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INDLEDNING

MODTAGELSE

Den nye styling af MEYRA-kørestolene
opfylder ønskerne om større mobilitet og frihed. Udnyt fordelene ved
Deres kørestols konstruktion både indendørs (f.eks. i hjemmet, på arbejdspladsen) og udendørs.

Alle MEYRA-produkter kontrolleres for
fejl i vores fabrik og pakkes i specialkasser.

Denne betjeningsvejledning giver den
nødvendige information – i et forståeligt sprog og med tilhørende illustrationer.

!

OBS:
Læs betjeningsvejledningen, før De
tager kørestolen i brug første gang.
Følg anvisningerne.

• Overhold henvisningerne i brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole”.
• Børn skal læse denne betjeningsvejledning og brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole” sammen med deres
forældre eller en person, der har
opsyn med barnet, eller en hjælper, inden de bruger kørestolen
første gang!

☞ Henvisning:
Alligevel beder vi Dem om at efterse kørestolen for eventuelle
transportskader umiddelbart efter
modtagelsen – helst mens overbringeren er til stede.
Hvis De mener, at der er opstået en
skade under transporten, beder vi Dem
gøre følgende:
a) Få udarbejdet en FORHOLDSRAPPORT – overbringeren er forpligtet
hertil.
b) Skriv en AFSTÅELSESERKLÆRING –
hermed overdrager De ansvaret for
skaden til leverandøren.
c) FRAGTBREV, FORHOLDSRAPPORT
og AFSTÅELSESERKLÆRING returneres til os.
Hvis ovenstående anvisninger tilsidesættes, eller hvis en skade anmeldes,
efter at overdragelse er sket, kan skaden ikke anerkendes.
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MONTAGE
Specialværkstedet leverer Deres kørestol i driftsklar stand og tilpasset til
Deres behov.

MODELFORTEGNELSE
Denne betjeningsvejledning gælder
for følgende modeller:
Model 1.750
Model 1.751
Model 1.830
Model 1.840
Model 1.850
Model 1.851
Model 2.940
Model 2.950

☞ Henvisning:
De konstruktionsdele, der vises i illustrationerne er ikke altid identiske med kørestolen.
Men positionen og håndteringen af
de komponenter, der skal aktiveres,
kan overføres på Deres kørestolmodel. Efter hver montering samt indstilling hhv. omstilling skal der kontrolleres, om komponenten er
anbragt korrekt.
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SIKKERHEDSHENVISNINGER

!

OBS:
Læs brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole”!

• Kast ikke med kørestolens dele og
pas på, at de ikke falder ned!
• Aftagelige dele som f.eks. sidedele
og benstøtter skal behandles korrekt. Kun i så fald er en vedvarende fejlfri funktion sikret.
• Ved kørsel på offentlige veje skal
kørestolen have et kørelys!
• Kørestolen må kun stilles til side,
når bremserne er aktiveret.

OVERSIGT
Til model 1.750, 1.751, 1.830, 1.840, 1.850, 1.851, 2.940, 2.950
Den model, der er afbildet på billede 1 svarer til standardversionen. Afvigelser
nævnes separat i betjeningsvejledningen.
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Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Benævnelse
Højre skubbehåndtag
Sædepude/sædesele
Venstre benstøtte
Lægrem
Venstre fodplade/fodbræt
Højre forhjul
Højre drivhjul
Fastlåsning af højre benstøtte
Spærreknap/højre stikaksel

Pos.
10
11
12
13

Benævnelse
Højre bremsehåndtag (trykbremse)
Højre drivring
Sidedel med armlæn
Ryggjord
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SPECIFIKATION / FORMÅLSBESTEMT ANVENDELSE
Letvægtskørestolene, der er designet
til brug af kortere varighed, kan anvendes universelt og er dermed allround-kørestole til anvendelse inden
døre (f.eks. bolig, arbejdsplads), til fritidsaktiviteter ude i det fri på et fast
underlag og til at tage med på rejsen.

Hjælpemotorer og frontmotorer
Før hjælpemotorer eller frontmotorer
monteres, skal følgende anvisninger
overholdes:

!

OBS:
Hjælpemotorer og frontmotorer
må kun monteres på de dertil beregnede kørestolsmodeller.
– Hos de autoriserede forhandlere
kan De få at vide, hvilke kørestolsmodeller det drejer sig om.

• En kørestol med hjælpe- eller frontmotor må ikke overskride 12 km/h.
• Kørestole med hjælpemotor må
kun anvendes, såfremt hjulafstanden er forlænget.
• Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi,
at der anvendes styrthjelm samt
sportshandsker.

6

KØREEGENSKABER

Dette giver en høj grad af kørekomfort og driftssikkerhed.

Efter en kort periode, hvor De lærer
kørestolen at kende med de første
køreøvelser vil De meget snart have
tilpasset kørestolens køreegenskaber
til Deres personlige forhold.

I nærværende betjeningsvejledning
finder De informationer om dette.

!

OBS:
På de første ture med kørestolen
skal De køre meget forsigtigt!

• Vær opmærksom på kapitlet “Køretræning” i brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole”!
• Kørestolen er udelukkende beregnet til transport af personer siddende på sædet med sidedele og benstøtter påmonteret. Må ikke
benyttes som trækkraft, transporter o.lign. På hver tur med kørestolen vil De blive konfronteret
med nye situationer og være nødt
til at klare dem, sådan som det er
på alle områder i livet, i familien,
på jobbet, i fritiden. Udnyt letvægtskørestolens muligheder for
at tilpasse sig brugerens behov.

!

OBS:
Overhold henvisningerne i brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole”.

• Undgå at ændre retning til den stik
modsatte retning (f.eks. at gå direkte fra baglæns kørsel til forlæns
kørsel uden styrebevægelser). – Der
er risiko for ulykker ved bratte opbremsninger, hvor forhjulene samtidig drejes indad!
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BREMSE
Bremsefikseringen er et af de vigtigste sikkerhedselementer på en kørestol
og findes enten som trykbremse eller
som tromlebremse, der er uafhængig
af lufttrykket.
Letvægtskørestolen kan alt efter udførelse være udstyret med trykbremser (billede 2), der virker direkte på
dækkene eller med tromlebremser
(billede 3 + 4), der kan genkendes på,
at hjulnavet er større.

!

2

OBS:
Overhold istandsættelses- og vedligeholdelsesvejledningen samt
kapitlerne “Almene sikkerhedsanvisninger” og “Bremser” i brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole”!

• Hvis kun den ene bremse aktiveres
på en stejl strækning, ruller det frie
hjul nedad i en kurve omkring det
bremsede hjul. Afhængig af, hvor
stejlt der er, må man regne med at
kørestolen vælter til den ene side.

3

4
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Trykbremse
Bremseeffekten aftager:
– slidt dækprofil,
– for lavt tryk i dækket,
– våde dæk.

!

OBS:
Hvis kørestolens bremse bliver svagere, skal De straks sørge for at få
den repareret af Deres specialværksted.
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• Kørestole med PU-dæk må man
ikke stille fra sig med aktiverede
trykbremser. – Der er fare for uheld
ved en afmålt opbremsning gennem en eventuel blivende deformering af slidbanen.
Funktion som driftsbremse
Træk jævnt og ganske let i begge
bremsehåndtag, så bremser De kørestolen på en doseret måde.
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Aktivering af trykbremserne
De kan forhindre kørestolen mod at
rulle væk mod Deres vilje ved at trykke begge bremsehåndtag fremad indtil anslaget (billede 6).

☞ Henvisning:
Ved fastlåste bremser må det ikke
være muligt at skubbe kørestolen.
Frigørelse af trykbremserne
Træk begge bremsehåndtag bagud
indtil anslaget (billede 5).
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Tromlebremser
Tromlebremsen aktiveres af hjælperen
ved hjælp af bremsehåndtaget på de
forlængede skubbehåndtag (billede 7)
eller på skubbestangen.
Fordel:
– Bremsevirkningen er ikke afhængig
af dækkets profil.
– Bremsevirkningen er ikke afhængig
af dæktrykket.
– Med bremsehåndtag på begge
skubbehåndtag er den sikker i brug
for hjælperen.

!

OBS:
På modeller med tromlebremser til
betjening af hjælperen må de forlængede skubbehåndtag ikke bruges til at løfte kørestolen! – Derved kan skubbehåndtagene med de
ekstra forlængerstykker bøjes ud af
form.

• Bremseeffekten aftager ved, hvis
bremsebelægningerne er slidt.
• Hvis kørestolens bremser bliver svagere, skal De straks sørge for at få
dem repareret af Deres specialværksted.
Funktion som driftsbremse
Træk jævnt og ganske let i begge
bremsehåndtag, så bremser De kørestolen på en doseret måde.

10
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Aktivering af tromlebremserne
– De kan forhindre kørestolen mod
at rulle væk mod Deres vilje ved at
trykke begge bremsehåndtag lige
kraftigt indtil anslaget (billede 8).
– Tryk spærrehagen (A, billede 8) ned
og sæt den i hak.
– Slip bremsehåndtaget. – Afhængigt af indstillingen falder låsepalen i hak i første eller anden position og aktiverer bremsen.

A

8

☞ Henvisning:
☞ Ved fastlåste bremser må det ikke
være muligt at skubbe kørestolen.

☞ Når det er nødvendigt at benytte
den tredje låseposition til at aktivere bremsen, skal bremsen efterjusteres på et specialværksted.
Frigørelse af tromlebremserne
Træk i begge bremsehåndtag, indtil
låsepalerne (A, billede 8) af sig selv
springer ud af den fastlåste position.
Slip begge bremsehåndtag. – Håndbremserne er løsnet og kørestolen igen
parat til at køre.
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Bremsearm

!

OBS:
Hvil ikke på bremsearmene!

Monterbar bremsearmsforlængelse
(Kode 986)
De påsatte bremsehåndtag forstærker
bremsekraften, så der skal bruges færre kræfter til at aktivere bremserne
(billede 9).

!
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OBS:
Bremsehåndtagsforlængelsen må
ikke trækkes ned under kørslen.
– Der er fare for uheld hvis bremsehåndtagsforlængelsen er trukket
for langt ned!

Sammenklappelig bremsearm

9.1

(Kode 680)
For at komme af/på kørestolen fra siden kan bremsearmen klappes tilbage (billede 9.2), når bremsen er trukket (billede 9.1).

!
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OBS:
Lad straks værkstedet reparere
bremsen, hvis bremsearmen er løs,
eller hvis bremsevirkningen er nedsat.

9.2

LÆGREM
Lægremmen forhindrer, at fødderne
glider ned fra fodpladerne. Remmen
føres gennem overdelen af benstøtten
(billede 10) eller omkring specielle
stropholdere (billede 11). Længden
tilpasses med velcrobånd.

!

OBS:
Kør ikke uden lægrem (undtagen
når man “tripper”)! – Lægremmen
findes ikke, hvis kørestolen har
højdeindstillelige benstøtter, hvor
den erstattes af de polstrede lægstøtter.
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13

BENSTØTTER

!

OBS:
Benstøtter er bevægelige, aftagelige dele, som ikke er egnet til at
løfte eller bære kørestolen i (se
advarselsanvisnger på sidedele).

Opklapning af fodpladerne
Fordel:
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– Let omstigning til/fra kørestolen.
– Fodområde fri, sikkert fodfæste.
– Muligt at “trippe” (flytte kørestolen fremad ved hjælp af fødderne).
Fremgangsmåde:
– Kørestolen sikres, så den ikke ruller utilsigtet (se kapitlet Bremser) .
– Eventuel lægsele tages af.
– Begge fødder fjernes fra fodpladerne.
– Fodpladerne klappes op (billede
12).

14

!

OBS:
Benstøtter, som er klappet ned, er
ikke længere låst fast og de kan
nemt falde ned. Vær opmærksom
på dette (f. eks. ved transport).

• Når benstøtterne er blevet svinget
tilbage på plads, skal De huske at
sikre dem ved at dreje låsehåndtaget.
• Når benstøtterne er blevet sat på
og svinget tilbage på plads, skal De
huske at sikre dem ved at dreje låsehåndtaget.

Benstøtterne svinges til siden

A

– Let omstigning til/fra kørestolen.
– Fodområde fri, sikkert fodfæste.
– Muligt at “trippe” (flytte kørestolen fremad ved hjælp af fødderne).
– Tæt tilkørsel til skabe.
– Reduceret længde på kørestol – i
forbindelse med sammenklapning.
13

Fremgangsmåde:
– Aktivér håndbremserne. – Således
undgås det, at kørestolen ruller
utilsigtet.
– Eventuel lægsele tages af.
– Begge fødder fjernes fra fodpladerne.
– Fodpladerne klappes op (billede
12).
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– Tryk spærrebøjlen (A, billede 13)
bagud.
– Sving benstøtterne ud til siden, (billede 14).
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Aftagning af benstøtter
– Let omstigning til/fra kørestolen.
– Fod- og sideområde fri, sikkert fodfæste.
– Muligt at “trippe” – (flytte kørestolen fremad ved hjælp af fødderne).
– Reduceret længde på kørestol – i
forbindelse med sammenklapning.
Fremgangsmåde:
– Aktivér håndbremserne. – Således
undgås det, at kørestolen ruller
utilsigtet.
– Eventuel lægsele tages af.
– Begge fødder fjernes fra fodpladerne.
– Fodpladerne klappes op (billede
12).
– Tryk spærrebøjlen (A, billede 13)
bagud, – benstøtten er ikke længere låst.
– Benstøtter svinges en anelse ned og
tages af ved at hive op (billede 15).

16

15

Indstilling af længde på benstøtter
Længden på benstøtterne kan indstilles trinløst med et teleskoprør.
– Individuel tilpasning af benstøtter
til underbenenes længde.

A

Fremgangsmåde:
Værktøj:
2 x gaffel- eller ringnøgle NV*10,
1 x sekskant-tapnøgle NV* 5
1 x gaffel- eller ringnøgle NV*10 og
1 x sekskant-tapnøgle NV*4–5/32

16

Tilspændingsmoment 5 Nm.
– Aktivér håndbremserne. – Så undgår De at kørestolen ruller væk
mod Deres vilje (se kapitlet “Håndbremser”).
a) Afmontér sammenskruningen, (A,
billede 16)
– Forskyd benstøtten til den ønskede længde.
– Montér sammenskruningen og
stram den.

*NV = Nøglevidde [mm]
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Fodbræt
Den gennemgående fodplade (billede
17) kan klappes op, ligesom den kan
indstilles i højden.
– De kan sidde med samlede fødder,
så De får en mere stabil og sikker
stilling.
Fremgangsmåde:
– Samme fremgangsmåde som for
fodpladerne.
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Højdeindstillelige fodplader/brædder
Vinklen mellem over- og underben
kan indstilles til den position, der er
mest behagelig for Dem.
Fremgangsmåde:
Værktøj:
Sekskantnøgle NV*5
– Aktivér håndbremserne. – Så undgår De at kørestolen ruller væk
mod Deres vilje (se kapitlet “Håndbremser”).
– Skru de to cylinderskruer på fodpladen løse (billede 18).
– Forskyd fodpladen til den ønskede
position og stram cylinderskruerne
igen.

*NV = Nøglevidde [mm]
18
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Vinkelindstillelige fodplader
Kode 808
Fremgangsmåde:
Værktøj:
Sekskantnøgle NV*5
– Aktivér håndbremserne. – Så undgår De at kørestolen ruller væk
mod Deres vilje (se kapitlet “Håndbremser”).

18.1

– Skru skrueforbindelsen på fodpladens omdrejningspunkt løs (billede 18.1).
– Indstil fodpladen til den ønskede
vinkel.
– Stram skrueforbindelseen.

*NV = Nøglevidde [mm]
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Højdeindstillelig benstøtte
Kode 92 (billede 19)
– Trinløs tilpasning til Deres individuelle kropsstørrelse.
– Tilpasning til stive led, f.eks. knæskade med gipsskinne.
– Reducering af sædetryk, – ved
vægtforskydning.
– Optimal muskelafspænding, ved
trinløs justering.
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Benstøtter drejes til siden og
tages af
Fordel:

A

– Let omstigning til/fra kørestolen.
– Fod- og sideområde fri, sikkert fodfæste.
– Reduceret længde på kørestol i forbindelse med sammenklapning.
Fremgangsmåde:
– Aktivér håndbremserne. – Således
undgås det, at kørestolen ruller
utilsigtet.
– Løft foden af fodpladen.
– Klap fodpladen op og drej lægpolstringen fremad.
– Træk låsearmen (A, billede 18.1) tilbage for at frigøre benstøtten.
– Drej benstøtten udad eller indad og
tag den om nødvendigt op og ud
(billede 18.2).

19.1

19.2

!
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OBS:
Benstøtter, som er klappet ned, er
ikke længere låst fast og de kan falde ned. Vær opmærksom på dette
(f. eks. ved transport).

Benstøtter hænges på
– Drej først benstøtten ca. 45° ud og
ret den ind, så den ligger parallelt
med forreste stelrør og lad den så
glide ned.
– Ved denne bevægelse skal tappen glide ind i stelrøret.
– Sving derefter benstøtten fremad
(billede 19.3).

☞ Henvisning:

19.3

Når benstøtten svinges ind igen,
skal låsearmen (A, billede 19.1) klikke i.
Højdeindstilling af benstøtten

!
•

OBS:
Ved indstilling af den højdejusterbare benstøtte må man aldrig gribe ind i justeringsmekanismen med
den frie hånd. – Pas på ikke at få
fingrene i klemme!

B

19.4

Aktivér håndbremserne. – Så undgår De at kørestolen ruller væk
mod Deres vilje (se kapitlet < Håndbremser >).

– Mens brugeren sidder i kørestolen,
skal en ledsager sikre, at benstøtten ikke falder ned.
– Løsn klemarmen (B, billede 19.4) og
indstil benstøtten i den ønskede
højde.
– Spænd klemarmen igen (B, billede
19.4) efter indstillingen.

21

Indstilling af længde på benstøtter

C

Længden på benstøtterne kan indstilles med et teleskoprør.
– Individuel tilpasning af benstøtter
til underbenenes længde.
Fremgangsmåde:
Værktøj:
1 x gaffel- eller ringnøgle NV*10,
1 x sekskant-tapnøgle NV*4–5/32
Tilspændingsmoment 5 Nm.
– Aktivér håndbremserne. – Så undgår De at kørestolen ruller væk
mod Deres vilje (se kapitlet “Håndbremser”).
– Fjern skruesamlingen (C, billede
19.5).
– Forskyd benstøtten til den ønskede længde.
– Monter forskruningen (C, billede
19.5) og spænd den.

*NV = Nøglevidde [mm]
22

19.5

SIDEDELE
Sidedelene er (alt efter model) aftagelige, højdeindstillelige og udstyret
med polstret armstøtte samt en sidevæg i smukt designet kunststof, (billede 20 til 20.2).
– De aftagelige sidedele gør det
nemt at sætte sig i/rejse sig fra kørestolen fra siden.

20

– Kropsstøtte i siden.
Alt efter model og type:
– De undgår muskelspændinger i
skuldrene, fordi De kan støtte underarmene på armstøtterne.
– Tøjet beskyttes mod snavs fra hjulene.
– Vindskærm.

!
•

OBS:
Løft ikke kørestolen ved at tage fat
i sidedelene.

20.1

Kørestolen må kun benyttes med
sidedelene påmonteret!

20.2

23

Aftagning af sidedele
– Tryk armen til snaplåsen (A, billede 21, billede 22) opad.
A

– Sidedel hives op og tages af!

!

OBS:
De aftagne sidedele skal omhyggeligt genmonteres, inden kørsel genoptages!
Benyt aldrig kørestolen uden påmonterede sidedele!

21

☞ Henvisning:
Hvis bærevævet (ryg) sidder lavt
kan armlænet ikke klappes sammen bag ryggen.

22

24

Påsætning af sidedelene
Alt efter model og type:
– Stik sidedelene ovenfra ind i styrerørene ved siden af sædet.
– Tryk sidedelen ned på plads. Drej
håndtaget på den tilhørende snaplukning ned (A, billede 23).

☞ Henvisning:
Den bageste holdekrog eller sidedelens rør skal ligge i styrerillen på
ryggen (billede 24, 25).

A

23

24

25

25

Højdeindstillelige sidedele
Kode 81
De polstrede armstøtter på sidedelene kode 81 (billede 26) kan indstilles
op til 10,5 cm i højden i 7 trin.
Fremgangsmåde:
– Skub armstøtten op eller ned til den
højde, De ønsker.
– For at kunne sænke armstøtten skal
låsemekanismens greb drejes op
(billede 27).

26

– Forskyd armstøtten til den ønskede højde.
– Lås den fast ved at dreje grebet
ned.
Højdeindstillelige sidedele
Kode 107
De polstrede armstøtter på sidedelene kode 107 (billede 27.1) kan indstilles op til 10,5 cm i højden i 7 trin.

27

Fremgangsmåde:
– Hold armstøtten fast med hånden.
– Tryk på låseknappen (A, billede
27.1) med den anden hånd for at
hæve eller sænke armstøtten.
– Indstil armstøtten i den ønskede
højde. Slip så låseknappen (A, billede 27.1).

A

27.1

– Flyt armstøtten til låsen klikker i (A,
billede 27.1).
– Kontroller låsen ved at rykke armstøtten op/ned.

26

Sammenklappelige og svingbare
sidedele
Sidedelene kan svinges til siden bag
ryglænet (billede 28).
Fremgangsmåde:
– Drej det forreste greb på snaplukningen op (billede 29).
– Sving sidedelen ud til siden (billede 30) og klap den derefter ned
(billede 28).

28

☞ Henvisning:
Hvis bærevævet (ryg) sidder lavt
kan armlænet ikke klappes sammen bag ryggen.

29

30

27

X > <

TØJBESKYTTER
Tøjbeskyttelsens periferiafstand X til
hjulet (billede 31) skal tilpasses hjulets
position og størrelse.

!

OBS:
Afstanden X mellem drivhjulet og
tøjbeskytteren skal være så lille
som mulig (ca. 1 cm).
– Pas på ikke at få fingrene i klemme!

31

Tilpasning af tøjbeskytter
(Billede 31.1 til 31.3)
A

Denne indstilling bør kun foretages af
specialforhandleren!
– Tag drivhjulet af, (se kapitlet “Drivhjul”).
– Afmonter fastgøringsskruerne (A)
på siden.

31.1

– Tilpas tøjbeskytteren til hjulets
omfang.
– Monter fastgøringsskruerne (A) på
siden.

B

A

☞ Henvisning:
Tøjbeskytterne skal anbringes ens i
begge sider!
31.2

B

A

31.3

28

☞ Henvisning:
Hvis afstandsholderen falder af,
skal den lægges under igen ved
monteringen (billede 31.3).
– Flyt tøjbeskytteren til den ønskede
position og monter den igen med
fastgørelsesskruen (B, billede 31.3).
– Tilpas tøjbeskytteren til hjulets
omfang.
– Spænd fastgøringsskruen (A, billede 31.1 til 31.3).

B

31.4
1

Tøjbeskyttelse med armlæn

C

Tøjbeskyttelsens armlæn kan indstilles i hældning og højde.
(Billede 31.5)
– Tag drivhjulet af, (se kapitlet “Drivhjul”).
Indstilling af hældning:
– Løsn fastgøringsskruerne (C).
– Stil armlænet med den ønskede
hældning.
– Spænd fastgøringsskruerne (C).

2
C
3

31.5

Indstilling af armlænets højde:
– Løsn fastgøringsskruerne (C).
– Stil armlænet i den ønskede højde.
– Tryk på klempladen (2). – Derved
skal det midterste fikseringspunkt
(2) trykke ind på en boring i indstillingsskinnen (3).
– Spænd fastgøringsskruerne (C).

29

RYGLÆN
Ud over standard-ryglænet tilbyder
MEYRA til nogle af modellerne også
vinkelindstillelige ryglæn i følgende
udførelser:
– 10°-vinkel (billede 32)
– 30°-vinkel (billede 32.1)
– Det nedfældelige ryglæn giver
overkroppen større bevægelsesfrihed og kørestolen bliver lavere
(vigtigt, når den skal pakkes væk).

32

– Trykbelastningen på sædemuskulaturen reduceres (forebyggelse af
decubitus).
– Hvirvelsøjlen aflastes.
– Sidde uden at blive træt.
– Behagelig hvilestilling i forbindelse med højdeindstillelige benstøtter.

30

32.1

Vinkelindstillelige ryglæn
Ryglænet kan indstilles bagud i to
positioner i 5°-trin.
10°-indstilling
Værktøj:
Gaffelnøgle NV*13
– Afmontér sammenskruningen (A,
billede 33) på begge sider.

A

33

– Indstil ryglænet i den ønskede vinkel og monter forskruningerne på
begge sider igen.

!

OBS:
Kontroller at ryglænet sidder fast.
– Fare for kvæstelser!

B

30°-indstilling
Ryglænet kan indstilles bagud i tre
positioner i 10°-trin.

33.1

– Træk begge arme (B, billede 33.1)
op og indstil ryglænene i den ønskede position.
– Slip begge arme efter indstillingen
og lad ryglænet falde i hak.

!

OBS:
Vær opmærksom på at ryglænet
går i hak efter indstillingen. – Fare
for kvæstelser!

*NV = Nøglevidde [mm]
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SKUBBEHÅNDTAG
Skubbehåndtag med klemanordning
Skubbehåndtagene er fastgjort på ryglænet med en klemanordning, (billede 34), håndtagene kan indstilles trinløst 30 cm i højden, kan drejes i 30°trin og er sikret mod at blive trukket
ud.
Fordel:
– Ideel tilpasning til ledsageren vha.
trinløs højdeindstilling samt svingbare skubbehåndtag.
– Stabil håndtagsposition vha. af
vridningsfaste profilrør.
– Let håndtering vha. gribesikre, robuste håndhjul.
– Slås op med fjederknap. – Skubbehåndtagene kan ikke trækkes ud
utilsigtet.
Fremgangsmåde:
– Skubbehåndtaget, der skal indstilles, fastholdes med den ene hånd.
– Løsn klemskruen over håndhjul eller klemarm (A, billede 34.1), så
skubbehåndtaget kan indstilles i
den ønskede position.
– Tryk på fjederknappen (B, billede
34.2) for at flytte skubbehåndtagene ud eller ind.
– Spænd klemskruerne over håndhjul
eller klemarm (A, billede 34.1) igen.

32

34

A

34.1

B

34.2

Skubbehåndtag med rørføring
Skubbehåndtagene (billede 35) er
monteret vridningsfast i rygrøret og
kan indstilles trinløst 10 cm i højden.
Fordel:
– Med den trinløse højdeindstilling
kan den tilpasses ideelt til ledsageren.
– Skubbehåndtagene er monteret
vridningsfast, og notføringen sikrer, at håndtagene ikke kan trækkes ud utilsigtet.
Fremgangsmåde:
– Skubbehåndtaget, der skal indstilles, fastholdes med den ene hånd.
– Stil klemarmen (A, billede 35.1)
vandret med den anden hånd.
– Flyt skubbehåndtaget til den ønskede højde og spænd.
– Skubbehåndtaget spændes ved at
presse klemarmen ned (A, billede
35.1).

!

35

A

35.1

OBS:
Kontroller at skubbehåndtagene
sidder godt fast ved at trække/trykke.

☞ Henvisning:
Når klemarmen er presset ned, må
skubbehåndtaget ikke kunne bevæges.

B

35.2

Indstilling af klemvirkning
Klemvirkningen kan indstilles med
skruen (B, billede 35.2)

☞ Henvisning:
Flyt klemarmen op i indstillingsposition (billede 35.2)
Øg klemvirkningen ved at dreje
skruen (B, billede 35.2) en kvart
omgang til højre. – Kontroller
klemvirkningen.
33

DRIVHJUL
Drivhjulene hviler på en fast aksel eller en stikaksel.

☞ Henvisning:
Lufttrykket i dækkene på Deres
kørestol fremgår af de tekniske
data eller af angivelserne på begge sider af hjulene.
36

Fast aksel
Drivhjulene kan skrues af i forbindelse med reparationer eller udskiftning.
Fremgangsmåde:
Værktøj:
1 x gaffelnøgle NV* 19
1 x topnøgle NV*19
– Kørestolen sikres mod at uønsket
vækrulning.
– Tag tætningskappen ud af hjulnavet.
– Skru møtrikken med underlagsskiven af akselstubben (billede 36).
– Træk drivhjul med aksel af.
– Når akslen med drivhjulet er sat på,
skal møtrikken skrues godt fast.
Husk underlagsskiven.
– Tryk tætningskappen ind i hjulnavet.

*NV = Nøglevidde [mm]
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VARIABEL SIDDEHØJDE

A

☞ Henvisning:
Hjuladapteren, der er vist på (billede 37), er forskellig fra model til
model. Men håndteringen er ens.
I forbindelse med drivhjul/forhjul i
forskellige størrelser og positioner.
De modelafhængige siddehøjder kan
opnås ved hjælp af følgende ændringer.

37

– Skift af drivhjulstørrelse.
– Flytning af hjuladapteren (A, billede 37) til en passende position.
– Skift af forhjulstørrelse.
– Indstilling af hjulophængets vinkel.
Fordel:
– Individuel tilpasning af sædets højde til længden af Deres underben.

!
•

OBS:
Ændringer af siddehøjden skal
foretages af Deres specialforhandler.
Hvis hjuladapteren klappes ind i
samme højde, er der større fare for
at vælte!

– En forlængelse af akselafstanden
(+3 cm) giver større sikkerhed mod
at vælte.

☞ Henvisning:
Excentrikskruerne til indstilling af
hjulophænget skal sikres med opløselig Loctite–sikringslim efter
hver tredje justering. – Fjern først
fedt og rester af klæbemiddel fra
excentrikskruernes gænger eller
brug nye excentrikskruer.

35

Stikaksel
Drivhjulene kan tages af og sættes på
igen uden værktøj.
– Kørestolen kan nemt og hurtigt
pakkes væk - selv i en lille personbil.

11

– Der kan nemt og hurtigt skiftes til
drivhjul med andre dæk.
Fremgangsmåde:

38

– Tryk spærreknappen midt i hjulnavet (billede 38) ind og
– træk drivhjulet af eller sæt det på
(billede 39, hjulnav med beskyttelseskappe).

!
•

OBS:
Når drivhjulet er sat på, skal spærreknappen rage nogle millimeter
ud af hjulmøtrikken.
Drivhjulet er sikret.

☞ Henvisning:
– Spærrebolten skal holdes ren. Hvis
den bliver snavset af sand eller jord,
eller hvis den fryser til pga. kulde
kan der forekomme funktionsfejl.
– Efter hver montage skal der gennemføres en trækprøve!
– Når drivhjulet er sat på, skal spærreknappen rage nogle millimeter
ud af hjulmøtrikken. – Drivhjulet
er sikret.
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DRIVRINGE
Alle drivringe er beregnet til en afstand til drivhjulet på 15 mm (standardindstilling) og 25 mm (billede 40).

!

OBS:
Udskiftning af drivringe eller ændring af drivringens afstand skal
foretages af Deres autoriserede specialværksted.

40

• Overhold henvisningerne i brochuren “Sikkerhedshenvisninger – mekaniske kørestole” kapitlet “Drivringe”!
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HÅND- OG EGEBESKYTTEREN
Hånd- og egebeskytteren forhindrer at
man kommer til skade med hænderne ved at stikke dem ind i hjulegerne,
mens hjulene drejer rundt, og samtidig forhindrer de, at egerne ødelægges.
Fremgangsmåde:
Værktøj:
2x Kærvskruetrækker
– Afmontér klemskruerne (A, billede
41) på den skive, der skal skiftes ud.
– Skift den defekte skive ud.
– Anbring den nye skive.
– Alle tre borehuller i skiverne skal
anbringes mellem to eger, der krydser hinanden!
– Montér klemskruerne, (A, billede
41).

☞ Henvisning:
Tryk forsigtigt hånd- og egebeskytterskiverne ind mod den pågældende drivring!
Indtrykningsstederne i omkredsen
af skiverne ligger over drivringsholderne (B, billede 41)!

38

A
B

41

STYREHJUL
Forhjulene kan udskiftes uden vanskeligheder.
Værktøj:
1 x gaffelnøgle NV*13 og
1 x sekskantnøgle NV*6 eller 2 x sekskantnøgle NV*4
Fra juni 2000
2 x sekskant-tapnøgle NV* 5

!

C

42

OBS:
Inden skruesamlingen afmonteres,
skal De lægge mærke til, underlægs- og afstandsskivernes position!

– Afmontér forhjulets skruesamling
C, billede 42).
– Om nødvendigt skal forhjulet skiftes ud eller anbringes, så det passer til Deres behov.
– Montér forhjulets skruesamling.

☞ Henvisning:
Lufttrykket i dækkene på Deres
kørestol fremgår af de tekniske
data.

*NV = Nøglevidde [mm]
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STØTTERULLERNE
Kode 691
For at give større sikkerhed mod at
vælte sidder der på hver side et afbøjet rør med to små hjul (billede 43).

A

Rigtig tipsikringslængde:
Tipsikringen skal nå ud over drivhjulet for at opnå en tilstrækkelig støttefunktion.
For at opnå en tilstrækkelig tippestabilitet skal begge tipsikringer positioneres parallele til hinanden. – Fare
for at vælte til siden!

!

OBS:
Tipsikringerne giver i visse situationer ikke tilstrækkelig sikkerhed
mod at kunne vælte!

Undlad derfor:
– At læne overkroppen kraftigt tilbage.
– Pludselig opstart, især ved kørsel
opad bakke.
– At flytte tyngdepunktet ved at flytte drivhjulene (mindre akselafstand).

☞ Henvisning:
Vær opmærksom på kapitlerne,
som omhandler kørsel op ad bakken, forcering af forhindringer
samt kørsel med elevatorer, lifter
og rulletrapper i brochuren “Sikkerhedshenvisninger - mekaniske
kørestole”!

40

43

Indstikkelige tipsikringer
De aftagelige tipsikringer kan stikkes
ind i det nederste rammerør bagfra
(billede 43).
Fremgangsmåde:
– For at kunne stikke en tipsikring ind
eller trække den af, skal fjederknappen (A, billede 43) trykkes ind
først.

Tipsikringer, der kan klappes til
siden
Tipsikringerne (billede 44) kan klappes
til siden ind under sædet (billede 45).
– Fri plads til hjælperens fødder, når
tipsikringerne er klappet væk.
– Optimal tilpasning til den indstillede drivhjulsposition (Vario-lejeblok) pga. tipsikringsindstillingen.

44

Drejning af tipsikringer
Tryk tipsikringerne ned og ud af låsen,
og klap dem derefter ind under sædet (billede 45), eller bagud (billede
44) indtil låsemekanismen falder i hak
af sig selv.
Højdeindstilling
Tipsikringsrøret kan indstilles i højden
i 5 positioner.

45

Fremgangsmåde:
Værktøj:
1 x sekskant-tapnøgle NV* 3

B

– Skru tapskruerne (B, billede 46) løs.
– Forskyd tipsikringsrørene op eller
ned til den ønskede position.
– Skru tapskruerne (B, billede 46) helt
ind.

46

– Kontrollér, at de sidder godt fast.

*NV = Nøglevidde [mm]
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Længdeindstilling
Tipsikringerne kan indstilles i 4 positioner.
Fremgangsmåde:
– Tryk fjederknappen (C, billede 47)
ind, og forskyd dem til den ønskede position. – Fjederknappen skal
rage tydeligt ud, efter at den er
faldet i hak.
Rigtig tipsikringslængde:

!

OBS:
Tipsikringerne skal være ens på
begge sider, og rage mindst lige så
meget som deres diameter ud over
drivhjulet for at kunne sikre tilstrækkeligt mod at vælte.

• Lad en autoriseret specialforhandler indstille tipsikringens længde.
– Skru spændebåndets skruesamling
(C) fast.

42

C

47

VIPPEPEDAL
Kode 309
Vippepedalen (billede 48) kan indstilles i højden i 5 positioner.
B

Fremgangsmåde:
Værktøj:
1 x sekskant-tapnøgle NV* 3
– Skru tapskruerne (B, billede 48) løs.

48

– Forskyd vippepedalen op eller ned
til den ønskede position.
– Skru tapskruerne (B, billede 48) helt
ind.
– Kontrollér, at de sidder godt fast.

*NV = Nøglevidde [mm]
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FASTSPÆNDINGSBÆLTE
Kode 833
Fastspændingsbæltet bruges til at fastspænde en person, der sidder i kørestolen.
Fordel:
– Ekstra stabilisering i siddende stilling.
– Forhindrer, at personen vælter forover ud af kørestolen (afhængigt
af invaliditetsgraden).
– Kan indstilles trinløst til brugeren.

!

OBS:
En efterfølgende montering af et
fastspændingsbælte må kun udføres af en autoriseret forhandler.
De to seleender påskrues siden af
rammen med hver deres holdeplade.

44

Lukning af fastspændingsbælte
Med snaplåsen er det let at åbne og
lukke fastspændingsbæltet.
– Træk selebåndene fremad.
– Luk fastspændingsbæltet foran
kroppen.
– Stik låsetungen helt ind i låsedelen, til den klikker fast (træk for
kontrol!).

!

OBS:
Sørg for, at der ikke kommer nogen genstande i klemme under selebåndet! – Så undgår de ubehagelige trykpunkter.

Åbning af fastspændingsbælte
– Tryk på den røde knap i låsen for
at åbne fastspændingsbæltet, (billede 49).
Bælteindstilling
– Hold låsedelen højrevinklet i forhold til selen.
– Træk selen i en af retningerne for
at forlænge eller afkorte.

49

– Overflødigt selestykke udlignes ved
at forskyde plastikskyderen.

☞ Henvisning:
Fastspændingsbæltet skal være
strammet til men ikke for hårdt.

45

SAMMENKLAPNING/OPKLAPNING
Letvægtskørestolen kan foldes sammen med få greb uden værktøj (billede 50).
– Stolen kan nemt klappes sammen
uden værktøj.
– Kørestolen er nemmere at bære.
– Mulighed for transport i almindelig personbil.

50

Sammenklapning
Sådan klappes kørestolen sammen til
de mindst mulige mål:
– Eventuel sædepude tages af.
– Lægremmen tages af opefter eller
velcrobåndet åbnes.
– Tag benstøtterne af eller slå begge
fodplader op, se kapitel “Benstøtter”.

51

– Fold ryglænet bagud.
– Træk sædeselen op i midten (billede 51) eller
– træk i løkken (billede 52).

52

46

Opklapning
– Kørestolen kippes lidt ind sideværts. – Det yderste drivhjul har
ingen kontakt med underlaget.
– Tryk det inderste sæderør ned indtil anslaget (billede 53).
– Hæng benstøtterne på og/eller klap
de to fodplader ned (se kapitlet
“Benstøtter”).
– Sæt lægbæltet på.

53

– Læg eventuel sædepude på.
– Tilpas den efter velcrobåndene.

☞ Henvisning:
Vær opmærksom på at saksen sidder på rette plads ved udfoldning.
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TRANSPORT
Bæring af kørestolen
Deres kørestol kan nemt bæres, når den
er klappet sammen.
– Klap kørestolen sammen (se “Sammenklapning”).
– Stik den ene underarm forfra ind
under sædeselen, der er foldet op.
– Tag fat med den anden hånd under den bageste fold på sædeselen
for at støtte.
– Løft kørestolen op i vandret position.

Pålæsning i transportkøretøj

!

OBS:
Ved transport i et køretøj må De
forlade kørestolen og tage plads i
køretøjet på et egnet sæde. Det er
forbudt at lade sig transportere siddende i kørestolen. – I tilfælde af
ulykker aktiveres der kræfter, som
kørestolen ikke er beregnet til og
De er dermed som passager udsat
for meget store farer.

Når kørestolen befinder sig i transportkøretøjet, skal De gøre følgende:
– Aktivér håndbremserne.
– Evt. afmonterede dele af kørestolen skal pakkes sikkert og beskyttet væk.
– Tasker, stokke og andre genstande,
der ikke hører til kørestolen skal
fjernes og pakkes sikkert væk.
– Spænd kørestolen fast med remme.

☞ Henvisning:
– Inden transporten bør De informere Dem hos bilforhandleren om
hvordan kørestolen sikres ved
hjælp af fastsurringsøjer eller andre sikkerhedsindretninger, så der
ikke er fare for personer eller ting.
– Der findes som regel egnede holdere i personbilen el. lign. De er
beskrevet i betjeningsvejledningen
til køretøjet.
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TRANSPORT I INVALIDEBI
☞ Henvisning:
Ved transport i biler bør kørestolsbrugeren ikke forblive i kørestolen
men finde en egnet siddeplads i
bilen.
Hvis kørestolsbrugeren af tvingende
grunde må forblive i kørestolen, skal
kørestolen være udstyret med fastspændingssystemer iht. DIN 75078, del
2.
Transportkøretøjet (handicaptransport)
skal være udstyret med udrustning til
transport af kørestole i henhold til DIN
75078 del 1.
I denne standard beskrives et “kraftabsorberingssystem”. Med dette system sikres både kørestol og bruger i
invalidebilen. Systemet inddeles i to
komponenter:
– Holder Personen Tilbage HPT
– Holder Kørestolen Tilbage HKT
Systemet bør opfylde følgende tekniske krav:

I kraftabsorberingssystemet løber HPT
og HKT sammen i et element, der kan
eftermonteres fast på kørestolen.
Et 4-punkts system, der består af 2 standardiserede låsetunger foran til retraktor og 2 standardiserede låsetunger
bagved til retraktor og bækkensele.
Bækkenselen skal kunne indstilles i
længden og være forsynet med en
låsetunge til bilens faste lås til skulderselen.
De standardiserede låsetunger er på
den ene side fastgjort til kørestolen og
på den anden side til spændekroge
eller snaplåse vha. tilladte retraktorer,
der forankres i bilens gulv iht. DIN
75078 del 1.
Fastspændingssystemet yder kun tilstrækkelig sikkerhed ved normale trafiksituationer (hårde opbremsninger
o.lign.) og ikke ved kollisioner, der ligger uden for normens fastlagte prøveværdier. Dette gælder særligt i forbindelse med påkørsel bagfra.

– HPT-selen skal løbe hen over bækken- og skulderpartiet, så der er
mindst mulig risiko for at beskadige indre organer.
– Skal være enkel, entydig, hurtig og
let at komme til for chaufføren.

49

☞ Henvisning:

!

Kørestolens hovedstøtte tjener kun
som støtte for hovedet og er ikke
en transportsikring. En hovedstøtte, der er beregnet til anvendelse i
invalidebiler, er derfor påkrævet!

☞ Vær opmærksom på at der ikke er

OBS:
Ryglæn, der kan indstilles i forskellige vinkler, skal stilles lodret.

☞ Anvend et fast bilsæde under trans-

•

Oprejste sæder skal stilles vandret.

•

Hvis der kræves et fastspændingssystem iht. DIN 75078, del 2, skal
De henvende Dem til en specialforhandler.

Henvisninger til produktansvar

☞ Transport i invalidekøretøj med
kørestolen sker på eget ansvar!

☞ Vi hæfter ikke for personskader eller materielle skader, der opstår
som følge af transport i invalidekøretøj.
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Sikkerhedshenvisninger
fastklemte genstande under selen,
når en person transporteres! – Så
undgår de ubehagelige trykpunkter.
porten, hvis det er muligt.

☞ Kørestolen skal vende i kørselsretningen under transporten.

☞ Chaufføren eller ledsageren skal
sørge for, at kørestolen er forsvarligt sikret i invalidekøretøjet.

☞ En forsvarlig transport i invalidebilen forudsætter, at kørestolen og
personen på sin plads er sikret med
de rigtige fastspændingssystemer.

☞ Opbevar løse genstande på et sikkert sted.

ISTANDSÆTTELSE/REPARATION
Vedligeholdelse
Som alle andre tekniske produkter kræver også Deres standard-kørestol vedligeholdelse. Den følgende vedligeholdelsesvejledning beskriver i tabelform de forholdsregler, der skal gennemføres for at De også efter længere tids brug kan udnytte fordelene ved
Deres kørestol (f.eks. nem sammenklapning, lav rullefriktion) fuldt ud.
Pleje
Sæde- og ryglænsbetræk:
Rens sædebetræk med varmt vand.
Ved stærk forurening kan stoffet renses ved at bruge et almindeligt vaskemiddel. Pletter kan fjernes med en
svamp eller en blød børste.

Behandlet overflade:
Der er bedst mulig beskyttelse imod
korrosion på grund af en speciel overfladebehandling. Er overfladen engang blevet beskadiget med ridser og
lignende, så skal det pågældende sted
udbedres med en lakstift, som De kan
få hos os. En smule olie til de bevægelige dele (se også servicevejledningen) sørger for, at De i lang tid vil have
glæde af Deres kørestol.
Til pleje af delene i krom er det i første omgang tilstrækkeligt at tørre dem
af med en tør klud. Matte steder eller
fastsiddende snavs fjernes bedst med
et tilsvarende mærkevare-plejemiddel.
Ved at smøre ståldelene let med vaseline forhindres det, at de forkromede
steder alt for hurtigt bliver matte.

☞ Henvisning:
Brug ikke aggressive rengøringsmidler, såsom opløsningsmidler
eller hårde børster etc.
Tør efter med klart vand og lad det
tørre. Det anbefales at efterimprægnere med et almindeligt imprægneringsmiddel på spraydåse. Vær opmærksom på disses specielle produktinformation.
Kunststofdele:
Disse skal plejes med gængse rensemidler til kunststof. Vær opmærksom
på disses specielle produktinformation.
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Istandsættelse

Reservedele

Arbejder i forbindelse med istandsættelse skal udføres af autoriseret værksted. Her bliver der udført kompetent
arbejde, i reglen af uddannet personale.

kan kun rekvireres via specialforhandleren. I tilfælde af reparation må der
kun anvendes originale reservedele!

Service
Ved spørgsmål eller når De har brug
for hjælp, kan De altid spørge Deres
specialforhandler om råd, hvor medarbejderne er uddannet hos os i overensstemmelse med gældende retningslinjer og kan være behjælpelig
med rådgivning, service samt reparationer. Vi har ca. 1.500 forhandlere i
Tyskland. Dermed kan De være sikker
på, at deres ønsker kan efterkommes.

For at få en korrekt reservedels-levering skal man i hvert tilfælde angive
kørestolens respektive køretøjs-identnr. (Kt-i-nr.)! Nummeret står på typemærkatet.

Reparation

Ved enhver ændring/modificering af
kørestolen foretaget af den autoriserede forhandler skal kørestolens betjeningsvejledning vedlægges supplerende information, såsom monterings-/
betjeningsanvisninger. Dato for ændringer skal registreres og anføres ved
reservedelsbestillinger.
Således forhindrer man, at man ved
reservedelsbestillinger foretager en
forkert bestilling.

Henvend Dem til et autoriseret værksted for at få Deres kørestol repareret.

Aflevering at brugte dele
Emballagen til kørestol og tilbehøret
kan gives til genbrug.
Metaldelene kan gives til genbrug for
gammelt metal.
Kunststofdelene kan gives til genbrug.
Bortskaffelse skal ske i henhold til nationalt gældende lovmæssige bestemmelser.
Ved spørgsmål angående Deres lokale
miljøstation kan De spørge Deres kommunal- eller amtsforvaltning.
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Indstilling af trykbremserne
Hver gang der er blevet sat nye drivhjul på skal trykbremserne kontrolleres og om nødvendigt indstilles igen.
Fremgangsmåde:
Værktøj:
2 x gaffelnøgle NV* 8
1 x sekskant-tapnøgle NV* 5
1 x gaffelnøgle NV* 10
1 x sekskant-tapnøgle NV* 4-5/32

A

54

– Skru cylinderhovedskruen (A, billede 54) på trykbremsen løs.
– Skru tapskruerne (B, billede 55) på
bremseskinneholderen løs.

B

– Forindstilling af trykbremsen. –
Skub bremsebolten på den aktiverede trykbremse hen til drivhjulet.
– Skru trykbremsen løs og skub den
et par millimeter længere hen mod
drivhjulet (billede 56).
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– Skru skruerne godt fast.
– Indstil trykbremsen på modsatte
side som beskrevet.
– Bremserne er rigtigt indstillet, hvis
kørestolen ikke kan skubbes, når
bremsen er trukket.
56

*NV = Nøglevidde [mm]
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Indstilling af tromlebremsen
Til brugere uden indstillingsskrue på
trækstangen:
Indstil bremsehåndtaget som beskrevet under “Indstilling af trykbremserne”.
Til brugere med indstillingsskrue for
enden af trækstangen:

A
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Efterjusteringen foretages ved hjælp
af den pågældende fingerskrue eller
sekskantmøtrik (drejes i retning med
uret = afkortning af trækstangen) for
enden af trækstangen.
Til brugere med sekskant-indstillingsstykke midt på trækstangen:
Efterjusteringen foretages ved hjælp
af sekskant-indstillingsstykket midt på
trækstangen (A, billede 57).
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Når kontramøtrikken er blevet løsnet,
skal sekskant-indstillingsstykket drejes
i retning med uret i trin på ca. 90° (afkortning af trækstangen).
Efter hver drejning på 90° skal bremsekraften kontrolleres!
B

Til bruger og hjælper:
Indstilling af denne bremsekombination må kun foretages af den autoriserede specialforhandler!

☞ Henvisning:
Sekskantmøtrikken for enden af
bremsestangen er indstillet af fabrikanten.
Ved en efterjustering af tromlebremsen må der ikke stilles på sekskantmøtrikken (billede 58)!
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59

Punktering
Hvis et dæk punkteres af spidse genstande som f.eks. søm, skruer, glassplinter osv. skal skaden afhjælpes ved
at lappe eller udskifte slangen.

C

OBS:
Før lapning af dæk skal trykluftventilen åbnes for at slippe den
resterende trykluft ud af slangen.

D

!

Aftagning og optrækning af dækket skal ske med passende montageværktøj (cykeltilbehør).
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Brug ingen skruetrækkere eller andre genstande, som er spidse eller
har skarpe kanter!
Forhjul:
Inden udskiftning eller reparation skal
forhjulenes skruesamlinger (B, billede
59) afmonteres.
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☞ Henvisning:
Vær ved montage opmærksom på
rækkefølgen af eventuelle bøsninger og skiver.
Delte forhjulsfælge:
(Billede 60)
Når først fælgens skrueforbindelser (D,
billede 60) er blevet afmonteret kan
dækket med slangen tages af uden
vanskeligheder.
Pas på ikke at klemme slangen, når
fælgen monteres!

Styrehjul med enkeltfælge:
(Billede 61)
Dækket skal tages af med dækjern.
Pas på ikke at klemme slangen, når
fælgen monteres!
Punkteringssikre dæk
De punkteringssikre dæk kan genkendes på, at de ikke har nogen trykluftventil (C, billede 60).
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Servicevejledning
HVORNÅR

HVAD

BEMÆRKNING

Før kørsel

Kontrollér at bremseanlægget fungerer
korrekt

Udfør kontrollen selv
eller sammen med en
hjælper.

Tryk bremsehåndtaget
helt til anslaget. De bremsede hjul må ikke længere kunne dreje sig. Hvis
de alligevel drejer, så få
bremsen sat i stand på et
autoriseret værksted.
Kontrollér trykbremsen for slid
Bevæg bremsehåndtaget til siderne

Gennemfør selv eller få
en hjælper til det.
Hvis bremsehåndtagets
slør øges, skal De henvende Dem til et værksted for at få det repareret.
– Fare for uheld!

Kontrollér dækkenes
lufttryk

Alene eller med assisterende person.
Brug en lufttrykmåler
til kontrollen, hvis De
ikke har sådan en, skal
De bruge “tommeltryksmetoden” el. lign.
(se sikkerhedshenvisninger - kapitlet “Bremser”).

Standard-dæk:
2,5 bar = 36 psi
Med letløbsdæk:
6 bar = 87 psi

Kontrollér dækkenes
profil
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Foretag selv visuel kontrol.
Ved nedslidt profil eller
i tilfælde af, at et dæk
er beskadiget, skal man
henvende sig til et
værksted for at få rettet fejlen.

Servicevejledning
HVORNÅR

HVAD

BEMÆRKNING

Før kørsel

Kontrollér rygrørene
med hensyn til stabilitet

Gennemfør selv eller få
en hjælper til det.
Hvis der forekommer
deformiteter eller revner i området omkring
svejsesømmen skal man
omgående kontaktere
et specialværksted. –
Fare for uheld!

Hver 8. uge
(afhængig af distanceydelse)

Følgende komponenter forsynes med nogle dråber olie:

– Bremsehåndtagets
leje.

Alene eller med assisterende person.
Før smøring skal gammel olie fjernes fra komponenterne.
Sørg for, at overskydende olie ikke forurener
omgivelserne (f. eks.
Deres tøj).

Kontrollér, om alle
skrueforbindelser er
faste

Gennemfør selv eller
sammen med en hjælper.

– Lejring af krydset.
– Låsemekanismens bevægelige dele.

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

Kontrollér
– Renhed.

Se pleje.

– Generel tilstand.

Se afsnittet “Istandsættelse”.
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Luftpumpe
Afhængig af kørestolsmodellen kan
luftpumpen klemmes fast med to holdere under sædet eller på et af de to
kryds- eller siderammerør.
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TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

Dæktryk

Tabellen

Det maks. dæktryk står på begge sider af dækket.

Alle angivelser i tabellerne gælder for
standardudførelsen af de pågældende modeller og kan også overføres til
andre standard-kørestole. Bredden er
beregnet med en afstand mellem drivringe og drivhjul på 15 mm. Måletolerance ±1,5 cm.

Dæktryk – forhjul
Standard:
2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi
Dæktryk - drivhjul:
Standard:
3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi
Ultra-letløb:
6 bar = 87 psi
Maks. forhindringshøjde:
0 – 10 cm efter fodstøttens højde
Vippestabilitet:
statisk = 10 %
dynamisk = 6%

!

OBS:
Større fare for at vælte med en statisk vippestabilitet over 10%.

!

OBS:
Den tilladte totalvægt 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.

Temperaturområde
Driftstemperatur:
- 25°C til + 50°C
Opbevaringstemperatur:
- 40°C til + 65°C
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TEKNISKE DATA
Tabel 1 til Modell 1.750 og 1.751
Model 1.750
Sædebredde [cm]

38

40

43

46

48

56

58

61

64

66

50

53

68

71

Model 1.751

Bredde [cm]
(med sidedel )

Længde [cm]

Køreklar
sammenklappet

28

over
fodpladerne

104

ekskl. fodplader

78

Højde [cm]

Rygstroppens
højde [cm]

96
Model 1.750

40 / 42 / 44

Model 1.751

40 / 42

Sædedybde [cm]

40 / 43

Sædehøjde [cm]

Modell 1.750 variabel 42 - 51,5
Modell 1.751 variabel 42,5 - 51,5

Sæde til armlæn [cm]
Drivhjul [tommer]
Tr a n s p o r t v æ g t [ k g ]

Kode 12, 577 = 23
22" / 24"
min. 9
( u d e n d r i v h j u l s , s i d e d e l e r, b e n s t ø t t e r )

Brugervægt * [kg]

maks. 120

Ti l l . t o t a l v æ g t [ k g ]

maks. 135
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TEKNISKE DATA

Maks. forhindringshøjde:

Alle længde- og højdeangivelser i tabellen iht. standardudførelsen med:

0 – 10 cm efter fodstøttens højde

– Sædets højde 51,5 cm

statisk = 10 %
dynamisk = 6%

– Ryghøjde 42 cm
– Sædets dybde 43 cm
– Sidedel kode 712
– Styrehjul 7“
– Hjulstørrelse 24 x 1 3/8"
– Drivringens afstand 15 mm
Måletolerance ± 1,5 cm.

Vippestabilitet:

!
!

OBS:
Større fare for at vælte med en statisk vippestabilitet over 10%.
OBS:
Den tilladte totalvægt beregnes på
grundlag af kørestolens egenvægt
og den maksimale bruger- (person)
vægt.

Totallængden er afhængig af drivhjulenes position og størrelse.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

Dæktryk:

Eksempel:
En bruger vil tage bagage på 5 kg
med. Dermed reduceres den maks.
brugervægt med disse 5 kg.

Som vejledende værdier gælder følgende tryk:

☞ Henvisning:
Vær altid opmærksom på det
maks. dæktryk, der er angivet på
dækkene!
Forhjul:
Standard Kode 481 = 2,5 bar
Drivhjul:
Standard Kode 486 = 4,0 bar
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TEKNISKE DATA
Tabel 2 til EUROCHAIR Model 1.851, 1.850, 1.840 og 1.830
Sædebredde [cm]
Bredde [cm]
(med sidedel Kode
77, 78, 101, 107)

Køreklar

Bredde [cm]
(med sidedel Kode
16, 81, 82)

Køreklar

Længde [cm]

38

40

43

46

48

50

56

58

61

64

66

68

68

70

72

sammenklappet

28
60

62

65

sammenklappet

32

over
fodpladerne

102

ekskl.
fodplader

77,5

Højde [cm]
Rygstroppens højde [cm]

95 / 98
35 / 38 / 42 / 45

Sædedybde [cm]

40 / 43 / 46

Sædehøjde [cm]

Modell 1.840 variabel 39 - 47
Modell 1.830, 1.850 variabel 42 - 53

Sæde til armlæn [cm]
Drivhjul [tommer]

Kode 77, 78 = 23
Model 1.840 = 20" / 22"
Model 1.830, 1.850 = 22" / 24"

Tr a n s p o r t v æ g t [ k g ]

min. 8,5
( u d e n d r i v h j u l s , s i d e d e l e r, b e n s t ø t t e r )

Brugervægt * [kg]

maks. 120
(Model 1.850 maks. 130)

Ti l l . t o t a l v æ g t [ k g ]
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maks. 135
(Model 1.850 maks. 145)

maks. 138
(Model 1.850
maks. 148)

TEKNISKE DATA

Maks. forhindringshøjde:

Alle længde- og højdeangivelser i tabellen for EUROCHAIR gælder for standard-udførelsen af model 1.850 med:

0 – 10 cm efter fodstøttens højde

– Sædets højde 51 cm

Vippestabilitet:
statisk = 10 %
dynamisk = 6%

– Ryghøjde 42 cm
– Sædets dybde 43 cm
– Nedklappelig sidedel Kode 77

!

– Drivhjulsposition foran

OBS:
Større fare for at vælte med en statisk vippestabilitet over 10%.

Måletolerance ± 1,5 cm.

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

Totallængden er afhængig af drivhjulenes position og størrelse.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

– Hjulstørrelse 24"
– Drivringens afstand 15 mm

Med drivhjulsposition bag øges længden med 7 cm.
Med sædedybde 46 cm øges længden
med 3 cm.

!

Eksempel:
En bruger vil tage bagage på 5 kg
med. Dermed reduceres den maks.
brugervægt med disse 5 kg.

Dæktryk:
Som vejledende værdier gælder følgende tryk:

☞ Henvisning:
Vær altid opmærksom på det
maks. dæktryk, der er angivet på
dækkene!
Forhjul:
Standard Kode 481 = 2,5 bar
Drivhjul:
Standard Kode 486 = 4,0 bar

63

TEKNISKE DATA
Tabel 3 til FORMAT 2, model 2.950 og FORMAT 2-Vario, model 2.940
Sædebredde [cm]
Bredde [cm]
(med sidedel
Kode 12, 77, 107

Længde [cm]

Køreklar

38

40

43

45

48

56

58

61

63

66

sammenklappet

28

over
fodpladerne

112

ekskl.
fodplader

81

Højde [cm]

95

Rygstroppens højde [cm]

42

Sædedybde [cm]

43

Sædehøjde [cm]

Modell 2.950 variabel 49 - 52
Modell 2.940 variabel 46 - 52

Sæde til armlæn [cm]
Drivhjul [tommer]

Kode 12 = 23
22" / 24"

Tr a n s p o r t v æ g t [ k g ]

min. 9,5 (uden: drivhjul, sidedele,
benstøtter)

Brugervægt * [kg]

maks. 120

Ti l l . t o t a l v æ g t [ k g ]

maks. 140
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TEKNISKE DATA

Maks. forhindringshøjde:

Alle længde- og højdeangivelser i tabellen for FORMAT 2 og FORMAT 2Vario gælder for standard-udførelsen
af model 2.950 med:

0 – 10 cm efter fodstøttens højde
Vippestabilitet:
statisk = 10 %
dynamisk = 6%

– Sædets højde 51 cm
– Ryghøjde 42 cm
– Sædets dybde 43 cm

!

– Nedklappelig sidedel Kode 77
– Drivhjulsposition foran
– Hjulstørrelse 24"
– Drivringens afstand 15 mm
Måletolerance ± 1,5 cm.
Totallængden er afhængig af drivhjulenes position og størrelse.
Med drivhjulsposition bag øges længden med 7 cm.
Med sædedybde 46 cm øges længden
med 3 cm.

!

OBS:
Større fare for at vælte med en statisk vippestabilitet over 10%.
OBS:
Den tilladte totalvægt 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 disse 5 kg.

Dæktryk:
Som vejledende værdier gælder følgende tryk:

☞ Henvisning:
Vær altid opmærksom på det
maks. dæktryk, der er angivet på
dækkene!
Forhjul:
Standard Kode 481 = 2,5 bar
Drivhjul:
Standard Kode 486 = 4,0 bar
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GARANTI
Vi garanterer for produktet iht. de lovmæssige bestemmelser. Afvigende
herfra yder vi følgende garanti:
– 3 år for rammen (model 1.830/
1.840).
– 5 år for rammen (model 1.750/
1.751/1.850/1.851/2.940/2.950).
Vi forbeholder os ret til at foretage
tekniske ændringer med fremskridt for
øje.
I tilfælde af at De finder mangler ved
dette produkt eller dele deraf, bedes
De i hvert enkelt tilfælde sende hosstående GARANTIOPLYSNINGER til os
sammen med Deres begrundelse.
Husk at angive modelbetegnelse, leveringsseddel-nr. med leveringsdato,
køretøjets ident-nr. (Kt-i-nr.) samt navnet på Deres specialforhandler.
Kørestolens ident-nr. (Kt-i-nr.) kan aflæses på mærkepladen.
Garantien forudsætter i hvert enkelt
tilfælde, at produktet anvendes efter
bestemmelse, at der anvendes originale reservedele leveret af autoriserede forhandlere samt at service og inspektion er blevet udført regelmæssigt.

Garantien dækker ikke beskadigelser
på overfladen, hjulenes slanger og
dæk, beskadigelser som følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte
fastgøringsboringer som følge af hyppige monteringsarbejder.
Garantien dækker ej heller skader på
produktet som følge af usagkyndig
rengøring med dampstråleudstyr eller
som følge af, at komponenterne forsætligt eller uforsætligt er blevet udsat for vand.

!

OBS:
En tilsidesættelse af betjeningsvejledningen samt servicearbejder, der
ikke er udført fagligt korrekt derunder særligt tekniske ændringer
og tilføjelser (udbygninger) uden
vores samtykke, medfører, at garantien såvel som det almindelige produktansvar bortfalder.

☞ Henvisning:
Denne betjeningsvejledning skal
som en integreret del af produktet
medgives ved bruger- eller ejerskifte.

Dette produkt er i overensstemmelse med EF-direktivet 93/42/EØF for
medicinske produkter.
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GARANTIOPLYSNINGER
Skal udfyldes! Tag evt. en kopi, og send den ind.

Garanti
Modelbetegnelse:

Leveringsseddel-nr.:

Kt-i-nr. (Fz-I-Nr.) (se mærkeplade):

Leveringsdato:

Specialforhandlerstempel:
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MEYRA • Wilhelm Meyer GmbH & Co.
Firmasæde: Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon: +49 (0)5733 922 - 311
Telefax: +49 (0)5733 922 - 143
Email: info@meyra.de
Internet: http://www.meyra.de
Postadresse:
Postboks 1703 • D-32591 Vlotho
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205 303 006 (Gældende pr.: 06.2004)

Motivationen.

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Specialforhandlerstempel:

