen, hvor du kan se og 
ændre indstillingerne.

Personlig køreprofil
I menuen Personlig køreprofil kan du 
se aktuelle valg af maksimal hastighed, 
acceleration og motorbremse.

Tryk på knappen for den parameter, du vil 
ændre.

Maksimal hastighed
Tryk pil op for at øge eller pil ned for at 
reducere den maksimale hastighed i din 
personlige køreprofil.

Tryk på  for at gemme indstillingen og 
vende tilbage til menuen Personlig 
køreprofil.

Acceleration
Tryk pil op for at øge eller pil ned for at 
reducere den maksimale acceleration i 
din personlige køreprofil.

Tryk på  for at gemme indstillingen og 
vende tilbage til menuen Personlig 
køreprofil.
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Motorbremse
Tryk pil op for at øge eller pil ned for at 
reducere effekten af motorbremsning i 
din personlige køreprofil.

Tryk på  for at gemme indstillingen og 
vende tilbage til menuen Personlig 
køreprofil.

Indstillinger for enhed
Her kan du indstille skærmens lysstyrke 
og vælge sprog.

I indstillinger kan der også vælges et 
tema.

Indstilling for lysstyrke
Tryk pil op for at øge eller pil ned for at 
reducere panelets lysstyrke.

Tryk på  for at gemme indstillingen og 
vende tilbage til menuen Indstillinger for 
enhed.

Valg af sprog
Tryk pil op eller ned for at vælge sproget.

Tryk på  for at gemme indstillingen og 
vende tilbage til menuen Indstillinger for 
enhed.
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Tema
Det er muligt at vælge mellem to 
forskellige temaer, Standard og City. 
Begge temaer giver mulighed for valg af 
kontrastindstillning, der passer til 
personer med farveblindhed. Under 
temaet Standard er der mulighed for 
forskellige farvevalg. 
 
 

Tryk pil op eller pil ned for at vælge temaet.

Tryk på  for at gemme indstillingen og 
vende tilbage til menuen Indstillinger for 
enhed.

Oplysninger om enhed
Viser feltet med information og status 
for Infinity. Fra denne menu kan 
serviceteknikere og fabrikken også gå 
videre til de indstillinger, som kun de har 
adgang til. 

Tryk på  for at vende tilbage til 
menuen Indstillinger.

Belysning (E)
Med knappen tænder og slukker du 
belysningen på Infinity. Begge for- og 
baglygter tændes og slukkes på samme 
tid. Knappen er blå, når lyset er tændt.

Retningsvisning (F)
Symbolet viser køreretningen.  
Tema Standard:  
Pil frem viser kørsel fremad.  
Pil tilbage viser kørsel baglæns.

Tema City:  
Gråt symbol viser kørsel fremad.  
Grønt symbol viser kørsel baglæns
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Triptæller (G)

Triptælleren viser det samlede tal for kørte kilometer. Du nulstiller ved at trykke på 
triptællerens cifre. 

Indikator for batteri (H)
Symbolet viser det aktuelle batteriniveau. Når batteriindikatoren kun har én bjælke, 
er der 5 km kørsel tilbage.

ADVARSEL!
Kontroller den resterende batterikapacitet, før du krydser en gade eller vej. Hvis den 
resterende batterikapacitet er lav, kan Infinity risikere at stoppe midt i det hele.

Låseindikator (I)
Symbolet angiver, at Infinity er låst fast til kørestolens adapterbjælke.

Tema Standard: Tre sammenkædede lænker  viser, at Infinity er korrekt forankret til 
adapterbjælken på kørestolen og låst med låsehåndtaget. To ikke-sammenkoblede lænker  
angiver, at Infinity ikke er korrekt forankret til adapterbjælken.

Tema City: Grønt symbol angiver, at Infinity er korrekt forankret til kørestolens adapterbjælke 
og låst med låsehåndtaget. Hvidt symbol angiver, at Infinity ikke er korrekt tilsluttet 
adapterbjælken.

Du kan ikke køre, uden at Infinity er korrekt koblet på din kørestol.
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Mekaniske indstillinger

Indstilling af styret og styrstamme på Infinity
Styr og styrstamme på Infinity kan justeres. Ved at justere styrstammen kan højden og vinklen 
på styret ændres.

Højdeindstilling 
1. Løsn skruen, som holder styrstammen 

fast, med en 6 mm unbrakonøgle.

2. Flyt styrstammen til den ønskede højde.

3. Stram skruen for at holde styrstammen på 
plads.

ADVARSEL!
Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

 Vinkelindstilling
1. Løsn den øverste skrue, der låser 

vinkelindstillingen, med en 5 mm 
unbrakonøgle. Hold om nødvendigt imod 
med en 5 mm unbrakonøgle på den 
modsatte side.

2. Løsn derefter den nederste skrue, der 
låser vinkelindstillingen, med en 5 mm 
unbrakonøgle.

3. Juster styrstammens vinkel.

4. Stram alle skruer for at holde styret på 
plads.

ADVARSEL!
Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

Indstilling af styr
1. Løsn de tre skruer, der låser styret fast på 

styrstammen, med en 5 mm unbrakonøgle.

2. Drej styret til den ønskede position.

3. Stram alle skruer for at holde styret på plads.

ADVARSEL!
Det er ekstremt vigtigt, at alle skruer strammes korrekt efter indstilling.

1

2



 Side 26/41

Brug af Infinity
Infinity
Brugervejledning

Brug af Infinity
Det kræves, at din kørestol er udstyret med Decon Infinity adapterbjælken for at koble Infinity 
på kørestolen. Installation af adapterbjælken skal udføres af kvalificerede teknikere.

ADVARSEL! 
Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige 
håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.

ADVARSEL! 
Vær forsigtig, når du kobler Infinity på kørestolen og løfter styrehjulene fra jorden, se del 
4 af "Sådan kobles Infinity på din kørestol" på side 27, da fødderne kan risikere at blive 
fanget mellem fodbuen/fodstøtten på kørestolen og Infinity. Du kan risikere skade på 
fødder og tæer.

ADVARSEL! 
Placer ikke fingre eller hænder under låsehåndtaget, når du folder det ned, se del 5 af 
"Sådan kobles Infinity på din kørestol" på side 27. Hvis du gør det, kan du risikere at 
klemme din finger/dine fingre eller hele hånden.

Sådan kobles Infinity på din kørestol
1. Stil Infinity og kørestolen op, så 

dockingmekanismen på Infinity (F, G) 
er midt ud for dockingmekanismen 
på kørestolens adapterbjælke. 
Kør kørestolen imod, indtil 
adapterbjælken på kørestolen er i 
kontakt med dockingen på Infinity.

2. Tag fat i styret på Infinity, og træk den  
skråt nedad for at komme under 
adapterbjælken. Når den øverste 
docking har passeret under 
adapterbjælken, kan Infinity skubbes 
lidt opad, indtil du kan mærke, at den 
øverste docking (F) er tilsluttet 
adapterbjælken. I denne position 
hviler den øverste docking kun mod 
adapterbjælken, de er endnu ikke 
koblet sammen. 

3. Kontroller, at Infinity er koblet på 
kørestolen ved at trykke Infinity let 
fra kørestolen ved hjælp af styret.

Klick
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4. Tryk styret på Infinity skråt opad, mens du 
læner dig lidt bagover, for at løfte 
kørestolens styrehjul op fra jorden og låse 
Infinity mod den nederste docking (G). Når 
Infinity er tilsluttet den nederste docking, 
høres en kliklyd.

5. Tryk først låsehåndtaget (D) frem for 
at frigøre det. Skub det derefter bagud 
for at låse Infinity mod adapterbjælken. 
Støttebenene (J) løftes nu op. 
 
Nu er Infinity klar til at køre. 

Sådan frakobles Infinity
1. Sluk for Infinity med hovedafbryderen (R).

2. Sænk låsehåndtaget (D), indtil der høres 
et klik. OBS! Hvis låsehåndtaget skubbes 
for langt, låses det ikke i sænket position. 
Støttebenene er nu foldet ned, men når 
ikke jorden.

3. Fold udløserhåndtaget (E) op i åben 
position for at forberede frigørelse.   
 
 

4. Tryk nu styret fremad, mens du læner dig 
bagover, for at låse den nederste docking 
(G) op. Når den nederste docking er låst 
op, høres et klik. Slip nu kørestolens 
styrehjul ned på jorden. 
 

5. For at frigøre Infinity helt fra kørestolen 
skal du trække Infinity skråt ind mod dig 
og derefter trykke skråt nedad, fremad. 

Klick

Brug af Infinity
Det kræves, at din kørestol er udstyret med Decon Infinity adapterbjælken for at koble Infinity 
på kørestolen. Installation af adapterbjælken skal udføres af kvalificerede teknikere.

ADVARSEL! 
Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige 
håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.

ADVARSEL! 
Vær forsigtig, når du kobler Infinity på kørestolen og løfter styrehjulene fra jorden, se del 
4 af "Sådan kobles Infinity på din kørestol" på side 27, da fødderne kan risikere at blive 
fanget mellem fodbuen/fodstøtten på kørestolen og Infinity. Du kan risikere skade på 
fødder og tæer.

ADVARSEL! 
Placer ikke fingre eller hænder under låsehåndtaget, når du folder det ned, se del 5 af 
"Sådan kobles Infinity på din kørestol" på side 27. Hvis du gør det, kan du risikere at 
klemme din finger/dine fingre eller hele hånden.

Sådan kobles Infinity på din kørestol
1. Stil Infinity og kørestolen op, så 

dockingmekanismen på Infinity (F, G) 
er midt ud for dockingmekanismen 
på kørestolens adapterbjælke. 
Kør kørestolen imod, indtil 
adapterbjælken på kørestolen er i 
kontakt med dockingen på Infinity.

2. Tag fat i styret på Infinity, og træk den  
skråt nedad for at komme under 
adapterbjælken. Når den øverste 
docking har passeret under 
adapterbjælken, kan Infinity skubbes 
lidt opad, indtil du kan mærke, at den 
øverste docking (F) er tilsluttet 
adapterbjælken. I denne position 
hviler den øverste docking kun mod 
adapterbjælken, de er endnu ikke 
koblet sammen. 

3. Kontroller, at Infinity er koblet på 
kørestolen ved at trykke Infinity let 
fra kørestolen ved hjælp af styret.

Klick
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Sådan fjernes og fastgøres adapterbjælken
For at folde en krydsrammekørestol skal du fjerne adapterbjælken.

1. Fjern de QR-stifter, der holder 
adapterbjælken på plads i holderne.

2. Fjern adapterbjælken fra dens 
holdere. 
 
Genmontering sker i omvendt 
rækkefølge

ADVARSEL!
Sørg for, at adapterbjælken er 
korrekt fastgjort med QR-stifterne.
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Sådan køres med Infinity 

ADVARSEL!
Brugeren skal have læst og forstået vejledningen og have en forståelse af de forskellige 
håndtag og brugergrænseflader, som Infinity er udstyret med.

ADVARSEL!
Foretag ikke voldsomme sving ved høj hastighed. Det kan ske, at Infinity og kørestolen 
vælter.

For at køre Infinity skal du først koble Infinity på kørestolen i henhold til afsnittet "Sådan kobles 
Infinity på din kørestol"

1. Tryk ind på hovedafbryderen, der 
er placeret under displayet. Lyset i 
hovedafbryderen blinker ved opstart. Når 
lampen lyser konstant, er Infinity klar til 
kørsel.

2. Ved fremadgående kørsel bruges 
gashåndtaget. Ved bakning bruges den 
bak-knap, der er placeret ved siden af 
gashåndtaget.

3. Drej gashåndtaget for at køre og for at 
styre hastigheden.

Hastigheden styres primært ved hjælp af 
gashåndtaget. 

ADVARSEL!
Når du kører på en stejl skråning, kan det være nødvendigt at begrænse hastigheden ved 
hjælp af bremserne. Motorbremsen hjælper kun i et vist omfang.

1

3

2
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Teknikker til kørsel over forhindringer og op ad bakke

Forcering af forhindringer
Ved forcering af forhindringer kan det være svært at bevare hjulets kontakt med forhindringen. 
For den bedste forcering af forhindringer anbefales det at holde ca. 0,5 m foran forhindringen og 
sætte farten op, inden man når forhindringen, der skal passeres (f.eks. kantsten, vejkant osv.)

Kørsel op ad bakke
Når du kører op ad en stejl bakke (mere end 4-5 graders hældning), anbefales det at flytte 
tyngdepunktet så langt frem som muligt ved at vippe overkroppen fremad og om muligt 
bevæge sig længere frem på kørestolens sæde. Når du flytter tyngdepunktet fremad, får 
Infinity bedre vejgreb med dækket.

En anden alternativ køreteknik, hvis forhold og omgivelser tillader det, er at køre i zigzag op ad 
bakken.

Parkeringsbremse
Infinity kan udstyres med en parkeringsbremse. Med parkeringsbremsen er det muligt at få 
Infinity til at holde helt stille på plant underlag. Ved parkering på skrånende overflader skal 
parkeringsbremsen kombineres med kørestolsbremserne for at sikre, at Infinity og kørestolen 
ikke begynder at rulle.

INFO
Brug parkeringsbremsen, når du er stoppet ved f.eks. et trafiklys eller en 
fodgængerovergang.

Sådan flyttes Infinity, mens den er koblet til en kørestol
Hvis du vil flytte Infinity, når den er koblet til en kørestol, skal du slukke for hovedafbrydere. 
Drivhjulet vil derefter køre på frihjul og kan rulle uden at blive drevet.

ADVARSEL!
Kør aldrig Infinity uden at sidde i din kørestol. 
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Transport af Infinity

ADVARSEL!
Brug stropper for at sikre, at Infinity kan transporteres sikkert.

ADVARSEL!
Infinity må aldrig transporteres koblet på kørestolen. I køretøjer, hvor kørestolen 
anvendes som sæde, skal Infinity kobles fra kørestolen og anbringes i bagagerummet 
eller tilsvarende og spændes fast.

 ! FORSIGTIG!
Placer Infinity, så ingen dele beskadiges under transporten.

Læs Infinity ind i en bil
1. Sluk for strømmen til Infinity.

2. Fjern batteriet fra Infinity for at forhindre, at strømmen pludselig tændes under opbevaring 
eller transport. Sørg for at sætte beskyttelseslåget på det fjernede batteri.

ADVARSEL!
Opbevar altid det frakoblede batteri med beskyttelseslåget på. Eksponerede kontakter 
kan forårsage en kortslutning og føre til brand eller få batteriet til at revne.

3. Læs Infinity ind i bilen

a. Løft Infinity ved at holde i styrstammen og forhjulet ved pålæsning.

b. Pas på ikke at beskadige displayet ved pålæsning.

4. Fastgør Infinity.

a. Fastgør Infinity for at forhindre den i at bevæge sig under transporten og ramme 
omkringliggende objekter.
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Tip til læsning
• Produktet indeholder følsomme elektroniske dele. Produktet må ikke udsættes for kraftige, 

målrettede stød eller slag.

• Læs Infinity i så oprejst position som muligt.

• Hvis du læsser Infinity, mens den ligger ned, skal du sørge for, at displayet ikke kan 
beskadiges, før du sikrer lasten.

Tip til sikring af last
• Sørg for at sikre Infinity med stropper, og placer stødabsorberende materialer under og 

omkring Infinity.

Ombordstigning på fly
Når du bestiller en flyrejse, skal du altid på forhånd informere flyselskabet om, at du skal 
medbringe en elektrisk drivenhed til en kørestol og følge deres instruktioner. Giv flyselskabet 
detaljerede oplysninger om dette på tidspunktet for reservationen. Under flyvning kan 
standardbatteriet ikke bruges, men der skal anvendes et Travelpack-batteri med lavere 
kapacitet med følgende specifikationer: 

Betegnelse: Batteri Travelpack Infinity

Varenummer: LBM1002

Spænding: 48 V

Kapacitet: 6 Ah (288 Wh) 

Type: Tørcelle med indbygget mikrocomputer

Det kan være forbudt at medbringe lithium-ion-batteriet om bord og også at tjekke det ind 
som håndbagage. Rådfør dig altid med flyselskabet på forhånd.

Opbevaring af Infinity
1. Sluk for strømmen, og fjern batteriet

2. Opbevar Infinity på et sted med normal indendørs temperatur og lav luftfugtighed.

3. Hvis du vil tørre snavs eller pletter af før opbevaring, skal du bruge en hårdt opvredet klud.

Hvis Infinity ikke skal bruges i lang tid, skal batteriet efterlades i maskinen, men med strømmen 
slukket. Kontroller hver måned, at Infinity fungerer korrekt. 

Efter opbevaring af Infinity skal følgende kontrolleres og udføres, før den tages i brug:

• Genaktiver batteriet ved at tilslutte opladeren

• Batteristatus, oplad efter behov 

• Bremsefunktion, kontroller, at den virker og ikke er i kontakt med bremseskiven.
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Batteri og oplader
Omgivende temperaturer for batteriet
Ved anvendelse på Infinity -15 °C - 40 °C

Ved opbevaring, afmonteret fra Infinity  10 °C - 25 °C

Ved opladning    5 °C - 30 °C

Opladning af batteri til Infinity kan foretages enten med batteriet i batteriholderen på Infinity 
eller i fordybningen.

Når batteriet oplades i batteriholderen, skal du tilslutte opladerens magnetforsynede stik til 
stikket på siden af tilslutningsboksen under displayet.

Når batteriet er afmonteret, skal du bruge den tilpassade adapter sammen med opladeren.

ADVARSEL!
Pas på ikke at klemme fingrene, når du indsætter eller fjerner batteriet.

Infinity-opladeren er udstyret med en lampe, der viser opladningsstatus. Når opladeren er 
tilsluttet stikkontakten, og lampen lyser grønt, kan opladeren tilsluttes opladningsstikket. 
Når opladeren er tilsluttet opladningsstikket, og batteriet oplades, lyser opladeren rødt.

Når batteriet er fuldt opladet, bliver lyset grønt. Det kan tage op til 5 timer at oplade op til fuld 
kapacitet på et fuldt afladet batteri.

Oplad batteriet i Infinity
1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Sørg for, at lyset på opladeren er grønt.

3. Tilslut det magnetforsynede stik til 
opladningsstikket ved displayet. 

INFO
Sørg for, at lyset på opladeren lyser rødt. 
Dette angiver, at opladningen er i gang.

4. Når opladningen er færdig, skal du frakoble
opladeren fra Infinity og fra stikkontakten.
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Oplad batteriet, når det er taget ud af Infinity
1. Fold håndtaget op, og løft batteriet ud af 

holderen.

2. Tilslut adapteren til batteristikket.

3. Sæt opladeren i en stikkontakt.

4. Sørg for, at lyset på opladeren er grønt.

5. Tilslut det magnetforsynede stik til 
opladningsstikket på opladningsadapteren. 
 

INFO
Sørg for, at lyset på opladeren lyser rødt. Dette angiver, at opladningen er i gang.

6. Når opladningen er færdig, skal du frakoble opladeren fra opladningsadapteren og 
stikkontakten.

7. Frakobl opladeren fra batteristikket, og sæt batteriet tilbage i holderen på Infinity. Sænk 
håndtaget, så batteriet låses sikkert fast.

Opbevaring af batteri
Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted (et sted med en temperatur på mellem 10 
og 25 °C er optimalt til opbevaring). Hvis du planlægger ikke at bruge Infinity i længere 
tid (en måned eller længere), skal du oplade batteriet, indtil der vises tre bjælker på 
displayet, før du opbevarer det. Hvis batteriet ikke er i brug i lang tid, går det automatisk i 
opbevaringstilstand, hvis spændingsniveauet i batteriet ikke er for højt. Hvis batteriet er gået 
i opbevaringstilstand, skal det genaktiveres ved at sætte det til opladning. Kontroller hver 
3. måned, at spændingen i batteriet ikke er faldet til for lavt et niveau. Hvis der vises en eller 
ingen batteribjælke, skal du oplade batteriet, til der vises 3-4 bjælker for opladning.
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Rengøring
Hvis Infinity bliver snavset på grund af normal brug, skal du rengøre den med en fugtig og 
hårdt opvredet klud. Hvis Infinity er meget snavset, skal du bruge en klud og et neutralt 
rengøringsmiddel. Sørg for, at der ikke er noget rengøringsmiddel tilbage på Infinity efter 
rengøring.

 ! FORSIGTIG!
Skyl aldrig Infinity med vandslange eller højtryksrenser. Brug ikke damprenser til at 
rengøre Infinity. De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til 
alvorlige funktionsfejl.

 ! FORSIGTIG!
Rengør ikke med opløsningsmidler som benzin eller fortynder. Dette kan beskadige 
maling og plastdele på Infinity

INFO
Infinity kan desinficeres korrekt ved hjælp af en klud med alkohol.

Korrosion
De Infinity-dele, der kan blive udsat for korrosion, er fremstillet af aluminium, rustfrit stål eller 
stål. Materialerne og overgangene mellem materialerne er overfladebehandlet, og derfor 
er der ingen øget risiko for korrosion. Du bør dog altid tørre våde eller fugtige overflader på 
Infinity af med en klud efter brug.
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Brugervedligeholdelse
Brug en kopi af denne side til at notere, hvornår og af hvem kontrollerne udføres. 
Gem protokollen.

Følgende kontrol foretages hver sjette måned efter første anvendelse.

Enhed Handling Dato Kontrollant

Oversigt Støj, klemte dele

Kontrol af låsning mod 
adapterbjælken på kørestolen

Dæklufttryk og slid

Huller i drev, skader, farlig 
skade, skarpe kanter

Kontroller stramning af skruer

Snavsede tilslutningsstik 
på batteriet

Kabler, visuel kontrol for 
eventuelle skader

Kabler, kontrol af tilslutninger

Batteri og oplader Kabler, visuel kontrol for 
eventuelle skader

Kabler, kontrol af tilslutninger

Batteri, visuel kontrol for skader

Bremser Bremseslange, visuel kontrol for 
skader

Bremseskive, visuel kontrol for 
skader

Skivebremseklods, visuel kontrol 
for skader og lækage

Skivebremseklods, tilspænding af 
skruer

Bremsehåndtag, visuel kontrol for 
skader og lækage

Bremsehåndtag, tilspænding af 
skruer
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Reparationer
• Brugeren må ikke reparere eller servicere Infinity selv. 

• Brugeren må ikke selv fjerne og sende dele af Infinity til forhandleren til reparation. 

• Hvis reparation er påkrævet, skal du kontakte din forhandler, selvom fejlen er af mindre 
alvorlig karakter.

• Hvis dele er beskadiget eller mangler, skal du straks kontakte forhandleren. Returner 
Infinity til forhandleren for at få udskiftet eller repareret dele.

• Kontakt altid forhandleren for normal vedligeholdelse, reparation eller service. Hvis Infinity 
ikke repareres, eller ikke alle dele bruges under monteringen, kan brugeren, personer i 
omgivelserne eller ejendom blive beskadiget.

• Ved reparationer og service benytter forhandleren sig af servicemanualen, 
reservedelskataloget og anden dokumentation. Denne dokumentation er ikke tilgængelig 
for brugeren og offentligheden.

Punktering

INFO
Dækket på Infinity har samme struktur som et cykeldæk. Derfor kan et cykelværksted 
som regel reparere et fladt dæk og udskifte dækkene på Infinity. Hvis du ikke har adgang 
til et cykelværksted, skal du kontakte din forhandler.
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Fejlfinding

Beskrivelser af fejl
Brug nedenstående tabel til fejlfinding, før du kontakter forhandleren.

Status Lampe i 
hovedafbryder

Baglygte Lyd- 
signal

Kontrolpunkt Handling

Displayet på Infinity 
starter ikke, når 
hovedafbryderen 
tændes.

Serie – Nej Sørg for, at batteriet er 
opladet

Oplad batteriet

Serie – Nej Er batteriet korrekt 
installeret?

Kontroller, at batteriet er 
korrekt installeret

Serie – Nej Elektrisk kobling/kontakt/
kabel mellem front og 
elektrisk boks under 
display

Tryk koblingen sammen 
med pilene vendt mod 
hinanden

Blinker én gang Blinker én 
gang

Nej Sørg for, at kablerne er 
forsvarligt fastgjort til 
bagsiden af displayet

Installer kablet korrekt på 
bagsiden af displayet.

Reagerer ikke på 
gashåndtag

Konstant lys – Nej Er støttebenet hævet, 
og låsehåndtaget i 
bagposition?

Bevæg låsehåndtaget til 
bagpositionen.

Konstant lys – Nej Ingen indikation på 
displayet om, at Infinity er 
låst fast til stolen?

Bevæg låsehåndtaget til 
bagpositionen.

Konstant lys – Nej Ingen indikation på 
displayet af, at Infinity 
er låst fast til stolen, 
selvom låsehåndtaget er i 
bagposition.

Sørg for, at intet 
forhindrer støttebenet 
i at gå op til sin øverste 
position.

Konstant lys – Nej Sørg for, at kablet fra 
gashåndtaget er forsvarligt 
fastgjort til  
bagsiden af displayet.

Installer kablet korrekt på 
bagsiden af displayet

Konstant lys – Nej Sørg for, at kontakten 
mellem motoren og 
strømmodulet er 
sammenkoblet.

Tilslut 
stikket mellem 
motoren og 
strømmodulet.

Infinity kan ikke dockes 
mod stolens adapter

– – – Ujævnt underlag Flyt Infinity og kørestol til 
mere jævnt underlag

– – – Højdeindstillingen for 
Infinity er ændret

Indstil højde og benstøtte 
på Infinity, så de passer til 
den aktuelle adapter, der 
bruges til sammenkobling 
med kørestolen.

– – – Den nederste 
dockingmekanisme er 
blevet skubbet ind i sin 
låste position

Træk i udløserhåndtaget 
for at låse den nederste 
dockingmekanisme op.
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Fejlkoder
Fejlkode Forklaring af fejl Handling

C6CB N:O1 Kommunikationsfejl for strømmodul Kontroller kablet mellem strømmodulet og displayet.

Genstart Infinity på hovedafbryderen. 

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

C6CB N:O2 Kommunikationsfejl for BMS/batteri Kontroller, at batteriet er sat korrekt i maskinen.

Genstart Infinity på hovedafbryderen. 

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

C6CB N:O3 Kommunikationsfejl for tilslutningsboks/
forgreningsdåse

Kontroller kablet mellem forsiden og den tilslutningsboks, der 
vises.

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:01 Overstrømsbeskyttelse 1 strømmodul Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:02 Overstrømsbeskyttelse 2 for strømmodul Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:03 Overstrømsbeskyttelse for strømmodul Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:04 Generel fejlovervågning udløst Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:05 Kommunikationsfejl Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:06 Strømmodul overophedet Sluk Infinity, og vent 5 minutter

Start Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:07 Hallgiverfejl Sørg for, at stikket mellem motoren og strømmodulet er korrekt 
tilsluttet

Start Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

ABBE N:08 Kortslutning af motorens faser Sørg for, at stikket mellem motoren og strømmodulet er korrekt 
tilsluttet, og at kablet ikke er beskadiget

Start Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2090 N:01 Fejl i kommunikationsdata Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2090 N:02 Kommunikationsfejl Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

7F42 N:01 Fejl i kommunikationsdata Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

7F42 N:02 Fejl i kommunikationsdata Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

7F42 N:03 Fejl i kommunikationsdata Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

7F42 N:04 Fejl i kommunikationsdata Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:01 Batteriet er ikke klar Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:02 Kommunikationen med batteriet gik tabt Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
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Fejlkode Forklaring af fejl Handling

2DF1 N:03 Batteriet er varmt, motorbremse og 
opladning afbrydes

Hvis det er muligt, skal du flytte batteriet til et køligere sted.

Vent 10 minutter.

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:04 Batteriet koldt, motorbremsen og 
opladningen afbrydes

Hvis det er muligt, skal du flytte batteriet til et varmere sted.

Vent 30 minutter.

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:05 Overstrømsbeskyttelse for BMS/batteri Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:06 Kortslutning for BMS/batteri Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:07 Overspændingsbeskyttelse for BMS/batteri Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:08 Beskyttelse mod underspænding for BMS/
batteri

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:09 Forhåndsopladning af BMS/batteri 
mislykkedes

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:10 Batteriet er for varmt, alle funktioner slukkes Flyt batteriet til et køligere sted.

Vent 30 minutter.

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:11 Batteriet er for varmt, alle funktioner slukkes Flyt batteriet til et varmere sted.

Vent 60 minutter.

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

2DF1 N:12 Batteriet er ubalanceret Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

1337 N:01 Kortslutning af gashåndtag Kontroller kablerne til gashåndtaget

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

1337 N:02 Afkoblingsfejl for gashåndtag Kontroller kablerne til gashåndtaget

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.

1337 N:03 Afkoblingsfejl for gashåndtag Kontroller kablerne til gashåndtaget

Genstart Infinity på hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen fortsætter.
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