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Hantering

Snabbkopplingsaxlar på drivhjul  
Drivhjulen är utrustade med 
snabbkopplingsaxlar. 
Hjulen kan följaktligen tas på 
och av utan användning av 
verktyg. 
För att ta loss ett hjul trycker du 
helt enkelt ner 
snabbkopplingsknappen på 
axeln (1) och drar ut hjulet (Fig. 
1).

VIKTIGT:
Montera drivhjul genom att hålla 
snabbkopplingsknappen på axeln nedtryckt medan 
du för in axeln i ramen. 
När du släpper knappen låses hjulet på plats. 
Knappen bör då hoppa tillbaks till utgångsläget. 
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Transport av stolen
Det mest kompakta utförandet 
får stolen med drivhjulen 
avtagna. Du kan vika ned 
ryggstödet genom att dra i 
snöret (1) (se bild 3) som 
hänger i ryggstödet (Fig. 2 + 3).
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Inställningar/funktioner – Tippskydd
Sunrise Medical rekommenderar 
att alla stolar ska vara utrustade 
med tippskydd. Vid montering av 
tippskydd, använd momentet 7 
Nm.

1. Passa in tippskydden i spåren i
infästningen:
a. Tryck på den bakre knappen
på tippskyddsadaptern så att
bägge låsstiften dras inåt
.b. Passa in tippskydden (1) i
spåren i adaptern.
c. Vrid tippskydden nedåt tills låsstiften låses fast i
infästningen.
d. Montera det andra tippskyddet på samma sätt.

2. Justera tippskydden
För att erhålla en lämplig markfrigång om ca 2,5 till 5 cm
måste tippskydden höjas eller sänkas.

Tryck på frigöringsknappen på tippskyddet så att bägge 
låsstiften
dras inåt. Flytta innerröret uppåt eller nedåt och lås fast 
det i de avsedda hålen. Släpp knappen. Montera det 
andra tippskyddshjulet på samma sätt. De två hjulen ska 
sitta på samma höjd. (Fig. 4).

Fara!
Om tippskydden inte är påmonterade, eller om de 
monterats felaktigt, finns det risk för att stolen tippar med 
skador som följd.
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Exempel

HELIUM

Märkning
På rullstolens undre ramrör finns en märklapp som ser ut 
som exemplet nedan. På märklappen anges information så 
som max brukarvikt, mått på stolen, stolens serienummer 
samt tillverkningsdatum. 




