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HEPRO - hjelpemiddelprodusenten
HEPRO er en norsk industribedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler for
voksne og barn med bevegelseshemning. Bedriften ble etablert i 1987 og har i dag ca 40
ansatte, hovedkontor og fabrikk ligger på Rognan i Nordland.

Teknisk service

Service utføres i fabrikken på Rognan, men også ved samarbeidspartnere mange steder i
landet. Vårt salgspersonell har også opplæring i teknisk vedlikehold. Ved feil på
produkter utlånt over folketrygden skal førstelinjetjenesten i kommunen eller
Hjelpemiddelsentralen kontaktes.
Ved feil på produkter som er kjøpt direkte; kontaktes HEPRO. Tlf.: 75 69 47 00

Tilpasninger og Spesialtilpasninger

Hepro er produsent og kan derfor tilby brukertilpassede løsninger når det er nødvendig.

Garanti

Ved bruk i samsvar med brukerinformasjonen, yter Hepro tre års garanti mot materialog produksjonsfeil.
Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets serienummer
oppgis som referanse.
Produktet er konstruert, godkjent og produsert i samsvar med krav stilt av NAV.
BREEZE tilfredsstiller følgende krav:
Testet og godkjent av TNO i Nederland i henhold til EN 12184 – Class C, Elektrisk
rullestol for utendørs bruk. Godkjenningen gjelder både 10 og 15km/t.
Godkjent brukervekt er 200 kg
Testet og godkjent av Hermon Laboratories i henhold til EN 12184 – Class C’s krav til
EMC.
BREEZE III og BREEZE IV er tilleggstestet og godkjent av Hjälpmedelsinstitutet i
Stockholm etter deler av EN 12184, og HI’s egen tilleggs spesifikasjon for elektriske
rullestoler.
Direktiv 93/42/EØF, og merket
med:
Kort produktbeskrivelse
BREEZE III er en tre-hjuls elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk.
BREEZE IV er en fire-hjuls elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk.
Begge disse har ”Panikkbrems”, som er en sikkerhetsfunksjon som gjør at rullestolen
stopper umiddelbart dersom kjørehåndtaket i ”panikk” klemmes hardt mot
gummihåndtaket
BREEZE har fjæring på alle hjul. BREEZE IV har i tillegg uavhengig fjæring på forhjulene.
Rullestolens fjæringseffekt tilpasses brukerens vekt ved å justere fjærene på
støtdemperne bak. Setehøyden justeres manuelt med verktøy.
Hjulenes størrelse, god bakkeklaring, kraftig motor og kompakt bakaksel gir behagelig
kjørekomfort, god fremkommelighet og enkel å kjøre - også inne på kjøpesentra.
Rullestolen har bremselys som tennes når motoren bremser hastigheten.
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Styret kan tiltes, og sitteenheten har glideskinner. Sikkerhetsfunksjon i kontrolleren
stopper rullestolen dersom en alvorlig feil skulle oppstå.
BREEZE kan transporteres i en liten varebil.

Demontering, montering og sammensetning
Sete og motordeksel
Løft Rotasjonsutløser(1) og vri Setet som bildet viser, litt mer enn 90°.
Rotasjonsutløseren er nå fri av låseplaten og setet løftes rett opp og fjernes.
Skruene(2) skrus ut og dekselet er løst.
Gummimatten vippes frem og Motordekselet kan løftes bort
Montering skjer i motsatt rekkefølge.

1

3
0
-

2
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Deksel, styre, bakre
Løs skruene i dekselets ned-kant.
Trekk dekselet ned kant bakover og nedover for å få det løs.
Vær oppmerksom på kablene til nøkkelbryteren.
Monter i motsatt rekkefølge.
Deksel, styre foran
Løs skruene i dekselets ned-kant.
Skru løs feste-ringen som holder hornet.
Trekk dekselet ned kant fremover og nedover for å få det løs.
Monter i motsatt rekkefølge.
Deksel, display på styret
Løs deksel, styre bak som beskrevet over.
Løs skruene i displaydekselets topp fra undersiden. (På de første modellene vil en
se at skruene ikke er tilgjengelig fra undersiden, displaytapen må rives av og byttes.)

Løft av dekselet.
Monter i motsatt rekkefølge.
Deksel, fornt
Løs skruene som holder kurven foran. (Kun BREEZE III)
Løs skruene i dekselets ned-kant som vender inn mot hjulet.
Dekselet er nå løst og kan fjernes.
Vær oppmerksom på kablene til hovedlys og blinklys.
Monter i motsatt rekkefølge.
Deksel, bak, sølebeskytter bak framhjul
Løs deksel front, som beskrevet over.
Løs skruene på begge sider.
Dekselet er nå løst og kan fjernes.
Vær oppmerksom på kablene til ladesikringen.
Monter i motsatt rekkefølge.
Kabler og kabelføringer
Samtlige kabler er prefabrikkert, tilpasset og påmontert kabelsko eller plugg. Ved
feil på en kabel, anbefales denne skiftet ut i sin helhet.
Ved konstatert kabelfeil:
Buntebånd/- spiral fjernes.
Defekt kabel tas ut og erstattes med ny.
Montering skjer i motsatt rekkefølge.
Automatsikringer, bytte
Hovedsikring - i motordekselets forkant:
Nøkkelbryter skal være avslått.
Sete og motordekselet demonteres.
Batteriet frakobles.
Automatsikringen frakobles og demonteres.
Ny monteres, og øvrig montasje i motsatt rekkefølge.

Servicemanual Breeze III og IV

Utgave: 04

Dato: 11.01.2013

Side 6 av 20

Ladesikring
Nøkkelbryter skal være avslått.
Motordeksel fjernes og batteri frakobles.
Deksel, bak løses.
Ladesikringen(15A Automatsikring) skiftes.
Montering i motsatt rekkefølge.
Elektronikk og lys
Nøkkelbryter skal være avslått.
Sete og motordekselet demonteres.
Batteriet frakobles.
Elektronikkboks åpnes.
Automatsikringen frakobles og demonteres.
Ny monteres, og øvrig montasje i motsatt rekkefølge.
Ladekontakt
Ladekontakten er montert på styrets høyre side. Ved skifte gjøres følgende:
Setet og motordeksel demonteres.
Batteriet frakobles.
Dekslene på styret demonteres.
Ladekontakten skrues løs
Buntebånd/-spiral løsnes og ladekontakten med kabler frakobles.
Ny monteres i motsatt rekkefølge.

”Power unit; transaksel med motor og EMB
”Power Uniten” er festet til rammen med en bøyle og to bolter på hver side.
Under bøylen ligger en spesiell gummiforing for å ta opp vrimomentet ved start
og stopp.
Komplett demontering gjøres slik:
Rullestolen bygges opp slik at hjulene er fri fra bakken.
Sete og motordeksel demonteres.
Hjulene skrus av.
Batteri frakobles og tildekkes med batteridekselet av sikkerhetshensyn.
Motor og EMB frakobles
Festeboltene løses, og ”Power Uniten” er ”fri”.
Montering skjer i motsatt rekkefølge.
Motor
Motoren demonteres slik:
Sete og motordeksel fjernes.
Batteri frakobles og tildekkes med batteridekselet av sikkerhetshensyn.
Motorkablene frakobles elektrisk.
Løs bolter i motorflensen og motoren er løs.
Montering skjer i motsatt rekkefølge, og vær oppmerksom på plastforingen som
står på motorakslingen.
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EMB
EMB’en demonteres slik:
Sete og motordeksel fjernes.
Elektronikkboksen åpnes og EMB’en kobles fra ved å løse plugg.
Dersom det er deksel på EMB’en, vippes dette bort med en skrutrekker.
Boltene som fester EMB’en til Transakselen løses.
Ny EMB settes på plass.
Montering skjer i motsatt rekkefølge.
Vær nøye med ikke å endre strammingen på EMB’en , da dette endrer
parkeringsbremseeffekten.
Kontroller
Kontrolleren demonteres slik:
Nøkkelbryter skal være avslått.
Sete og motordekselet demonteres.
Batteriet frakobles.
Elektronikkboks åpnes.
Kontroller frakobles og demonteres.
Ny monteres, og øvrig montasje i motsatt rekkefølge.
OBS! Programmering skal være i overensstemmelse med programmeringsdata i pkt 2.6.3.

Elektronikk-kort, bak
Hovedkort demonteres slik:
Nøkkelbryter skal være avslått.
Sete og motordekselet demonteres.
Batteriet frakobles.
Elektronikk-boks åpnes.
Hovedkort frakobles og demonteres.
Nytt monteres, og øvrig montasje i motsatt rekkefølge.
Elektronikk-kort, foran
Hovedkort demonteres slik:
Nøkkelbryter skal være avslått.
Sete og motordekselet demonteres.
Batteriet frakobles.
Styredeksel bak fjernes.
Kortet frakobles og demonteres.
Nytt monteres, og øvrig montasje i motsatt rekkefølge.
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Funksjonskontroll og testing av tilbehør
Gjennomføres basert på dette skjema.
FUNKSJONSKONTROLL AV: BREEZE III
KONTROLL:

BREEZE IV

KONTROLLMETODE

Motorbrems
Handbrems - krav
El.magn. brems - krav
Strømforbruk m/tenning av
Ladefunksjon
Batteri
Kutt av kjørestrøm under lading
Manuell utløsing EMB
Blinklys
Nødblink
Baklys
Hovedlys
Refleks
Horn
Låsefunksjon for styret
Kabler samlet i buntebånd + festet.
Avlastning av kabler på kort bak
Prog.kontr. av P&G Solo
Motordeksel – tilpassing
Sete og eventuelt glideskinner
Hjulbolter

Kjøretest
Kjøretest - skråplan
Kjøretest - skråplan
Tangampéremeter
Funksjonstest
Visuelt og poler
Funksjonstest
Kjørestrømmen brutt.
Funksjonstest
Funksjonstest
Funksjonstest
Funksjonstest
Visuell
Funksjonstest
Funksjonstest
Visuelt
Manuell
Avlesing med programmerer
Kjøretest/visuell
Manuell + låsefunksjoner
Sjekk med fastnøkkel

Lufttrykk dekk, ballanse, ventil
Kjøring forover/bakover
Høy/lav hastighet
Batterilader
Støy og vibrasjon
Utseende generelt
Produktmerking
Batterilader

Trykkmåler / funksjonstest
Funksjonstest
Funksjonstest
Funksjonstest
Kjøretest
Visuelt
Visuelt
Visuelt

Speil:

Visuelt

Ett

To

2.0 m maks / 75kg
Min 15° / 75kg
Min 15° / 75kg
0A
Lader indikerer lading
Spenning, irr på poler
Kjørehåndtak ”dødt”
Ingen kjørestrøm
Ingen sprekker i glass
Ingen sprekker i glass
Ingen sprekker i glass
Ingen sprekker i glass
Låser forsvarlig
Sikret mot skade
Godt festet
Som prog.oppsett
Ingen ulyd / god passform.
Min. slakk
Hvis løs, bruk blå Locktite og skru
fast
35 Psi. Ventil godt festet
Amp.meter/grønn lampe lyser
Ren, skadefri
Serienr, mnd./prodår.
Se ordre

Veskekurv (umontert)

Visuelt

Glideskinner

Funksjonstest

Glir lett

Spesifisert Ekstrautstyr/Tilbehør

Visuell / Funksjonstest

Skadefri

Serienr.:

Chassisnr:
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Justeringer
Manuell brems
Framhjul – BREEZE III
Justeringsskru på navet strammes slik at bremsebåndet er i kontakt med
trommelen, slakk så litt, slik at hjulet triller uten motstand
Venstre bakhjul – BREEZE IV
Ta av sete og hoveddeksel. Justeringsskruen er synlig ved venstre bakhjul.
Løsne mutteren som låser justeringsskruen.
Justeringsskruen betjenes med en skrunøkkel:
Mot høyre/ned gir slakkere brems, og mot venstre/opp gir strammere brems.
Løft hjulet fra bakken. Hvis hjulet ikke snurrer fritt, må ny justering foretas og
kontrolleres.

Ettersynsrutiner
Rengjøring

BREEZE skal ikke høytrykk-spyles.
Spyling med slange kan utføres med forsiktighet når en tar hensyn til følgende:
Spyl ikke direkte på elektriske komponenter.
Spyl ikke direkte på lykter eller kjørehåndtak.
Spyl ikke slik at det kommer vann gjennom toppen av motordeksel.
Øvrig rengjøring:
Under motordeksel kan det tørkes med en fuktet klut.
Ta ellers hensyn til at det er elektriske komponenter man har med å gjøre
under rengjøring.
ANBEFALTE RENGJØRINGSMIDLER
White Spirit / motorvask for bil til mekaniske komponenter og motordeksel
innvendig.
Mildt såpevann for sete, styre og utvendig deksel.
Periodisk ettersyn
BREEZE trenger ingen spesiell service utover det som er beskrevet under.
Månedlig.: Ansvarlig - brukeren
Kontroll av forhjulsbrems (evt. justering).
Lufttrykk i dekk (35 pund).
Mønsterdybde dekk / slitasje - (min 2mm).
Lyspærer – kontroll og eventuelt skifte.
Rengjøring
Årlig, eller ved behov:
Ansvarlig - Hjelpemiddelsentralen
Kontroll av Transaksel (eventuelt skifte av gummiforingene for
rammefeste).
Effekt på elektromagnetisk brems
Kontroll av el. kabler (isolasjon, feste).
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Kontroll av batterier.
Kontroll av rotasjonslås på setet.
Benytt skjema

Klargjøring for
gjenbruk/resirkulering
For at bruker av BREEZE skal få et best mulig og sikrest mulig hjelpemiddel ved
resirkulering, er det viktig at hjelpemiddelet gjennomgår en grundig teknisk
kontroll og blir skikkelig rengjort før det leveres ny bruker. For BREEZE mener vi
scooteren skal ha en grundig sjekk, og alle slitte deler skal byttes. Benytt vårt
skjema for funksjonskontroll og testing.
Følgende punkter må sjekkes ekstra godt:
Transaksel
Transakselen skal ikke ha slark i gummiforing, lager eller selve
differensialkoblingen.
Det skal enten skiftes gummiforing eller eventuelt byttes.
Motor
Motor skal rengjøres og sjekkes fysisk. Skift børster og sjekk at strømforbruket er
normalt
Elektromagnetisk brems (EMB)
Kontroller at brems har full effekt (krav står i kontrollskjema). Er effekten dårlig
skal den byttes.
Kontroller at mutter på aksling til EMB sitter skikkelig fast.
Bremser
Kontroller effekten av den manuelle bremsen, og juster om nødvendig.
Dekk
Dekk skal ha god mønsterdybde, minst 2mm og ikke ha antydninger til skader.
Lufttrykk: 35 pund.
Skruer
Alle skru-forbindelser skal kontrolleres og etter-trekkes.
Elektriske koblinger
Alle elektriske koblinger skal kontrolleres og ettertrekkes. Spesielt kabler til
batteri, motor og automatsikringer.
Batterier
Batteriene bør kontrolleres med hensyn til ladning og kapasitet
(belastningsprøve).
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Elektrisk utstyr
Systemoppbygging

Den skjematiske skissen under viser systemoppbyggingen av det elektriske
anlegget med kabling mellom komponentene. For å sikre driftssikkerheten er
kjørefunksjonen og lys/tilleggsfunksjoner helt adskilte.

Front kort
Bremslys
Baklys

Hovedlys og
Blinklys foran
Hastighet 1-1/2

Hoved-kort
Bak

Tenningslås
Display

Blinklys

Horn
Hovedsikring.
Sikr. Lys/el.

Panikkbrems
Kjørehåndtak
El. EMB frikobl.

Batteri
2x12V

Ladekontakt
Ladesikring
P&G – SOLO 130
Kontroller

EMB
Motor
Ledningsnett / kabelforbindelse

Sikring av lys-systemet på BREEZE er styrt av 9 separate kanaler som alle er overvåket av
spesielle elektroniske effektbrytere. Disse kobler fra den defekte kanal ved brudd eller
kortslutning. Kanalen resettes automatisk etter utbedring. Varsellampe vil tennes på displayet
ved denne type feil. Uberørte kanaler fungerer normalt.
Elektronikk kortene både foran og bak har egne automatsikringer som sikrer disse mot
overbelastning. Disse automatsikringene har automatisk resett.
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El.skjema med P&G Kontroller SOLO 130.
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Programmeringsdata P&G Controller SOLO 130
BREEZE benytter P&G SOLO 130 Controller. Programmeringsdata for Controlleren slik den
leveres i standardoppsett er satt opp i tabellen under.
Denne innstillingen ligger til grunn for ISO 12184 godkjenningen, og skal ikke endres uten at
dette er klarert og godkjent av Hepro.
Ukyndig endring kan føre til at produktet ikke tilfredsstiller godkjenningskravene, og kan i
værste fall bli direkte farlig for bruker.
Hastighet
Parameter
Motor

10 km/t
Fast
Slow

15 km/t
Fast
Slow

1
2

Forward Accl.
Forward Deccl.

3
4

Reverse Accl.
Reverse Deccl.

5
6

Forward Speed
Reverse Speed

30
10
10
35
16
20
100
40
40

40
12
9
45
20
16
100
40
30

Nr

Alle typer
Sunway
AMT
Alle typer
Sunway
AMT
Alle typer
Sunway
AMT

Nr. Engineering menu –
7
8

Current Limit
Compensation

9

Hold Factor

10
11

Mid. Current
Brake Time

12
12A
12B
13
14
15
16
17
18
19
20

ASI m/ Sunway motor
AMT
ASI m/Sunway motor
AMT
ASI m/Sunway motor
AMT

50
10
10
35
16
20
50
30
30

50
16
13
35
20
16
50
30
20

10 km/t

15 km/t

130 A
55 m
50 m
160 %
160%
0 s , 0%
70
55

130 A
50 m
30m
112 %
148%
0 s , 0%
70
60

Battery menue
Battery Cable
40 m
Gauge Cal
99
Inhibit Pol’ty
Inhibit : no
Bridge Hold
20
Throttle Gain
500
Pulse Rev. Alarm
Yes
Wig wag Throttle
No
Throttle
No
Throttle D’band
3%
Output Voltage
24V
Innstillingene er for ”Power Unitene” ASI m/ Sunway motor og AMT.

40 m
99
Inhibit : no
20
500
Yes
No
No
3%
24V

Setting av hornsignal
På kortet foran er det et bryterpanel som muliggjør følgende hornsignal:
Ved å ta av styredeksel bak kan dette justeres. Se tabell nedenfor.
Bryter posisjon
1
2
3
4
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På
Rygging - innkoblet.
Blinklys – innkoblet
Horn - innkoblet
Ikke i bruk

Utgave: 04

Av
Rygging - frakoblet.
Blinklys – frakoblet
Horn - frakoblet
Ikke i bruk

Dato: 11.01.2013

Std. oppsett
Av
Av
På
Ikke i bruk
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Feilsøking
Sjekk alltid først at alle automatsikringene er ”inne”.
Ved spenningsmålinger skal minusledning på instrument kobles til minus på batteriet, fordi
chassis på BREEZE ikke er koblet til batteriets (-) pol.
Ved feilsøking benyttes El. skjemaene i denne manualen
Det er mulig å få avlest feil/feilårsak som kontrolleren registrerer ved hjelp av
Batteriindikatoren har 10 ”stolper”. Regnet fra venstre mot høyre er det 3-Røde, 4-Gule og 3Grønne.
Antall stolper som blinker, indikerer hvilken feil som sannsynligvis har oppstått.
1

2

3

RØD

4

5

6

7

GUL

8

9

10

GRØNN

Tabell med Blinke kode på display og Forklaring på mest sannsynlige årsaker.
Stolpefarge
Rød

Antall stolper
som blinker
1

Rød
Rød
Gul
Gul
Gul

2
3
4
5
6

Gul
Grønn
Grønn
Grønn

7
8
9
10
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Forklaring og sannsynlige feilårsaker.
Lav Batterispenning (under 16V), start ladning.
Sjekk Batterienes tilstand
Feil med motorkobling. Sjekk koblinger og kabler.
Kabelfeil til motor. Sjekk for brudd eller kortslutning.
Parkeringsbrems frakoblet. Sjekk frihjulsbryter / manuell EMB.
Ikke i bruk.
Sikkerhetskrets innkoblet.
Er batteriladeren frakoblet? Hvis ja, kontakt HMS.
Potensiometerfeil kjørehåndtak. Kontakt HMS.
Kontrollerfeil. Kontakt HMS.
EMB – feil. Kontakt HMS.
Høy batterispenning. Kontakt HMS.
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Feildiagnostisering med programmerer
Programmeringsenheten(SP 1) kan benyttes til kartlegging/avlesing av feil på elektronikken.
Dette betinger tilgang på programmerer samt opplæring i bruk. Det er da også en forutsetning å
ha P&G manual tilgjengelig.
Tabell med feilkoding avlest med programerer SP-1
Feil Kode

Feil Type

0002,0003
0100
0203,0204
0810
1400
1500
1501
1502
1600
1705,1802,1805,1B20
1D02

8
8
8
7
3
9
8
9
10
8
7

1E03
2102
2C00,2C01

6
8
1

2D01, 3100 , 3102 , 32103213, 3600-3609,
360A,360B,360C,306D,360E
3B01
7000,7001

Beskrivelse

Mulig kontrollerfeil
Mulig kontrollerfeil
Mulig kontrollerfeil
Potensiometer feil
Kabelfeil motor
EMB feil
Mulig kontrollerfeil
EMB feil
Høy batterispenning
Mulig kontrollerfeil
Potensiometer feil
kjørehåndtak
Inhibit funksjon aktivert
Mulig kontrollerfeil
Lav batterispenning til
kontroller

8

Mulig kontrollerfeil

4
4

EMB feil
EMB feil

Feilsøkingsdiagram
Feil:
1 Dersom BREEZE ikke starter eller
starter og stopper umiddelbart –
brukerbetinget feil.

Mulige årsaker:
Nøkkelbryter ikke påslått.
Ladepluggen ikke frakoblet.
Manuell EMB utløst.
Panikkbrems aktivert.
Defekt sensor for panikkbrems

2 ”ON” lampen lyser, men
rullestolen virker ikke.
(Produktfeil)

Feil på kontroller.

3 ”ON” lampe tenner ikke, display
mørkt.

Hovedsikring løst ut.
Lys / El sikring løst ut.
Løse tilkoblinger.
Feil på kontroller.

Feil på hovedkort bak.
Feil på frontkort.
Kabelfeil

Feil på hovedkort bak.
Feil på frontkort.

Servicemanual Breeze III og IV
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Reparasjon:
Slå på nøkkelbryter.
Koble fra ladeplugg.
Kobl inn EMB.
Nullstill og forklar bruker hvordan
panikkbremsen fungerer.
Skift sensor/bryter.
Sjekk feilindikering, og bytt
kontroller om nødvendig.
Skift kort.
Skift kort.
Sjekk kabler for skade og skift
eventuelt defekte.
Resett sikring.
Resett sikring.
Sjekk plugger og koblinger.
Sjekk feilindikering, og bytt
kontroller om nødvendig.
Skift kort.
Skift kort.
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Feil:
4 Hovedsikring løser ut.

Mulige årsaker:
Overbelastning.
Kabelfeil.
Mekanisk feil i sikring.

Reparasjon:
Fjern overbelastningen.
Reparer eller bytt defekt kabel.
Skift sikring.

5 BREEZE fungerer bare ½ fart, og
hastighetsvelgeren gir ikke full
hastighet.

Feil med hastighetsbryter.
Feil på kontroller.

Skift bryter.
Sjekk feilindikering, og bytt
kontroller om nødvendig.
Skift kort.
Skift kort.

Feil på hovedkort bak.
Feil på frontkort.
6 BREEZE oppnår ikke full hastighet. Mekanisk feil ”Power Unit”.
Feil kalibrert potensiometer.

Sjekk og skift defekt del.
Kalibrer, se egen beskrivelse.

7 Oppnår ikke normal kjørelengde.

Renses og tilkobles på nytt.
Ettertrekkes.
Skiftes.
Prøv å lade på nytt, og da
tilstrekkelig lenge til å oppnå full
opplading.
Få byttet lader.

Irr på batteripoler.
Dårlige kabelforbindelser.
Gamle/dårlige batterier.
Ikke tilstrekkelig oppladet.
Feil på batterilader.

8 Noen av lysfunksjonene virker ikke. Defekt pære.
Defekt bryter.
Kabelfeil.
Feil på hovedkort bak.
Feil på frontkort.

Skift pære. Se type i
Brukerinformasjonen.
Skift bryter.
Reparer eller skift kabel
Skift kort.
Skift kort.

9 Lys på display virker ikke.

Feil på displaykort.
Kabelfeil til frontkort

Skift kort.
Reparer eller bytt kabel.

10 Ikke lyd i hornet.

Feil bryterinnstilling på frontkort.
Kabelfeil.
Feil på bryter.
Defekt horn.

Se egen forklaring om innstilling av
hornmuligheter.
Reparer eller bytt kabel.
Skift bryter.
Skift horn.

Ladesikring løst ut.
Feil på ladekabel.
Feil på lader.
Sikring 220V defekt.

Resett ladesikring.
Reparer ladekabel.
Bytt lader.
Skift sikring 220V.

11 BREEZE tar ikke/får ikke lading.

Utkobling av elektromagnetisk brems (EMB)
BREEZE er utstyrt både med mekanisk og elektrisk utkobling av EMB. Dette er gjort for å lette
forflytning ved feil eller hvis batteriene skulle være totalt utladet.

Servicemanual Breeze III og IV
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Kontroll av spenning
For å sikre riktig spenning på batteri, kort og kontroller måles følgende:
Batterispenning:
24V mellom (+) og (-) på batteriene, seriekoblet.
Tilførsel til hovedkort bak:
Mellom kontaktpunkt J7 eller J9 og J7-1 eller J9-1, skal det være tilnærmet
24V.
Tilførsel til kort foran:
På hovedkort bak mellom kontaktpunkt J7 eller J12 og J7-1 eller J12-1, skal
det være tilnærmet 24V.
Tilførsel Kontroller:
24V mellom kontaktene (B+) og (B-).
Test av strømforbruk
Til denne testen er det behov for tangampermeter.
Test uten belastning
Med hjulene fri fra underlaget kjøres BREEZE i ca. 2 minutter på full hastighet før
måling gjennomføres.
Normalt strømforbruk skal ligge på 8 – 12 Ampere.
Test med belastning
Kjøring foretas på et normalt flatt og hardt underlag med bruker på ca 75 kg.
Etter ca. 2 minutter gjennomføres måling.
Normalt strømforbruk skal nå ligge på 14 – 19 Ampere.
Kontroll av motorspenning ut fra kontroller
Multimeteret kobles til motorutgangen på kontrolleren.
Kjørehåndtaket klemmes helt inn, tilsvarende full hastighet.
Avlest spenning skal nå være ~ 23,5 V.
Potensiometerkontroll og justering
Bakhjulene på BREEZE løftes klar av underlaget slik at hjulene kan løpe fritt
under testen. Batteriene skal være fullt oppladet.
Det benyttes et multimeter for måling.
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Kontroll av potensiometer
Målingen foretas mellom Batteriets (-) pol og kontakt J3 på kort foran.
Følgende resultat oppnås ved normal tilstand og korrekt potensiometerjustering.
Nødvendige deksler for å komme til kortene demonteres.
Kjørehåndtakets
Posisjon.
0 – stilling

J3 – 1
Spenning (DC)
Pot. max
~4,5 V

Fullt pådrag

~4,5 V

J3 – 2
Spenning (DC)
Pot. midtpunkt
~0 V
(max 300 mV)
~2,2 V

J3 – 3
Spenning (DC)
Pot. min
~0 V
(max 300 mV)
~0 V
(max 300 mV)

Kontroll av potensiometer II
Målingen foretas mellom Batteriets (-) pol og kontakt J2 på kort bak.
Følgende resultat oppnås ved normal tilstand og korrekt potensiometerjustering.
Kjørehåndtakets
Posisjon.
0 – stilling

J2 – 1
Spenning (DC)
Pot. max
~4,5 V

Fullt pådrag

~4,5 V

J2 – 2
Spenning (DC)
Pot. min
~0 V
(max 300 mV)
~0 V
(max 300 mV)

J2 – 3
Spenning (DC)
Pot. midtpunkt
~0 V
(max 300 mV)
~1,3 V

Justering av potensiometer
Hvis målingene i ”0 – stilling” og ”Fullt pådrag” er ok, men Pot. midtpunkt ikke
stemmer må potensiometeret justeresslik:
Låseskruen på kjørehåndtakets justerskru løses.
Stram wiren slik at potensiometerarmen slik at denne starter bevegelsen når
kjørehåndtaket beveges.
Justeringen kan også gjøres med multimeteret tilkoblet.
Fest låseskruen i denne posisjonen og gjør kontrollmåling.
Sjekk total funksjonalitet inklusive EMB innkobling og utkobling.

Endringslogg
Utg. 01
Utg. A0231
Utg 02
Utg. 03
Utg. 04

15.12.2002.
26.04.2004. Endret betegnelse fra Breeze Std. til Breeze III. Breeze IV tilføyd. Oppdatert til anbud A0231. Oppdatert
prog.data på 10 og 15km/t, og tilføyd AMT Power unit..
20.06.2005.Endringer programmering 15km/t AMT. Oppdatert for utgivelse etter kontraktsinngåelse.
02.10.2007 Endret Gauge cal til 99 (programmering)
10.01.2013 Ny logo, endret kapitteloppbygging, fjernet kapittelnummerering
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