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INDLEDNING
Tak for den tillid, som du har vist os ved at
vælge en kørestol fra denne serie.
Med alle udstyrsvarianter og alt tilbehør
kan kørestolen tilpasses lige netop din sygdomssituation.
En kørestol er, som alle andre køretøjer, et
teknisk hjælpemiddel. Den fordrer nærmere
forklaring, kræver regelmæssig pleje og udgør en risiko ved usagkyndig brug. Derfor
skal korrekt betjening læres. Denne betjeningsvejledning skal gøre dig fortrolig med
håndteringen af kørestolen og forebygge
uheld.

Brugere med synshandicap kan downloade
PDF-filer af ovennævnte dokumenter på vores hjemmeside:
< www.meyra.com >.
☞☞ Kontakt din forhandler, hvis du har
spørgsmål.
Alternativt kan brugere med synshandicap
få en hjælper til at læse teksten i dokumentationsmaterialet højt.
Yderligere oplysninger om vores produkter
findes på vores hjemmeside:
< www.meyra.com >.
☞☞ Kontakt din forhandler, hvis du har
spørgsmål.

☞☞ Bemærk:
De illustrerede udstyrsvarianter kan afvige fra din model.
Der vil derfor også findes kapitler med ekstraudstyr, som evt. ikke gør sig gældende
for lige netop din kørestol.
Vigtig information

!

OBS:
Inden kørestolen tages i brug første
gang, skal du læse følgende dokumentation til kørestolen og følge den:

–– Denne betjeningsvejledning
–– Sikkerhedsanvisninger og generel
håndteringsvejledning til < Mekanisk og
manuelt drevne kørestole >.
☞☞ Bemærk:
Børn og unge bør læse dokumentationen til kørestolen sammen med deres
forældre, en tilsynsperson eller ledsager, inden kørestolen tages i brug første
gang.
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MODELLER

SPECIFIKATION

Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

Kørestolen i Letvægtsserien er udviklet til
unge brugere samt voksne.

Model 2.750
Model 2.850

INDIKATIONER
Ved følgende indikationer kan anvendelse
af dette mobilitetsprodukt anbefales:
☞☞ Manglende gangevne eller kraftigt
nedsat gangevne til dækning af det
grundlæggende behov for at kunne
bevæge sig rundt i egen bolig.
☞☞ Behov for at kunne forlade boligen for
en kortere tur i frisk luft eller for at gøre
småindkøb i forretninger i nærheden i
boligen.

MODTAGELSE
Alle produkter underkastes kvalitetskontrol
på fabrikken og emballeres i særlige papkasser.
☞☞ Bemærk:
Du bedes alligevel kontrollere kørestolen for eventuelle transportskader
umiddelbart efter modtagelsen – helst
mens overbringeren er til stede.
☞☞ Gem emballagen til kørestolen med
henblik på evt. senere behov for transport.
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Kørestolen er udelukkende beregnet til befordring af én person anbragt på sædet og
er ikke beregnet til trækning, transport o.
lign.

ANVENDELSE

TILPASNING

Kørestolen kan anvendes på et plant, fast
underlag og til følgende formål:

Sagkyndigt værksted overdrager kørestolen til dig i driftsklar tilstand, tilpasset netop
dine behov under overholdelse af alle relevante sikkerhedsbestemmelser.

–– indendørs (f.eks. i boliger, daginstitutioner)
–– anvendelse i det fri (f.eks. stier med fast
underlag i parker)
–– som rejseledsager (f.eks. i busser og
tog).
Kørestolen har et stort antal tilpasningsmuligheder til individuelle kropsmål.
Den autoriserede forhandler skal tilpasse
kørestolen, før den anvendes første gang.
Derved tages der hensyn til brugerens fysiske begrænsninger samt i hvilke omgivelser
kørestolen hovedsagligt skal anvendes.

!

☞☞ Bemærk:
Vi anbefaler regelmæssig kontrol af
kørestolens tilpasning for også på lang
sigt at sikre optimal hjælp, også ved ændring af brugerens sygdom/handicap.
Især for børn og unge anbefales tilpasning hver 6. måned.
☞☞ Vi anbefaler regelmæssig lægeundersøgelse for at sikre den aktive deltagelse i offentlig trafik.
☞☞ Efterfølgende justeringer bør udelukkende foretages af forhandleren!

OBS:
Lad altid den autoriserede forhandler
udføre tilpasninger og indstillinger.
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IBRUGTAGNING EFTER
OPBEVARING
Kørestolen er egnet til ibrugtagning efter
opbevaring.
Ved hjælp af modulsystemet kan kørestolen
tilpasses forskellige handicap og kropsmål.

LEVETID
Vi antager, at produktet har en forventet
gennemsnitlig levetid på 4 år, såfremt produktet anvendes til det tilsigtede formål, og
samtlige krav med hensyn til vedligeholdelse og service overholdes.
Produktets levetid afhænger af såvel anvendelseshyppighed, anvendelsesmiljø samt
plejen af produktet.
Ved hjælp af reservedele er det muligt at
forlænge produktets levetid. Reservedele
fås som regel i op til 5 år, efter at produktionen er ophørt.
☞☞ Den oplyste levetid udgør ikke nogen
yderligere garanti.
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OVERSIGT
Oversigten viser som repræsentant for alle modeller kørestolens vigtige komponenter.
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Pos. Betegnelse
(1) Skubbehåndtag

(8) Styrehjul

(2) Ryglæn

(9) Drivhjul

(3) Armlæn

(10) Bremsearm – trykbremse

(4) Frakkeskåner

(11) Drivringe

(5) Sæderem/siddepude

(12) Spærreknap – stikaksel

(6) Låsearm - benstøtte
(7) Fodbræt/fodplader delt
9

BREMSE
Ved aktivering af bremserne via bremsearmen (1) er kørestolen sikret mod at rulle utilsigtet (parkeringsbremse).
Kørestolen kan alt efter udførelse være udstyret med trykbremser [2] eller med tromlebremser [3].

1
2

☞☞ Bemærk:
Læs også Serviceplan på side 31
samt sikkerhedsanvisninger og generel
håndteringsvejledning < Mekanisk og
manuelt drevne kørestole >, kapitlerne
< Generelle sikkerhedsanvisninger > og
< Bremser >.

!

OBS:
Hvis kørestolens bremser bliver slappe,
skal de straks repareres af et sagkyndigt
værksted.

3

Trykbremse - bruger
Aktivering af bremser
For at sikre kørestolen, så den ikke triller ved
et uheld, skal begge bremsearme vippes
helt frem [4].
☞☞ Bemærk:
Ved fastlåste bremser må det ikke være
muligt at skubbe kørestolen.
Deaktivering af bremser
Sving begge bremsearme bagud, indtil endestoppet [2] er nået.
Driftsbremse
Kørestolen bremses via drivringene.
☞☞ Bemærk:
Når kørestolen skal bremses, kan man
evt. benytte egnede handsker.
10

1
4

Bremsearmsforlænger
De påsatte bremsearme forstærker bremsekraften, så der skal bruges færre kræfter til at
aktivere bremserne (1).

!•

1

OBS:
Hvil ikke på bremsearmene!
Bremsearmsforlængeren må ikke trækkes ned under kørsel. – Der er fare for
uheld, hvis bremsearmsforlængeren er
trukket for langt ned!

11

Tromlebremse - ledsager
Tromlebremsen betjenes af ledsageren ved
hjælp af bremsearmen [1].
Funktion som driftsbremse
Aktivér kun begge bremsearme let for at
bremse kørestolen.
Aktivering/deaktivering
tromlebremserne

af

Se i Sikkerhedsanvisninger og generel håndteringsvejledning < Mekanisk og manuelt
drevne kørestole >, kapitlet < Tromlebremse >
for aktivering/deaktivering af tromlebremserne.
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1

BENSTØTTER

!

OBS:
Inden aktivitet på benstøtterne skal kørestolen sikres, så den ikke triller utilsigtet.

1

☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Bremse på
side 10.

Lægbælte
Det aftagelige lægbælte (1) forhindrer fødderne i at glide ned fra fodbrættet.

!

3

OBS:
Kør ikke uden lægbælte. – Fare for
uheld!

☞☞ Bemærk:
For at kunne svinge benstøtterne ud til
siden, skal lægbæltet tages af.
☞☞ Lægbæltet bortfalder ved højdeindstillelige benstøtter, hvor det erstattes af
de polstrede lægstøtter.
Afmontering af lægbælte
For at tage lægbæltet af, skal det trækkes af
holderne (3).
Montering af lægbælte

2

Længdeindstilling af hælstrop
For at længdeindstille hælstroppen skal den
føres omkring holderne (3) og tilpasses til
den rigtige længde ved hjælp af velcrolukningen.

For at påsætte lægbæltet skubbes stropperne på holderne [2] igen.
Længdeindstilling af lægbælte
For at længdeindstille lægbæltet skal det
føres rundt om holderne (3), og tilpasses i
den rigtige længde ved hjælp af velcrolukningen.

Hælstrop
Hælstroppen forhindrer fødderne i at glide
ned fra fodpladerne.
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Benstøtteunderdel
Ved ind- og udstigning skal fodpladerne/
fodbrættet klappes op [1].
☞☞ Pas på, at fingrene ikke kommer i
klemme!
–– Fjern begge fødder fra fodpladerne.
–– Tag et evt. lægbælte (2) af.
☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Lægbælte på side 13.

1

☞☞ Inden kørsel skal fodpladerne/fodbrættet klappes ned igen [3], og lægbæltet
anbringes.
Fodplader

2

Fodpladerne kan klappes udad og op [1] eller indad og ned [3].
Fodbræt

3

Inden benstøtteoverdelen svinges ud til siden og afmonteres, skal fodbrættet [4] klappes op.
Opklapning af fodbræt
For at klappe fodbrættet op skal den løse
side af fodbrættet [5] klappes opad og helt
i bund.
Nedklapning af fodbræt
For at klappe fodbrættet ned skal den løse
ende af fodbrættet vippes helt ned på fodbrætholderen [4].

4

5
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Benstøtteoverdel
Benstøtteoverdelen med indsat benstøtteunderdel betegnes benstøtten.
Drejning af benstøtter ud til siden
For at gøre det lettere at komme ud af/tage
plads i kørestolen samt køre helt tæt på ting
f.eks. skabe, senge eller badekar, kan benstøtterne drejes ud til siden [1].

1

☞☞ Bemærk:
Inden benstøtterne vippes ned skal et
evt. lægbælte tages af.
2

☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Lægbælte på side 13.

!

OBS:
Benstøtter, der er drejet ud til siden, er
automatisk låst op og kan let falde af.
Vær opmærksom på dette (f.eks. ved
transport).

–– For at svinge benstøtterne ud til siden
skal fodpladerne/fodbrættet klappes
op.
☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Benstøtteunderdel på side 14.
Træk eller tryk derefter det tilhørende låsehåndtag (2) bagud, og sving den tilhørende
benstøtte ud til siden.

2
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Tilbagedrejning af benstøtter
For at dreje benstøtterne tilbage skal de
drejes fremad, indtil det tydeligt høres, at de
falder på plads [1].
☞☞ Bemærk:
Når det tydeligt høres, at benstøtterne
er svinget ind, skal låsefunktionen kontrolleres.
☞☞ Se derefter kapitlet Benstøtteunderdel
på side 14.
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1

Afmontering af benstøtter
Benstøtterne kan tages af [1], hvilket reducerer elkørestolens længde (vigtigt ved transport), og gør ud- og indstigning i kørestolen
lettere.
☞☞ Bemærk:
Inden benstøtterne svinges ud til siden,
skal lægbæltet tages af.
☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Lægbælte på side 13.

1

– For at tage benstøtterne af skal de først
svinges ud til siden [2], og derefter løftes
opad [1].
☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Drejning af benstøtter ud til siden på
side 15.
☞☞ Pas på, at fingrene ikke kommer i
klemme!

2

Montering af benstøtter
For at montere benstøtterne skal de svinges
ud til siden og trykkes parallelt på det forreste stelrør og skubbes nedad. Ved denne
bevægelse skal tappen glide ind i stelrøret.
☞☞ Når benstøtterne er hængt på, skal de
svinges ind [3].
☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Tilbagedrejning af benstøtter på side 16.

3
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Benstøtte med mekanisk
højdeindstilling

!
•

OBS:
Stik ved indstilling af den højdejusterbare benstøtte aldrig den frie hånd
ind i justeringsmekanismen. – Risiko for
klemning!
Lad ledsageren sikre den benstøtte, der
skal justeres, så den ikke falder ned ved
et uheld.

Løft/sænkning af benstøtte
1.

Inden løft/sænkning skal benstøtten
aflastes ved, at den løftes kortvarigt af
en ledsager.

2.

Løsn derefter spændearmen (1), og lad
en ledsager løfte/sænke benstøtten
langsomt til det ønskede niveau.

!
3.
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OBS:
Benstøtten må ikke falde ned af sig selv.
– Risiko for tilskadekomst!
Spænd spændearmen (1) igen efter
indstillingen.

1

ARMLÆN

!
•
•
•

OBS:
Anvend ikke armlænene [1] til at løfte
eller bære kørestolen med.
Undlad at køre uden armlæn!
Stik ikke fingrene ind mellem stel og
armlæn. – Risiko for klemning!

1

Når kørestolen skubbes af en ledsager,
skal brugeren placere sine hænder på
armlænets polstring eller i skødet og
ikke i siden mellem kroppen og armlænet. – Risiko for klemning af fingrene!

Armlænene [1] kan (alt efter model og udførelse) tages af, højdejusteres og samtidig
anvendes som armstøtte, frakkeskåner og
vindbeskyttelse.
2

Afmontering af armlæn
For at afmontere armlænet skal låsearmen
(3) først vippes op.
Tag derefter armlænet af ved at løfte det op
[2].
3

3
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Montering af armlæn
Alt efter model og type:
Stik først armlænene i føringerne ved siden
af siddefladen oppefra [1].
Tryk derefter armlænene ned, og vip låsearmen ned (2).
☞☞ Bemærk:
Det bageste rør til armlænet skal ligge i
styrenoten ved ryggen (3).

2
1

3

1
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2

Hævning af armlænene
Under forflytning fra/til kørestolen kan armlænet vippes op og klappes om bag ryglænet [1].
1.

For at vippe armlænet op, skal den forreste låsearm først vippes op (2).

2.

Derefter skal armlænene vippes ca. 90°
ud [3] og klappes om bag ryglænet [1].

1

☞☞ Bemærk:
På varianten med tromlebremse kan
armlænet ikke klappes om på ryggen.
2

3
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Højdeindstilling af armlænet
De polstrede armstøtter kan højdeindstilles
i 5 trin [4].
For at hæve eller sænke armstøtten skal
håndtaget (5) trækkes eller trykkes opad
med fingrene og samtidigt skal armstøtten flyttes til den ønskede højde. Flyt til slut
armstøtten videre, indtil det høres, at den
falder i hak i låsen.
☞☞ Kontrollér låsen ved at rykke armstøtten op/ned.

22

5

4

RYGLÆN
Trininddelt vinkelindstilling af ryglæn
2

Ryglænsvinklen kan justeres bagud i 4 positioner [1].

!
1.

OBS:
Under vinkeljusteringen skal begge
skubbehåndtag trykkes ensartet ned,
da der ellers er risiko for, at kørestolen
vælter!

1

Aktivér parkeringsbremserne.
☞☞ Følg anvisningerne i kapitlet Bremse
på side 10.

2.

Under vinkeljustering skal begge oplåsningsarme (2) aktiveres samtidigt, og
ryglænet justeres i den ønskede hældning.

3.

Slip begge arme efter indstillingen, og
lad ryglænet falde i hak.
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SKUBBESTANG

!

OBS:
Inden aktivitet på skubbestangen skal
kørestolen sikres, så den ikke ruller. – Se
kapitlet Bremse på side 10

Skubbestangen forbinder de to rygrør på
skubbehåndtagene [1].

1

☞☞ Større stivhed i det vinkeljusterbare
ryglæn.
☞☞ Afslappende skubning ved at flytte
hænderne til de tværgående håndtag.
☞☞ Andre muligheder for fastgøring af
bremsearmen for ledsageren.

Håndtering inden
sammenklapning
1.

Løsn håndhjulet på den slidsede side af
skubbestangen, indtil håndhjulet kan
vippes ud (2).

2.

Vip håndhjulet ud.

3.

Vip skubbestangen ud [3].

2

☞☞ Bemærk:
Efter udklapning af kørestolen skal
skubbestangen skrues på igen.
3
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SKUBBEHÅNDTAG
De højdeindstillelige skubbehåndtag kan
indstilles trinløst i højden med ca. 20 cm og
sikres mod at blive trukket ud [1].
Højdeindstillelige skubbehåndtag med
klemmeanordning
☞☞ Hold til dette formål fast i det skubbehåndtag, der skal indstilles, med den
ene hånd.

1

☞☞ Efter hver justering skal spændearmen
straks skrues på igen, så skubbehåndtaget ikke længere kan drejes.
Højdeindstilling:
Løsn klemskruen så meget ved hjælp af
spændearmen (2), at det tilhørende skubbehåndtag kan flyttes til den ønskede position.

2

Vinkelindstilling:
For at dreje skubbehåndtaget, skal klemskruen løsnes ved hjælp af spændearmen
(2) og drejes til den ønskede position.
Udtrækning/indstikning:
1.

Tryk på den tilhørende fjederknap (3)
for at trække skubbehåndtagene ud eller stikke dem i.

2.

Derefter skal klemskruen strammes
igen ved hjælp af spændearmen (2).

3

Særlige forhold vedr. spændearmen
Spændearmen (2) kan drejes i den stilling,
der gør den lettest at betjene for den pågældende ledsager.
Træk til det formål spændearmen (2) så
langt ud (i pilens retning), at fortandingen
ikke længere er i indgreb.
Lad fortandingen falde i hak igen (2), når
spændearmen er blevet drejet.
25

HJUL
Drivhjul

2

Drivhjulene hviler på en stikaksel [1].
☞☞ Bemærk:
Lufttrykværdien for kørestolens dæk
findes under Tekniske data på side 33
eller på angivelserne på begge sider af
dækket.
☞☞ Hvis drivhjulet har for meget spillerum
til siden eller hvis stikakslen ikke låses
fast, skal forhandleren straks kontaktes
med henblik på reparation.
☞☞ Der må ikke sidde en person i kørestolen under af- og påmontering. Kørestolen skal stå på et plant og fast underlag.
Inden afmontering af hjulet skal kørestellet støttes, så det ikke kan vælte og
kørestolen ikke kan rulle.
Stikaksel
Drivhjulene kan tages af og sættes på igen
uden værktøj.
Tryk først stikakslens spærreknap (2) i midten af hjulnavet ind.
Derefter trækkes drivhjulet af eller sættes
på.
OBS:
Når drivhjulet er sat på, skal spærreknappen (2) rage nogle millimeter ud af
hjulmøtrikken.
☞☞ Læs også Sikkerhedsanvisninger og
generel håndteringsvejledning < Mekanisk og manuelt drevne kørestole > kapitlet < Aftagelige drivhjul >.

!
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1

Særlige forhold ved dobbelte
drivringe
Ved hjælp af de dobbelte drivringe [1] kan
kørestolen drives fremad med en hånd.

!

OBS:
Inden hver køretur skal det sikres, at forbindelsesstangen (2) sidder godt fast!

Fremdrift af kørestolen
Ved kørsel ligeud skal begge drivringe drejes samtidigt.
Ved sving skal kun den ene drivring drejes.
Sammenklapning/udklapning ved dobbelte drivringe

1

2
3

☞☞ Læs også Sikkerhedsanvisninger og
generel håndteringsvejledning < Mekanisk og manuelt drevne kørestole > kapitlet < Sammenklapning/udklapning/løft
af kørestolen >.
Tag den udskydelige forbindelsesstang (2)
af inden sammenklapning.
Løsn klemskruen ved hjælp af håndhjulet (3)
for at tage forbindelsesstangen (2) af.
Efter udklapning af kørestolen skal den udskydelige forbindelsesstang (2) sættes på
igen, og klemskruen spændes ved hjælp af
håndhjulet (3).
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STØTTEHJUL
For at øge kørestolens stabilitet anvendes
der i hver side et knækket rør med integreret
støttekappe [1].

2

Støttehjulslængde
For at indstille støttehjulslængden skal fjederknappen (3) trykkes ind, og støttehjulet
flyttes ud til den ønskede længde.

!

OBS:
Støttehjulene giver i visse situationer
ikke tilstrækkelig sikkerhed mod at kørestolen vælter.
☞☞ Læs også Sikkerhedsanvisninger
og generel håndteringsvejledning
< Mekanisk og manuelt drevne kørestole > kapitlet < Støttehjul og hjulafstandsadapter >.

Monterbare støttehjul
De indstikkelige støttehjul kan stikkes ind i
det nederste stelrør forfra [1].
Aftagning/indstikning af støttehjul
Tryk først fjederknappen (2) ind for at tage
et støttehjul af/montere det.
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1

3

FASTSPÆNDINGSBÆLTE
Fastspændingsbæltet [3] skrues på det pågældende ryglænsrør bagfra.
☞☞ Håndteringen findes i dokumentet
Sikkerhedsanvisninger og generel
håndteringsvejledning til < Mekanisk
og manuelt drevne kørestole > kapitlet
< Fastspændingsbælte >.

3
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SERVICE
Mangelfuld eller forsømt pleje og service af
kørestolen fører til en begrænsning af garantien fra producenten.

3

Servicearbejde
Følgende serviceplan indeholder retningslinjer for udførelse af servicearbejde.

2

☞☞ Der findes ingen oplysninger om det
egentlige nødvendige omfang af arbejdet på kørestolen.

4
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Serviceplan
HVORNÅR

HVAD

BEMÆRKNING

Inden kørsel

Generelt

Udfør kontrollen selv eller
sammen med en hjælper.

Kontrollér for fejlfri funktion.
Inden kørsel

Kontrollér, at bremseanlægget fungerer
korrekt
Tryk bremsearmen helt i
bund.

Inden kørsel

Kontrollér trykbremsen for slid
Bevæg bremsearmen til
siderne

Udfør kontrollen selv eller
sammen med en hjælper.
De bremsede hjul må ikke
længere kunne drejes. Hvis
de alligevel drejer, skal
bremsen repareres på et
sagkyndigt værksted.
Udfør dette selv eller få en
hjælper til det.
Hvis bremsearmens slør
øges, skal du henvende
dig til et sagkyndigt værksted for at få det repareret.
– Fare for uheld!

Inden kørsel

Kontrollér rygrør og
stelrør for skader

Udfør kontrollen selv, eller
få en hjælper til det.
Hvis der forekommer deformation eller revner i
området omkring svejsesømmen, skal du straks
kontakte et sagkyndigt
værksted. – Fare for uheld!

Især inden kørsel i mørke
(hvis sådanne findes)

Kontrollér belysning

Udfør kontrollen selv eller
sammen med en hjælper.

Hver 2. uge
(afhængigt af samlet kørestrækning)

Kontrollér
lufttryk

Kontrollér, at lys og blinklys samt reflekser fungerer
fejlfrit.
dækkenes

Dæktryk:
☞☞ Se Dæktryk ved luftfyldte dæk på side 33

Udfør kontrollen selv eller
sammen med en hjælper.
Anvend en dæktryksmåler
til dette formål.
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HVORNÅR

HVAD

Hver 8. uge
(afhængigt af samlet kørestrækning)

Kontrollér
profil

Hver 8. uge
(alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)

Følgende komponenter forsynes med et
par dråber olie:

Mindste
1 mm

BEMÆRKNING
dækkenes

profildybde

=

–– Låsemekanismens bevægelige dele.
–– Bremsearmsleje.
Hver 8. uge
(alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)

Kontrollér, om alle
skrueforbindelser sidder fast

Hver 6. måned
(alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)

Kontrollér

Producentens anbefalinger:
Hver 12. måned
(alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)
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Foretag selv visuel kontrol.
Ved nedslidt profil eller i
tilfælde af, at et dæk er beskadiget, skal du henvende
dig til et sagkyndigt værksted for at få rettet fejlen.
Udfør dette alene eller
sammen med en hjælper.
Før smøring skal gammel
olie fjernes fra komponenterne.
Sørg for, at overskydende
olie ikke forurener omgivelserne (f. eks. dit tøj).
Udfør kontrollen selv eller
sammen med en hjælper.

–– renhed

Se Pleje.

–– generel tilstand

Se Istandsættelse.

Sikkerhedseftersyn
–– Køretøj

Foretages af forhandleren.

TEKNISKE DATA
Alle angivelser under < Tekniske data > gælder standardmodellen.
Totallængden er afhængig af drivhjulenes
position og størrelse.
Såfremt der ikke er oplyst andet, er målene
beregnet med drivhjul på ø 610 mm (24“).
Bredden er beregnet med en afstand mellem drivringe og drivhjul på 15 mm.
Måletolerance ±1,5 cm, ± 2°.
Forkortelser for kørestolens mål:
SH = Sædehøjde
SB = Sædebredde
SD = Sædedybde
RH = Ryghøjde

Dæktryk ved luftfyldte dæk
Det maks. dæktryk står på begge sider af
dækket.
Dæktryk – styrehjul
Standard:
2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi
Dæktryk - drivhjul:
Standard:
3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi
Ultraletløb:
6 bar = 87 psi
Højtryksdæk:
8 bar = 116 psi

Beregning af den maks. brugervægt:

!

OBS:
Den samlede tilladte vægt beregnes på
grundlag af kørestolens egenvægt og
den maksimale bruger- (person-) vægt.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede
dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.
Eksempel:
En bruger vil tage bagage på 5 kg med. Dermed reduceres den maks. brugervægt med
5 kg.
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Model:............................................................................................................................. 2.750
Typeskilt:..............................................................................................................................................................på sakserøret
Levetid:.......................................................................................................................................................................................4 år
Mål:..................................................................................min. / maks. / fabriksindstilling
Total længde (med benstøtter):....................................................................................... 1010 / 1100 / 1010 mm
Længde (uden benstøtter):.......................................................................................................855 / 945 / 855 mm
Total bredde:.......................................................................................................................................580 / 730 / 630 mm
Total højde:..........................................................................................................................................885 / 730 / 630 mm
Rygstroppens højde:.....................................................................................................................................– / – / 40 cm
Sædebredde:................................................................................................................................................ 38 / 53 / 43 cm
Sædedybde:..................................................................................................................................................40 / 49 / 43 cm
Sædehøjde foran, uden sædepolstring:.................................................................................. 46 / 50,5 / 49 cm
Armlænshøjde fra siddeflade:.........................................................................................................21 / 25,5 / 21 cm
Ryglænshøjde til forkant af armlæn:....................................................................................31,5 / 38,5 / 31,5 cm
Siddepudens tykkelse:....................................................................................................................................3 / 6 / – cm
Skubbehåndtagenes højde:..................................................................................................................... – / – / 93 cm
Ryglænsvinkel:......................................................................................................................................................... – / – / 10°
Sædehældning:.......................................................................................................................................................0° / 4° / 4°
Benstøttevinkel (Kode 93):...............................................................................................................................– / – / 111°
Fodstøtte til sæde, uden siddepude (underbenslængde):
med benstøtte kode 808:.....................................................................................................................32 / 48 / 42 cm
Hjul
Styrehjul:
ø 175 mm (7"):............................................................................................................................................... Massiv gummi
Drivhjul:
ø 610 mm (24 x 1 3/8“):............................................................................................................................ Massiv gummi
Drivringe-ø:.......................................................................................................................................................................54 cm
Aksel:
Vandret position:.....................................................................................................................min. -35 / maks. 35 mm
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Transportmål
Længde sammenklappet (med benstøtter):..................................................................700 / 760 / 700 mm
Længde uden benstøtter, drivhjul:.......................................................................................700 / 760 / 700 mm
(Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)
Bredde sammenklappet:.......................................................................................................................................310 mm
Højde sammenklappet:........................................................................................................................................ 830 mm
Tilladt stigning/fald
Maks. forhindringshøjde (for hver indstillet fodstøttehøjde):...............................................0 til 100 mm
Min. venderadius:....................................................................................................................................................1250 mm
Till. stigning:................................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Till. fald:...........................................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Tilladt sidehældning:.............................................................................................................................................4,5° (8 %)
Stationær stabilitetssikring i alle retninger:...............................................................................................6° (10 %)
Klimatekniske oplysninger:
Omgivelsestemperatur:....................................................................................................................... -25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur:.................................................................................................................... -40 °C til +65 °C
Vægt
Samlet tilladt vægt:.......................................................................................................................................................159 kg
Maks. brugervægt (inkl. nyttelast):..................................................................................................................... 140 kg
maks. nyttelast:.................................................................................................................................................................10 kg
Egenvægt:............................................................................................................................................................................ 19 kg
Vægt på den tungeste enkeltkomponent:
Drivhjul:................................................................................................................................................................................. 2,1 kg
Transportvægt:......................................................................................................................................................min. 9,4 kg
(uden benstøtter, sidedele, puder, drivhjul)

35

Model:............................................................................................................................. 2.850
Typeskilt:..............................................................................................................................................................på sakserøret
Levetid:.......................................................................................................................................................................................4 år
Mål:..................................................................................min. / maks. / fabriksindstilling
Total længde (med benstøtter):........................................................................................1010 / 1160 / 1010 mm
Længde (uden benstøtter):.................................................................................................... 855 / 1005 / 855 mm
Total bredde:.......................................................................................................................................580 / 850 / 630 mm
Total højde:..........................................................................................................................................885 / 975 / 930 mm
Rygstroppens højde justerbar i trin på +2,5 cm................................................................../ 35 / 50 / 40 cm
Sædebredde:...................................................................................................................................................38 / 65 / – cm
Sædedybde:..................................................................................................................................................40 / 49 / 43 cm
Sædehøjde foran, uden sædepolstring:.................................................................................. 46 / 50,5 / 49 cm
Sædehøjde bag:......................................................................................................................................... 39 / 52 / 43 cm
Armlænshøjde fra siddeflade:.........................................................................................................21 / 25,5 / 21 cm
Ryglænshøjde til forkant af armlæn:....................................................................................31,5 / 38,5 / 31,5 cm
Siddepudens tykkelse:........................................................................................................................................... 3 / 6 cm
Skubbehåndtagenes højde:
Kode 502 (trinløs indstilling):...................................................................................................................................20 cm
Ryglænsvinkel:.........................................................................................................................................................– / – / 90°
Sædehældning:.......................................................................................................................................................0° / 4° / 4°
Benstøttevinkel (kode 93):...............................................................................................................................– / – / 111°
Fodstøtte til sæde, uden siddepude (underbenslængde):
med benstøtte kode 808:.....................................................................................................................32 / 48 / 42 cm
med fodbræt kode 54:...........................................................................................................................32 / 48 / 42 cm
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Hjul
Styrehjul:
ø 125 mm (5"):............................................................................................................................................... Massiv gummi
ø 142 mm (5½"):........................................................................................................................................... Massiv gummi
ø 175 mm (7"):............................................................................................................................................... Massiv gummi
Drivhjul:
ø 559 mm (22 x 1 3/8“):............................................................................................................................ Massiv gummi
ø 610 mm (24 x 1 3/8“):............................................................................................................................ Massiv gummi
Drivringe-ø:....................................................................................................................................min. 49 / maks. 54 cm
Aksel:
Vandret position:.....................................................................................................................min. -35 / maks. 35 mm
Transportmål
Længde sammenklappet (med benstøtter):..................................................................700 / 820 / 700 mm
Længde uden benstøtter, drivhjul:.......................................................................................700 / 820 / 700 mm
(Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)
Bredde sammenklappet:......................................................................................................................................290 mm
Højde sammenklappet:........................................................................................................................................ 830 mm
Tilladt stigning/fald
Maks. forhindringshøjde (for hver indstillet fodstøttehøjde):...............................................0 til 100 mm
Min. venderadius:....................................................................................................................................................1250 mm
Till. stigning:................................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Till. fald:...........................................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Tilladt sidehældning:.............................................................................................................................................4,5° (8 %)
Stationær stabilitetssikring i alle retninger:...............................................................................................6° (10 %)
Klimatekniske oplysninger:
Omgivelsestemperatur:....................................................................................................................... -25 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur:.................................................................................................................... -40 °C til +65 °C
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Vægt
Samlet tilladt vægt:........................................................................................................................................maks. 189 kg
Maksimal brugervægt (inkl. nyttelast):.............................................................................................................170 kg
maks. nyttelast:.................................................................................................................................................................10 kg
Egenvægt:.................................................................................................................................................................min. 19 kg
Vægt på den tungeste enkeltkomponent:
Drivhjul:................................................................................................................................................................................. 2,1 kg
Transportvægt:......................................................................................................................................................min. 9,4 kg
(uden benstøtter, sidedele, puder, drivhjul)
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Betydningen af mærkaterne på kørestolen

OBS!
Læs betjeningsvejledninger og vedlagt dokumentation.

Kørestolen må ikke løftes i armlæn eller benstøtter.
Kørestolen må ikke løftes i dele, der kan afmonteres.
OBS
Efterjuster bremse.
OBS
Øget risiko for væltning på stigning/fald især i forbindelse
med kort hjulafstand
Mulighed for fastgørelse af transportsikringer.

39

Betydning af symbolerne på typeskiltet

Producent

Bestillingsnummer
Serienummer

Produktionsdato (år – kalenderuge)

Till. brugervægt

Till. totalvægt

Till. akseltryk

Till. stigning

Till. fald
Till. maks. hastighed

Produktet er godkendt som sæde i bil

X
40

Produktet er ikke godkendt som sæde i bil.

KONTROLDOKUMENTATION
Køretøjets data:

Anbefalet sikkerhedskontrol 1. år
(senest efter 12 måneder)

Forhandlerstempel:

Model:

Følgeseddel-nr.:

Underskrift:

Sted, dato:

Serie-nr. (SN):

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder
Dato:

Anbefalet sikkerhedskontrol 2. år
(senest efter 12 måneder)

Anbefalet sikkerhedskontrol 3. år
(senest efter 12 måneder)

Forhandlerstempel:

Forhandlerstempel:

Underskrift:

Underskrift:

Sted, dato:

Sted, dato:

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato:

Dato:

Anbefalet sikkerhedskontrol 4. år
(senest efter 12 måneder)

Anbefalet sikkerhedskontrol 5. år
(senest efter 12 måneder)

Forhandlerstempel:

Forhandlerstempel:

Underskrift:

Underskrift:

Sted, dato:

Sted, dato:

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato:

Dato:
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ANSVAR/GARANTI
For dette produkt påtager vi os det lovpligtige ansvar som en del af vores generelle
forretningsbetingelser samt evt. øvrige udspecificerede/aftalte garantier. I forbindelse med krav om ansvar og garanti bedes
du kontakte din forhandler medbringende
følgende ANSVARS-/GARANTIKUPON samt
de nødvendige oplysninger om model, følgeseddel-nr. med leveringsdato samt serienummer (SN).
Serienummeret (SN) kan aflæses på typeskiltet.
Anerkendelse af ansvars- og garantikrav forudsætter altid en korrekt anvendelse af produktet, anvendelse af originale reservedele
fra forhandlere samt regelmæssig udførelse
af vedligeholdelse og kontrol.

!

OBS:
Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen samt uprofessionel
udførelse af vedligeholdelsesarbejde
og især af tekniske ændringer og udvidelser (påmonterede dele) uden vores
samtykke medfører bortfald af såvel ansvars- og garantikrav som af almindeligt
produktansvar.

☞☞ Bemærk:
Denne betjeningsvejledning skal som
en integreret del af produktet medgives ved bruger- eller ejerskifte.
Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske
ændringer med fremskridt for øje.

Garantien dækker ikke skader på overflader,
hjulenes slanger og dæk, beskadigelser som
følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte fastgøringshuller som følge af hyppigt
monteringsarbejde.
Garantien dækker heller ikke skader på drev
og elektronik som følge af usagkyndig rengøring med dampstråleudstyr eller som
følge af, at komponenterne forsætligt eller
uforsætligt er blevet udsat for vand.
Fejl på grund af strålingskilder som f.eks.
mobiltelefoner med stor sendeeffekt, HiFi-anlæg og andre kraftige støjkilder uden
for normspecifikationerne kan ikke gøres
gældende som ansvars- eller garantikrav.

Dette produkt er i overensstemmelse med EF-direktivet 93/42/EØF for medicinske
produkter.
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Ansvars- / garantikupon
Bedes udfyldt! Kan efter behov kopieres, og kopien sendes til forhandleren.

Ansvar/garanti
Modelbetegnelse:

Følgeseddel-nr.:

SN (se typeskiltet):

Leveringsdato:

Forhandlerens stempel:

Kontroldokumentation ved overdragelse
Køretøjets data:
Serie-nr. (SN):

Model:

Forhandlerstempel:

Underskrift:

Sted, dato:

Følgeseddel-nr.:
Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder
Dato:
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Din forhandler

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Tlf.
Fax

+49 5733 922 - 311
+49 5733 922 - 9311

info@meyra.de
www.meyra.de

MEYRA 1 077 227 (Gældende pr.: 2014-09) Der tages forbehold for tekniske ændringer.

