LEVO compact-easy LCEV
KORTBRUKSANVISNING

För din egen säkerhet och för att få ut det mesta
av funktionerna i din nya rullstol,
rekommenderar vi att du läser den kompletta
bruksanvisningen noggrant innan du börjar
använda rullstolen.

Vid problem, kontakta din Förskrivare eller
Hjälpmedelscentral:
Tillverkare:
LEVO AG
Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen
Tel: +41 (0)56 618 44 11
Fax: +41 (0)56 618 44 10
www.levo.ch
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Representant:
Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel: 031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se

Knästödet och bröstbältet
De viktigaste säkerhetsfunktionerna på LEVO compact-easy är knästödet och bröstbältet. Det är
ytterst viktigt att de är sitter fast på rätt sätt innan du försöker ställa dig upp (olycksrisk).

Knästödet
Knästödet håller knäna utsträckta och förhindrar att du glider ur rullstolen när du står upp.
Fäst de två öglorna på knästödet på de dubbla skruvarna på båda sidor på rullstolen (se foto).
Centrera knästödet framför varje knä med kardborrebanden och dra i dem tills stödet sitter fast
ordentligt, precis nedanför (inte precis på) knäskålen och inte för hårt (se foto).

Bröstbältet
Bröstbältet håller överkroppen på plats.
Kontrollera att bröstbältet sitter fast ordentligt på ryggstödet (kardborreband).
Stäng spännet på bröstbältet och dra åt det (inte för hårt, se foto).

Lossa bröstbältet genom att trycka på den röda knappen mitt på spännet.
Släpp på bröstbältet genom att hålla spännet i rät vinkel mot bältet och dra.
När knästödet och bröstbältet sitter fast ordentligt kan du ställa dig upp.

Att stå upp
Ståfunktionen styrs med ett elektriskt manöversystem med ytterligare stöd av två gasfjädrar.
Manöversystemet drivs med två laddningsbara batterier.
Med kontrollknappen på armstödet kan du flytta ståfunktionen upp eller ned.
Tryck kontrollknappen uppåt för att stå upp (se foto). Motorn startar och sitsen åker uppåt så
länge du håller fingret på knappen.
Alternativ kontrollpanel: Tryck på den vänstra knappen för att stå upp (se foto). Motorn
startar och sitsen åker uppåt så länge du håller fingret på knappen.

Alternativ kontrollpanel
Alterna

Motorn stannar automatiskt så snart du når den högsta stående ställningen. Benstödet står
ordentligt på marken vilket garanterar din stabilitet.
Sitta ned
Tryck kontrollknappen nedåt för att sätta dig ned igen. Motorn startar och sitsen åker nedåt så
länge du håller knappen intryckt.
Tryck på knappen tills du har nått den lägsta sittställningen och motorn automatiskt stänger av
sig.
Alternativ kontrollpanel: Tryck på den högra knappen (se foto) för att sätta dig ned igen. Motorn
startar och sitsen åker nedåt så länge du håller fingret på knappen.
Tryck på den högra knappen tills du har nått den lägsta sittställningen och motorn automatiskt
stänger av sig.

Ladda batterierna
Ladda batterierna genom att dra ur kontrollkabeln från armstödet och sätta in laddningskontakten
i kontrollkabeln och ansluta själva laddaren till elnätet (se foto).
Alternativ kontrollpanel:
Ladda batterierna genom att sätta in laddarens laddningskontakt i
sidan på kontrollpanelen och ansluta själva laddaren till elnätet (se foto till höger).

Alternativ kontrollpanel

Laddningen tar cirka 6-8 timmar.
Batterierna ska laddas så ofta som möjligt, helst varje dag.
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