Iris Hjälpmedel AB

Manual och skötselråd
Svensk Markeringskäpp med knopp, Standard och Light
Fäll ut käppen

Lossa handlovsbandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande
ihop delarna med handen. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att
röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna.
Skaka käppen lätt två till tre gånger. Kontrollera att alla skarvarna går in i
varandra innan användandet.
Fäll ihop käppen

Tag tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot
resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Dela handlovsremmen så
att den sätts delad runt den hopvikta käppen och sno den några varv så att
käppen hålls ihop.
Skötsel

Se till att käppen är ren. Rengöringen kan enklast genomföras med käppen
utfälld. Den bör regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och milt
rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med
någon kräm (typ Nivea – OBS ej olja). Om någon skarv har fastnat försök att
dra isär rören – vrid dem inte. Använd inte käppen om gummibandet som
håller ihop käppen är slitet.
Tillbehör/reservdel
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Byte av doppsko

Doppskon sitter fast i
gummibandet som
med en krok. Gör så
doppsko:

det genomgående
håller ihop käppen
här för att byta

1. Dra ut doppskon så mycket att gummibandet kommer utanför käppen.
2. För in en penna eller motsvarande så att gummibandet inte åker in i
käppen igen.
3. Kroka av den gamla doppskon och fäst den i det nya gummibandet.
4. Dra doppskon så att gummibandet spänns. Ta bort pennan. För den nya
doppskon på plats i käppen.

Byte av Handlovsrem/gummiband

Dra befintligt gummiband över handtagsknoppen. Sätt dit det nya
gummibandet med den minsta öglan precis nedanför handtagsknoppen.
Godkännanden
Samtliga Svenska Markeringskäppar är CE-märkta enligt medicinsktekniskt
direktiv.
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