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Meywalk 4 är en gåstol som finns i fyra 
storlekar: Mini, Small, Medium och Large
Storlek Micro, svart/grå
Storlek Mini, gul
Storlek Small, grön  
Storlek Medium, röd
Storlek Large, svart
Standardutförande:  Bålstödsring, sadel, 
fjädrar, handtagsbygel, parkeringsbromsar, 
släpbroms, riktningsspärr, avbärarhjul och 
massiva hjul.

Meywalk 4, storlek Medium

Viktigt att veta

Användningsområde

Meywalk 4 är en gåstol som skall användas av en person som behöver 
stöd vid upprätt gående eller stående. Gåstolen kan användas både 
ute och inne. Gåstolen skall vara individuellt inställd i bålstöds - och 
sadelhöjd. Meywalk 4 får inte användas att köra någon/något på. 

Läs igenom bruksanvisningen innan gåstolen används första gången. 
Bruksanvisningen hittar du på vår hemsida:  www.maydayaid.se

Vid utomhusanvändning får du som brukare aldrig lämnas ensam i 
gåstolen, en vuxen person måste alltid vara med. Gå alltid på slätt, 
plantunderlag. Tänk på att ojämn mark kan orsaka att gåstolen välter 
eller rullar iväg. 

Försök att förutse olycksrisker såväl i inomhusmiljö som utomhus!

Gåstol Meywalk 4
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Ta med i bil / Ta isär vid transport

Skötsel / Underhåll

Mer information hittar du på www.maydayaid.se

Meywalk 4 kan delas i två delar. Dra upp sittenheten, som sitter fästad 
på de två vertikala rören, ur den nedre chassidelen. 

Sittenheten,övre delen, får inte placeras i nedre chassit om inte 
fjädrarna är på plats i vardera röret.

Runt hjul samlas mycket damm och hår, ta bort smuts och damm
regelbundet eller när gåstolen rullar trögt. 
Kontrollera alltid att hjulen sitter fast och att bålstöds-och sadelhöjd är 
placerad på rätt höjd för dig som använder gåstolen. Använd aldrig en 
skadad eller felaktig gåstol.
Tvätta ren gåstolen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel 
t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsarna fungerar efter tvätt!
Förvara gåstolen inomhus.

Gåstol Meywalk 4


