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art.nr. 95015

Sid 1 (2)

Elektriska Ställdon
till HD - Rullstolar
Denna HD-Rullstol är utrustad med elektriska ställdon för reglering av:
sitstiltning
ryggstödsvinkling
benstödsvinkling höger
benstödsvinkling vänster
förkryssat alt. gäller denna rullstol Nr. ______________
Manöverdosa
Manöverdosan finns i 3 olika versioner:
förkryssat alt. gäller denna rullstol
typ 2:1 - försedd med 2 tryckknappar
för reglering av 1 ställdon ( ej i bild ).
typ 2:2 - försedd med 4 tryckknappar
för reglering av 2 ställdon ( bild 1a ).
De 2 översta tryckknapparna reglerar ett ställdon
(normalt sitstiltning) och de 2 nedre reglerar det andra
(normalt ryggstödet).

bild 1a
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typ 2:4 - försedd med 2 tryckknappar och 1 vred
för reglering av 4 ställdon ( bild 1b ).
Tryckknapparna reglerar det ställdon som väljs med
vredets läge ( 3 bild 1b ).
Vredet reglerar ställdonen i följande ordning med
början i läge längst åt vänster,
sitstiltning
ryggstödsvinkling
benstödsvinkling vänster
benstödsvinkling höger

bild 1b

Manöverdosan placeras i urtaget i sidostödets framkant, se 1,bild 1a.
Observera att sladden, 2 bild 1a, ska ligga mellan sitsen och sidostödsfästet enl. bild
1a. Se alltid till att sladden ej hänger utanför rullstolen i onödan.
Manöverdosan kan vinklas till önskat läge.
När armstöden tas bort från rullstolen bör även manöverdosan tas bort från armstödet.
Observera! Manöverdosan ska hanteras varsamt för att ej komma till skada.
Se vidare nästa sida.
Hantverksdesign & Rehab. Prod. AB

Box 1263

tel. 08-7670480 fax. 08-7675000
info@hantverksdesign.se
www.hantverksdesign.se

181 24 Lidingö
bruks-61500 rev B /p65

Sid 2 (2)

LADDNING
Om ställdonen används kontinuerligt bör batteriet laddas
varje dag, lämpligtvis över natten.
Endast medföljande batteriladdare får användas.
Ladduttaget finns i styrboxen som kan vara placerad
enligt följande.
förkryssat alt. gäller denna rullstol
Styrboxen är placerad under sitsen ( bild 2a ).
Styrboxen är placerad på tvärröret på rullstolens
baksida ( bild 2b ).

bild 2a
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Laddningsförfarande:
- Sätt in laddarens laddpropp i ladduttaget
( 4 bild 2a ) resp. ( 6 bild 2b ).
- Sätt in laddaren i vägguttaget.
Det rekommenderas att ladda batteriet ofta
för att batteriets livslängd ska bli tillfredsställande.

SÄKRING
Styrboxen är försedd med en automatsäkring
se ( 5 bild 2a ) resp. ( 7 bild 2b ).
Om säkringen löser ut, ( kan ske vid överbelastning eller
vid fel ), återställs den när knappen trycks in.
Om säkringen efter återställning åter löser ut eller
ofta löser ut är något fel. Kontakta då verkstad.
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OBSERVERA!
Om rullstolen är försedd med ställdon för reglering av sitstiltning eller
ryggstödsvinkling ska förlängda tippskydd alltid användas.
Detta av säkerhetsskäl. Se 8 bild 2b.
OBSERVERA!
Denna bruksanvisning bör förvaras tillsammans med rullstolens
bruksanvisning.
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