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VIKTIGT!
Rullstolarna genomgår en noggrann leveranskontroll innan de lämnar fabriken. Innan rullstolen tas i bruk
bör trots det en funktionskontroll och allmän översyn göras för att säkerställa att ingen skada uppstått
under transporten.
► Läs alltid bruksanvisningen innan rullstolen tas i bruk.
► Kontrollera att samtliga delar överenstämmer med följesedeln. Notera även om rullstolen är
specialutformad på något sätt (framgår av följesedeln) och läs noga dokumentationen som medföljer.
► Rullstolens rygg behöver fällas upp och det är viktigt att den låses korrekt i upprätt läge. Se
bruksanvisningen!
► Om körbygeln vid leverans är borttagen eller om rullstolen är utrustad med separata körhandtag
krävs att dessa monteras. Följ då nedanstående instruktioner.
► OBS! Var noga med att inte skada broms- och reglagevajrarna.
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Montering av körbygeln
- Lossa skruvarna (1) på körbygelns sidor.
- Sätt in körbygeln i hålen på körbygelfästena (2).
- Montera skruvarna på sidor (3).
Verktyg, 4 mm sexkantnyckel ska användas.
OBS! Kontrollera noga att skruvarna är ordentligt dragna.
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Separata körhandtag
De separata körhandtagen (4) kan vid leverans vara invikta
mot ryggen och skruvarna (5) är då packade i en påse.
- Flytta körhandtagen till önskat läge. I varje körhandtagsrör
finns ett gängat hål avsett för låsning i ryggramen.
- Skruva fast de medföljande skruvarna med brickorna mot
ryggröret.
- Det finns 3 hål i ramen för olika höjdlägen.
- Det medföljande verktyget som är placerat under sitsen på
rullstolens högra sida, kan användas.

Figur 2
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OBS! Kontrollera att broms- och reglagekablar löper fritt och
inte utsätts för åverkan. Kablarna ska ligga utmed ryggröret.
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IMPORTANT!
The wheelchairs are going through a thorough final inspection before leaving the factory. Even though, a
control of functions and a general review should be undertaken before the wheelchair is taken into use.
This should be done to ensure that no damage has occurred during transportation.
► Always read the manual before the wheelchair is taken into use.
► Verify that all parts conform to the packing slip. Also note if the wheelchair is specially designed in
any way (shown in the packing slip) and read carefully the documentation provided.
► The backrest of the wheelchair needs to be folded up and it is important that it is locked properly in an
upright position. Please see the manual!
► If the push bar is removed at delivery, or if the wheelchair is equipped with separate operating
handles, a mounting of these is required. Follow the instructions below.
► NOTE: Be careful not to damage the brake and control wires.
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Mounting of the push bar
- Loosen the screws (1) on the sides of the push bar.
- Insert the push bar into the holes on the brackets (2).
- Mount the screws on both sides (3).
Tools: Use a 4 mm hex key.
NOTE: Make sure that the screws are well tightened.

Diagram 1
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Separate operating handles
The separate operating handles (4) can at delivery be folded
against the backrest and the screws (5) are then packed in a
plastic bag.
- Move the handles to the desired position. In each tube there
is a threaded hole for locking the handles in the backrest
frame.
- Tighten the screws with the washers to the backrest frame
tube.
- There are three holes in the frame for different heights.
- Use the included tool that is placed under the wheelchair's
seat on the right hand side.
NOTE: Make sure that the brake and control wires are running
freely and not exposed to damage. The wires should run along
the backrest frame.
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