
Denna bruksanvisning är 
ett komplement till den 
fullständiga bruksanvisningen. 

Läs alltid den fullständiga 
versionen innan rullstolen 
tas i bruk.

Kortfattad bruksanvisning
Svenska



ALLMÄNNA SÄKERHETSASPEKTER

• Följ underhållsanvisningarna.                
Håll rullstolen ren och testa reglage och 
bromsar med jämna mellanrum.

• Upptäcks en skada eller avsaknad av en 
detalj ska rullstolen tas ur bruk tills detta 
är åtgärdat.

• Använd bara godkända tillbehör.
• Rullstolen bör framföras och användas 

med omdöme för att undvika onödiga 
risksituationer.

• Rullstolen är inte avsedd att framföras av 
andra barn.

• Var observant på tipprisken bakåt, den 
ökar om väskor eller liknande hängs på 
ryggstödet.

• Var uppmärksam på brukarens situation 
i rullstolen. Viss klämrisk finns p.g.a de 
olika inställningsmöjligheterna.



• Tänk på att brukaren inte alltid kan 
tala om att klämsituation uppstått.

• Brukare som är väldigt aktiva eller har 
ofrivilliga rörelsemönster kan tippa 
rullstolen om de greppar tag i fasta 
föremål (t.ex. dörrkarmar). Ha god 
uppsikt över dessa brukare.

• Vissa klädesplagg är ej lämpliga på 
brukaren då dessa kan fastna i hjulen. 
Var speciellt försiktig med halsdukar 
och liknande då dessa kan dras åt runt 
brukarens hals om de fastnar.

• Fäst ryggdynans kardborrband runt 
ryggsystemet för att hålla dynan på 
plats och undvika risk för tryck.

• Vid lyft: Läs instruktionen för 
lyfthjälpmedlet noga och var 
uppmärksam på brukarens armar 
och ben under lyftet.
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TIPPSKYDD

Tippskydden kan ställas 
i tre olika lägen med 
hjälp av ett snäpplås.

För att vinkla upp 
tippskydden:

1. Tryck på 
tippskyddens 
sparkpropp med 
hand eller fot.

2. Tippskydden 
lossar och vrids 
något inåt.

3. Vrid upp 
tippskydden till 
inaktivt läge.

Se alltid till att återställa tippskydden och 
kontrollera att dessa når det låsta läget.
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BROMSAR

Vårdarbroms (1) och 
brukarbroms (2) regleras 
enligt figuren.

Parkeringsbroms aktiveras genom att trycka 
upp bromshandtagen mot körbygeln (1), 
för sedan låshylsan framåt (2).

Använd alltid höger- och vänster 
parkeringsbroms tillsammans.



KÖRBYGEL

Körbygeln kan justeras både uppåt och 
neråt. 

• Tryck på knapparna på både höger 
och vänster sida, för körbygeln till 
önskad position.

• Släpp knapparna och se till att 
körbygeln klickar i önskat läge.

• Kontrollera att vajrarna löper fritt och 
inte utsätts för åverkan vid denna 
rörelse. Vajrarna ska ligga utmed 
ryggrören.



ARMSTÖD

Armstöden sticks 
ner i de avsedda 
fästena på varje 
sida.

Höjdinställning 
Trycka in knappen 
enligt pilen. Håll 
den intryckt och 
ställ in önskad höjd. 
Armstödsstolpen 
har markeringar 
med 1 cm 
mellanrum.

Djupinställning 
Tryck in låskläppen 
och ställ i önskat läge.
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BENSTÖD HELT

Vinkling
Dra i knoppen
(1) och för 
benstödet
till önskat läge.

Höjdinställning
Tryck in
snäppknappen 
(2) och flytta till 
önskat läge.

Uppvinkling 
fotplatta
Vik upp 
fotplattan mot 
benstödsrören.
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BENSTÖD DELAT

Vinkling
Dra i knoppen (1)
och för benstödet
till önskat läge.

Höjdinställning
Tryck in snäpp-
knappen (2) och flytta
till önskat läge.

Uppvinkling fotplatta
Tryck på fotplattan.

Borttagning
Tryck på
låsknappen (3)
och dra bort 
benstödet.



Reglagen ska alltid användas 
ett i taget, aldrig samtidigt.

SITSTILTNING & RYGGVINKLING

Sitstiltningen styrs med det gröna 
reglaget på höger sida av körbygeln.

Ryggvinklingen styrs med det grå 
reglaget på vänster sida av körbygeln.



HJUL

Ta loss hjul
Tryck in låsknappen på hjulets nav, lyft 
rullstol en aning och ta loss hjulet.

Montera hjulen
För in hjulaxeln i hylsan. Tryck in 
låsknappen och tryck samtidigt in hjulet 
så de 3 tapparna på hjulnavet passar in i 
bromsskivans hål. Slapp låsknappen.

Kontrollera att hjulet sitter fast.



TRANSPORT I FORDON

• Transportera med rullstolen i färdriktningen.
• Använd 4-punkts bandsystem för rullstolen 

och 3-punkts säkerhetsbälte för brukaren.
• Huvudstöd ska användas.
• Ta av alla tillbehör: bord, bålstöd mm.
• OBS: Spänn inte fast stolen för hårt.

Främre 
fästpunkt 
runt 
tvärröret

Bakre 
fästepunkt 

genom 
öglan
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IHOPFÄLLNING AV RULLSTOLEN

• Ta av alla tillbehör, armstöd och dynor. 
Tilta fram sitsen.

• Håll i körbygeln och dra ut 
ryggfällningssprinten (1). Gasfjädern 
lossnar och ryggstödet kan fällas framåt.

ÅTERSTÄLLNING EFTER IHOPFÄLLNING
• Fäll upp ryggstödet och dra ut sprinten (1).
• Passa in sprinten genom gasfjäderns hål 

och helt genom fästets båda plåtar (2).



CHECKLISTA EFTER TRANSPORT

• Kontrollera att ryggfällningssprinten 
(1) går helt igenom fästet (2).

• Kontrollera att hjulen sitter fast 
ordentligt.

• Kontrollera att tippskydden är 
i rätt läge.

• Testa de viktigaste funktionerna; 
broms, ryggvinkling och sitstilt.

Om sprinten inte är korrekt 
monterad kan fästet brytas 
sönder och brukaren tippas 
hastigt bakåt.
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DAGLIG FUNKTIONSKONTROLL

För att säkerställa brukarens säkerhet 
bör en daglig funktionskontroll av de 
mest vitala delarna genomföras enligt 
nedan.

• Testa färdbroms.

• Testa brukarbroms.

• Kontrollera att sitstilt och 
ryggfällning fungerar.

• Kontrollera att hjul sitter fast 
och är hela och rena.

• Kontrollera att dynor sitter där 
de ska och är hela och rena. 

• Kontrollera att tippskydden 
sitter i lämpligt läge.


