Swingbo VTi
Monteringsanvisning
I-fit 2-punkt / 4-punkt bälte

Höftbälte 2-punkt

medemagruppen

Ver. 2016-08-29

Höftbälte 4-punkt

Trä bältet genom bältesfästet underifrån, och sen tillbaks genom justeringsspännet.

Våra bälten kan monteras på flera olika sätt, här visar vi några exempel.

Fästpunkter.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
I-fit Bröstbälte

Bröstbälte

Trä bältet genom bältesfästet och sen tillbaks genom justeringsspännet.

Vårt bröstbälte kan monteras på flera olika sätt, här visar vi några exempel.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
I-fit Väst
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Väst
Trä bältet genom fixlocken , och knäpp åt fixlocken.

Exempel på hur vår väst kan monteras.
Alt 1, Fixlock

Alt 2. Stealth spänne

Fixlock uppe.

Fixlock nere. Justeringsmöjligheter i spår.

Justeringsmöjligheter i spår.
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Swingbo VTi / Cleo
Monteringsanvisning
Huvudstöd Stealth
Montera fästet för Stealth huvudstöd bak på ryggen i de förborrade hålen.
För ner staget på huvudstödet i fästet och dra åt fingerskruven i önskad position.

Huvudstöd Stealth Comfort med höjd, djup och sidledsjustering.

Huvudstöd Stealth i2i höjd, djup och sidledsjustering.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Huvudstöd / förlängd rygg
Verktyg som krävs:
Insexnyckel 4 mm
Fast nyckel 10 mm

1)
Öppna dragkedjan i stolens ryggklädsel och för ner
huvudstödet bakom ryggplattan.

2)
Sätt i skruvarna med den platta skruvskallen på
insidan av stolen. Samtliga fyra skruvar ska sättas dit.

3)
Bricka och mutter skruvas fast på baksidan av
stolsryggen.
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Swingbo VTi / Cleo
Monteringsanvisning
Abduktionskloss med skruv.

medemagruppen

Verktyg som krävs:
4 mm insexnyckel
8 mm fast nyckel

1.

1

För installationen behöver du följande verktyg och
hjälpmedel:
- lång tång
- Insexnyckel storlek 4 och 2,5
- Fast nyckel storlek 7 och 8

2.
Placera bottenplattan vid den främre kanten av
sittplattan.

2

• Sätt i två M4 skruvar

3.

3

Använd tång för att montera M4 muttrar på dessa två
M4 skruvar. Dra inte åt skruv ännu.

4.
Montera nu fästet som visas med en M5 skruv.
• Säkra skruven med en M5 mutter men dra inte åt
skruv ännu.

4

Monteringsanvisning för
bord
Bordet kan monteras med hjälp av stöd på
armstöden.
Dessa är utformade efter armstödens avstånd.
• Lossa den räfflade muttern och tryck på klämman.
• Placera bordet på armstöden.
• Dra åt den räfflade muttern.

1

Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Fotplattor delade
Monteras utan verktyg

1)
Trä fotplattan på benstödsrören.

2)
Dra åt fingerskruvarna i önskad höjd.

Delad fotplatta kan även monteras direkt på
mittmonterat benstödsrör.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Vadstöd hel
Monteringen kräver inga verktyg

1)
Placera vadstödet på benstödsrören i önskad höjd.

2)
Skruva fast med hjälp av fingerskruvarna.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Vadstöd delade
Monteringen kräver inga verktyg

1)
Placera vadstödet på benstödsrören i önskad höjd.

2)
Skruva fast med hjälp av fingerskruvarna.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Bröst / Thorax stöd
Verktyg som krävs:
Insexnyckel 3 mm
Fast nyckel 8 mm

1)
Ta bort stolens ryggklädsel och placera
bröst/thoraxstödet i lämplig höjd och bredd.
Stödet monteras i de vertikala spåren i ryggplattan.

2)
Sätt i skruvarna med den platta skruvskallen på
insidan av stolen.

3)
Bricka och mutter skruvas
fast på baksidan av
stolsryggen
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Stealth bålstöd
Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm

1)
Placera bålstödets klämfäste runt rullstolens
ryggrör. Se till att klämfästet sitter ihop ordentligt.
Var uppmärksam på att bålstöden är olika på höger
och vänster sida.

2)
Placera därefter bålstödet mot fästet. Skruva dit
bålstödet med de två medföljande skruvarna.

3)
Bild på färdigmonterat bålstöd.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Bålstöd
Monteras utan verktyg

1)
Ta bort stolens ryggklädsel och placera bålstödet i
lämplig höjd och bredd. Stödet monteras i de
vertikala spåren i ryggplattan.

2)
Sätt i skruvarna med den platta skruvskallen på
insidan av stolen.

3)
Bålstödet skruvas fast från baksidan med den
medföljande fingerskruven.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Tramprör
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SCHNITT A-A
Bohrungen für Ankipphilfe rechts spiegelbildlich
Pos. Material
Änderungen:
Hinweis

Materialkurztext
Datum

Name

Menge

ME

AlCu4MgSiF38-40
Werkstoff

83.74
Nettogewicht [g]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1 m
gezeichnet

29.10.2013

Konstrukteur

29.10.2013

Lepges
Lepges

PV

1:1

®

HOGGI
GmbH

Ransbach-Baumbach

Projektleiter

Maßstab:

Oberfläche DIN ISO 1302

3248-1811_SA-0306

Blatt:
Dok.-Status:

Führungsplatte mit Bohrungen für Ankipphilfe, links

Minicrosser AB, Bultgatan 28, 442 40 Kungälv, Tel. 0303-245200, info@minicrosser.se, www.medema.com

1/ 1

Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Syrgashållare
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5.

5

Nu montera fästet som visat med en andra M5 skruv
och en bricka.
• Säkra skruven med en M5 mutter men dra inte åt
skruv ännu.

6.

6

Nu sätts de andra två M4 skruvar i bottenplattan.
• Använd tång för att montera M4 muttrar på dessa
två M4 skruvar.

7.

7

Dra nu åt alla 6 skruvarna.

7.
Skruvanslutningar ska se ut så här.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Sufflett
Verktyg som krävs:
Insexnyckel 3 mm
Blocknyckel 8 mm
Paketet innehåller:
1x sufflett
2x fästen
4x skruv/bricka/mutter

1)
Ta bort stolens ryggklädsel och placera sufflettens
fästen i lämplig höjd. Fästena monteras i de vertikala
spåren i ryggplattan.
2)
Sätt skruvarna med den platta skruvskallen på insidan
av stolen.

3)
Bricka och mutter skruvas fast på baksidan av
stolsryggen.

4)
Sätt dit suffletten i fästena.
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Droppställning
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Paketet innehåller:
- Droppställning med hållare för droppåse eller flaska
- Fäste för droppställningen
- Klämback för 25 mm rör
- Klämback för 22 mm rör
Verktyg som krävs:
Insexnyckel 5 mm (klämbackar)
Insexnyckel 8 mm (vinkeljustering)

1
1)
Montera hållaren för klämbacken för 22 mm
rördiameter på rullstolens nedre körhandtagsbygel.
(bild 2)

2
2)
Alternativt monteras hållaren med klämbacken för 25
mm rördiameter på rullstolens övre
körhandtagsbygel, strax bakom körhandtagets led.
(bild 3)

A

3)
Dra åt samtliga skruvar.

3
4)
Sätt fast droppställningen i hållaren. (bild 4)

5)
Dra fast ställningen genom att skruva åt fingerskruv
(A).

4
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Swingbo VTi
Monteringsanvisning
Ankelfixering I-fit
Verktyg:
Insex 3, 4 mm
Fastnyckel 8, 10 mm
Stjärnskruvmejsel.

1)
Montera av fotplattan, 4 skruv.

2)
Sätt de försänkta stjärnskruven i de främre mitthålen.

3)
Montera byglarna med kupolmuttrarna.
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4)
De övriga sex infästningarna ska monteras med
skruv.

5)
Träd remmen genom byglarna.

6)
Gör samma sak på motsvarande sida.
7)
Montera tillbaks fotplattan.

Monteringsanvisnin
g:
”Förankringskit”
SWINGBO-VTi
(3248-7300)
Du behöver följande verktyg vid
monteringen:
– Insexnyckel 4 mm
– Skruvnyckel (storlek 10)
1

B

C
Originalförpackningen innehåller följande
komponenter:
– 1x förankringsfäste (bak), höger (A)
– 1x förankringsfäste (bak), vänster (B)
– 1x förankringsfäste (fram), vänster (C)
– 1x förankringsfäste (fram), höger (D)

A

D

2

Montera delarna på följande sätt:
• Ta loss bakhjulet (snabbkopplingsaxel).
• Lossa och ta bort de förmonterade
skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på
”förankringsfästet (fram), höger”.
• Skruva fast förankringsfästet framtill på sätesstödet med
skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.
Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter
på insidan.

3

Dra åt alla skruvar.
• Lossa och ta bort de förmonterade
skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på
”förankringsfästet (bak), höger”.
• Skruva fast förankringsfästet baktill på sätesstödet med
skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.
Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter
på insidan.
Dra åt alla skruvar.

4

Gör på samma sätt när du monterar ”förankringskittet”
på vänster sida.

Monteringsanvisning för
ekerskydd
För monteringen behövs följande verktyg: (bild 1)
- Elektrisk skruvdragare, borr 9 mm
Paketet innehåller:
- Ekerskydd ( 2x)
- Fästclips (12x)

1

• Placera ekerskyddet på hjulet. Se till att urtagen på
ekerskyddet passar mot drivringsfästena. (bild 2)
• Markera fixeringspunkterna på insidan av ekerskydden
med en penna. Fixeringspunkterna ska vara mitt på
hjulets ekrar (ca 9 cm från hjulnavet).
• Använd symmetriska fixeringspunkter.
• Hjul med 36 kryssekrar och trumbromsar behöver 3 x 2
fästclips.

2

• 24” hjul med 24 radialekrar behöver 6 clips.
• 20” och 22” hjul med 20 radialekrar behöver 5 clips.
• Borra hålen som markerats ut. (bild 3)
• Rensa hålen på skräp.

3
• Pressa fast fästclipsen på ekrarna. (bild 4)

4
1

Monteringsanvisning för
ankelfixering art nr 3201-6400
och art nr 3203-6400
För monteringen behövs följande verktyg:
(bild 1)
Elektrisk skruvdragare, borr 6 mm
Blocknyckel, 8 mm

1
Paketet innehåller: (bild 2)
- Ankelfixering (2x)
- Fästöglor (4x)
- Brickor (4x)
- Muttrar (4x)

2
• Positionera barnets fötter på fotplattan.
Markera ytterkanten av ankelfixeringens
fästrem på fotplattan för borrhål. Borrhålen
ska placeras med 45 mm mellanrum. (bild 3)
• Gör likadant för fästremmen på fotens insida.

45

3
• Borra hålen som markerats i föregående steg.
(bild 4)

4
1

• Sätt i de fyra fästöglorna (bild 5) och skruva
fast dem på fotplattans undersida (bild 6).

5
• Använd bricka och mutter för att skruva fast
skruvarna i den yttre kanten
(bild 6, position A)
A

A

B

6
• Endast mutter används för att skruva fast de
inre fästpunkterna (bild 6, position B)
• Positionera barnets fötter med
ankelfixeringen placerad som på bild 7.
• Se till att fästremmens spänne är placerat
enligt anvisning (bild 7, position A).
A

7
• För fästremmen genom den monterade
fästöglan i fotplattan (bild 8).

8
2

• För tillbaka fästremmen genom
ankelfixeringens spänne (bild 9).

9
• Förankra fästremmen (bild 10).

10
• Fästremmen förs in i spänner nerifrån och
uppåt enligt anvisning (bild 11).

11
• Klipp av fästremmen med en sax (bild 12).
• Bränn klippytan med en tändare enligt
anvisning (bild 13).
• Upprepa steg 7 till 13 på fotens insida,
därefter på ankelfixering på barnets andra fot.

12

13
3

SWINGBO-VTi / Eftermontering av trumbroms för transporthjul
Ta bort rullstolens stänkskärm
samt det integrerade
bromssystemet. Montera det
enkla, raka sidoskyddet istället för
stänkskärmarna.

Ta bort adaptrarna för
cambervinkel från rullstolens
bakaxel. Placera bakaxeln i den
nedersta positionen, som bilden
visar.

Ersätt plastskenorna för sitsen
med adapter för 16” transporthjul.
Monteras med två st M6 skruvar.

Montera bromsens delar enligt
bilden. Använd de längre M8
delarna till bromsens
adapterplatta.
Bromsens adapterplatta möjliggör
olika monteringsvinklar för
bromsmekanismen.

Installera bromsvajrarna och
bromsspakarna.
Montera 16” trumbromsade hjul
med quickrelease axel (98 mm).

Korrigera tippskyddets längd.
Bilden visar monteringen för låg
sitthöjd med kort länkhjulsgaffel för
Swingbo sb 24-30 cm.

Swingbo Vti sb 32-26 med lång
länkhjulsgaffel har två alternativa
monteringspositioner.
Som beskrivet ovan, men med
länkhjulen monterade i översta
hålet, alternativt med 16”
adaptrarna vända nedåt (se bild).
Monteringen av
bromsmekanismen är den samma,
oavsett hjulposition.

125 mm länkhjul måste monteras I
framgaffelns nedersta hål.

Monteringsanvisnin
g:
”Förankringskit”
SWINGBO-VTi
(3248-7300)
Du behöver följande verktyg vid
monteringen:
– Insexnyckel 4 mm
– Skruvnyckel (storlek 10)
1

B

C
Originalförpackningen innehåller följande
komponenter:
– 1x förankringsfäste (bak), höger (A)
– 1x förankringsfäste (bak), vänster (B)
– 1x förankringsfäste (fram), vänster (C)
– 1x förankringsfäste (fram), höger (D)

A

D

2

Montera delarna på följande sätt:
• Ta loss bakhjulet (snabbkopplingsaxel).
• Lossa och ta bort de förmonterade
skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på
”förankringsfästet (fram), höger”.
• Skruva fast förankringsfästet framtill på sätesstödet med
skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.
Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter
på insidan.

3

Dra åt alla skruvar.
• Lossa och ta bort de förmonterade
skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på
”förankringsfästet (bak), höger”.
• Skruva fast förankringsfästet baktill på sätesstödet med
skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.
Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter
på insidan.
Dra åt alla skruvar.

4

Gör på samma sätt när du monterar ”förankringskittet”
på vänster sida.

Monteringsanvisning
för SWINGBO-VTi
främre utomhusdel
Förpackningen innehåller följande komponenter:
1x förmonterad främre utomhusdel
2x förmonterade rör med ställring
1x spärr, fram, vänster
1x spärr, fram, höger

1
Du behöver följande verktyg vid monteringen:
– Insexnyckel, storlek: 4, 5, 8
– Skruvnyckel, storlek: 13
– Momentnyckel (insex), storlek 8, inställd på 25
NM
– Borrmaskin med borrstorlek 6 (ej på bild)

2

I anvisningarna visas monteringen på
den ena sidan av ramen. Gör på
motsvarande sätt på den andra
sidan.

– Lossa och ta bort de tre markerade skruvarna och
sätt in det förmonterade röret med ställring i
ramröret.
40 mm

– Kontrollera att avståndet mellan ramröret och
ställringen är 40 mm (såsom visas på bild 3).

3

B

A

– Rikta insexskruven
upptill (A) och borrhålet inåt (B).

4

– Skruva fast frontfästet på sidoramen.
– Utdragsadaptern (A) ska peka inåt (se bild
5).

A

A

5
– Justera utdragsadaptern så att avståndet till
mitten av ställringen är exakt
425 mm (se markeringen på bild 6).

425 mm

6

– Dra inte åt skruvarna ännu.

7
– Justera den bakre kroken (A) på den främre
spärren och justera spärrhuset (C) på
motsvarande sätt efter ramlängden och efter den
förmonterade ställringen och utdragsadaptern.
– Avståndet mellan utomhusframhjulet och
fotplattan kan justeras med hjälp av hålen.

8

– Montera stabiliseringsstången (B) när du har
gjort alla justeringar.

A B C

– Framhjulsgaffeln kan även användas som
handtag.
– Om rören på den främre utomhusdelen sticker
ut bakåt kan de kapas.
– Men tänk på att fotstödet skjuts framåt om
sittdjupet utökas.

9

10
– Ställ in den främre utomhusdelen på båda
sidorna med de bakre krokarna över
ställringarna.

11
– Lyft upp rullstolens framhjul tills du hör att (det
bakre) huset på spärrlåset klickar fast i
ställringarna.
– Justera låsdelarna vid behov.
– Dra nu åt alla skruvar.

12

Dra åt alla skruvar.

– Borra hål i ramen såsom visas på bild 13.

13

– Sätt in en skruv med kullrigt huvud (M6x50)
och skruva fast den med en bricka och
självsäkrande M6-mutter.

Dra åt alla skruvar.

14
– Justera avståndet mellan framhjulet och
marken samt vinkeln på utomusframhjulet.

15

B
A
16

– Justera vid behov höjden på framhjulsgaffeln
efter att skruven (A) har lossats. På så sätt
justerar du avståndet mellan rullstolens framhjul
och marken.
– Justera eventuellt tippskydden.
– Tippskydden måste justeras så att de
fungerar både med och utan monterad främre
utomhusdel.
– Justera framhjulsgaffeln vertikalt när att du
har lossat skruven (B).
– Båda skruvarna måste dras åt med en
momentnyckel (insex) inställd på 25 NM.

Montera den främre utomhusdelen:
– Ta bort båda tippskyddsrören (se bild 17).

17

– Klicka först fast den främre utomhusdelen i de
främre
spärrarna (se även bilderna 7 och 11).

18
– Ställ dig bakom rullstolen och lyft upp framhjulet
genom att trycka ner körbygeln tills
låsstiften klickar fast hörbart i spärren (se
även bild 12).
– Kontrollera att låsstiften har låsts säkert.
– Tryck in låsstiften igen manuellt och/eller justera
ställringarna igen.

19
Ta loss den främre utomhusdelen:
– Ställ dig bakom rullstolen när du ska ta loss den
främre utomhusdelen.
– Lås upp framhjulet genom att trycka ner
körbygeln.
– Aktivera låsmekanismen (såsom visas på bild
20) så att båda låsstiften låses upp.

20

– Sätt ner rullstolen
långsamt och säkert (med körbygeln).

21
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– Ställ dig framför rullstolen och dra ut
den främre utomhusdelen.

SWINGBO-VTi Justering
av sittdjup
Du behöver följande
verktyg och hjälpmedel vid justeringen:
– Skruvnyckel storlek 10
– Spetstång
1

– Ta loss hjulen med snabbkopplingsaxeln.
– Ta bort sittdynan.
– Lossa skruvarna på båda grundplattorna
(se bild 2).

2

– Flytta sittenheten till läge 0
(se bild 3).

3

– Lossa samtliga fyra skruvar på sittramen så
att sittramen kan förflyttas i det avlånga hålet.

4

Luta rullstolen 45°.

5

– Flytta sittramen så att den bakre skruven
(markerad på bild 6) blir synlig.

6

– Lossa och ta bort den bakre skruven (se
bilden).
– Gör på motsvarande sätt på den andra
sidan av ramen.
– Lossa och ta också bort de två främre
skruvarna.

7

– Mät ut vilka hål på sittramen som
sitshållaren ska fästas i för önskat sittdjup
(se exemplet på bild 8).
– Välj de hål som ger
maximalt avstånd vid önskat sittdjup.

8

– Skruven kan endast monteras när sittenheten
står i läge 0
samt när rullstolen lutar 45° (se bild 9).

9

– Montera distansdelen såsom visas på
bilderna 10 och 11.

10

– Skruva fast skruven och distansdelen i rätt
hål på sitsramen med en distansbricka och
en mutter (se bilderna 11 och 12).

11

– Gör på motsvarande sätt på den andra
sidan av ramen.

12

– Sätt fast skruven och distansbrickan
framtill på ramen (se bild 13).

13

– Skruva fast skruven och distansdelen i rätt
hål på sitsramen med en distansbricka och
en mutter (se bilderna 14 och 15).
– Gör på motsvarande sätt på den andra
sidan av ramen.

14

– Dra inte åt de fyra skruvarna ännu.

15

– Ställ in önskat sittdjup genom att flytta
sittramen.

16

– Dra nu åt samtliga fyra skruvar såsom visas
på bilderna 17 och 18.

17
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