
a

KORTFATTAD 
BRUKSANVISNING 
FÖR HD-RULLSTOLAR

b

Art.nr.  95031, rev A

Sits- och Ryggvinkling
Ryggstödets vinkling regleras med spaken 
till vänster på ryggens baksida, a. Frigör 
reglaget genom att föra spaken åt vänster.
Sitsenhetens vinkling regleras med spaken 
till höger på ryggens baksida, b. Frigör 
reglaget genom att föra spaken åt höger.
Håll i körbygeln när detta utförs.

Bromsar
Bromsen aktiveras genom att broms-
handtagen trycks upp mot körbygeln. 
För parkeringsbroms skjuts stopphylsan, 
c, framåt. 
Kontrollera att hylsan fäster och att 
rullstolen är bromsad. Bromsa på båda 
sidorna.
Frigör bromsen genom att trycka upp 
bromshandtaget och dra hylsan bakåt.

Rullstolar med 24”-hjul har även en 
däckbroms för brukaren, d, på sidorna 
framför hjulen. 
Bromsspaken förs framåt vid bromsning.
Ska endast användas som parkerings-
broms.

Läs den kompletta bruksanvisningen 
för mer information.
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Tippskydd
Rullstolen ska vara utrustad med tipp-
skydd.
Tippskydden, e, dras ut genom att trycka 
in lås-snäppen, f. Se till att snäppen fjäd-
rar ut i hålet när tippskyddet ändras.
Ha alltid tippskydden utdragna vid tip-
prisk bakåt.
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Körbygel
Höjden på körbygeln justeras genom att 
trycka in det ena snäpplåset, g, och föra 
körbygeln på samma sida uppåt. Håll 
körbygeln uppe och tryck in det andra 
snäpplåset. Ställ in körbygeln i önskad 
höjd. Se till att bromsvajrarna lätt glider 
med uppåt. 

Kontrollera att båda snäppknapparna 
fjädrat ut i hålen och att bromsvajrar-
na löper fritt utmed ryggrören.
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Säkerhet
Innan rullstolen tas i bruk är det viktigt att 
användare och vårdare är väl förtrogna 
med hur stolen fungerar och ska använ-
das. Läs hela bruksanvisningen och testa 
köregenskaper och funktioner.
Underhåll: Ur säkerhetssynpunkt är det 
viktigt att underhållsanvisningarna följs och 
reglage och bromsar testas regelbundet.
Tipprisk: Risken att rullstolen kan tippa 
bakåt ökar om väskor eller annat hängs på 
ryggstödet, spec. om stolen är tippad bakåt.
Klämrisk: På grund av de många inställ-
ningsmöjligheterna bör vårdaren vara upp-
märksam på klämrisken, för både brukaren 
och vårdaren. Normalt är dock klämrisken 
liten. 
Mer information kan hämtas på vår hemsida.
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Benstöd
Benstödens vinkel regleras med tryck-
knappen på sitsramens sida, h.
Ta tag i benstödsröret, tryck in knappen 
och för benstödet till önskat läge, 
(5 lägen, varav det innersta endast är 
avsett som transportläge).

Borttagning av benstöden:
Lossa på ratten, i, och dra den utåt. 
Benstödet kan då vridas ut enl. nedre 
bild, lyftas upp och hakas av.
Dra åt ratten när benstödet hakats på igen.

Inställning av vadstödens höjd:
Lossa på ratten, j, flytta vadstödet till 
önskad höjd och dra åt ratten. Djupin-
ställning av vadplattan kräver verktyg.

Inställning av fotstödens höjd:
Lossa ratten, k. Tryck in knappen, l. 
Flytta fotstödet till önskat läge, (8 hål). 
Dra åt ratten, k. Vinkelinställning av 
fotstödens vinkel kräver verktyg.

LäS DeN KOMpLeTTA BRUKSANVISNINGeN 
FÖR MeR INFORMATION
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Vrid ut

Lyft upp och haka av

BORTTAGNING

Armstöd
Armstöden tas av genom att fatta om 
armstödsdynan och lyfta rakt uppåt.

Höjdinställning: Lossa vredet, m, ett par 
varv. Ställ in höjden. Armstödsröret har 
fördjupningar med 2 cm mellanrum som 
låsvredet ”snäpper” i.  Dra åt vredet. 
Inställningsområde är 8 cm.

 

Djupinställning: Armstödsplattan kan 
ställas i 4 lägen. Tryck in låskläppen, n, 
ställ in önskat önskat läge.
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Hjul
Samtliga hjul är som standard pump- och 
punkteringsfria. Lossa hjulen: Tryck in 
låsknappen, o, på undersidan av hjulfästet, 
lyft rullstolen en aning och ta loss hjulet.

 

Montering av hjulen: För in hjulaxeln, p, i 
hylsan, Q, på hjulfästet, tryck in låsknap-
pen, o, på undersidan av hjulfästet och 
tryck in hjulet så att de tre tapparna på 
hjulnavet passar i bromsskivans tre hål. 
Släpp låsknappen. 
Kontrollera att 
hjulet sitter fast.
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Ihopfällning
Ta av armstöd, benstöd och eventuella 
tillbehör såsom bålstöd eller bendelare. 
Även sittdynan kan tas bort. Dra ut rygg-
fällningssprinten, r. Gasfjädern, s, faller 
då ner från fästet, t, och ryggstödet kan 
fällas fram. Ta ev. bort hjulen.
När gasfjädern åter ska fästas i ryg-
gramen, kontrollera att sprinten låser 
på korrekt sätt.
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Transportfäste
Vid fastspänning i fordon ska spännan-
ordningen fästas i hjulramens sidorör, 
alternativt i tillbehöret transportfäste, 
u. Aldrig i hjul, sitsram, benstöd eller 
liknande. Spänn inte för hårt, det kan 
skada rullstolens hjul och ramdelar. 
Spännbanden ska endast hålla kvar 
rullstolen i position.
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