MANUELL
RULLSTOL

Xenon2 SA

QUICK GUIDE

Bilder och utrustning kan skilja sig något från standardutförandet




Rullstolen levereras komplett. Fäll upp ryggen, om den är i nedfällt
läge. Sätt sittdynan (tillbehör) på plats, se till att den ligger åt rätt håll.
För din egen säkerhet och för att få ut det mesta av funktionerna
i din nya rullstol, rekommenderar vi att du läser den fullständiga
bruksanvisningen innan du börjar använda rullstolen.

Rullstolen levereras i sittbredder i intervallet
32-50 cm och sittdjup 34-50 cm. Se till att
rullstolen du har fått har rätt mått enligt
din beställning. Uppgifter om rullstolens
dimensioner är markerade på rullstolens
ram, under sätet.

Inställning av rullstolen - utförs av kvalificerad personal.

Justera sitthöjden:
Lättviktsblock
För att ändra sitthöjden:
Ta bort gummilisterna (3) från slitsen
bak på axelstaget. Lossa skruvarna (1)
med en insexnyckel. Placera hjulfästet
(2) på axelstaget (4) i önskad sitthöjd
(Fig. 6.4.2).
För att uppnå lägsta sitthöjd monteras
hjulfästet upp och ner.
Dra åt insexskruvar (1) till 8 Nm.
Sätt tillbaka gummilisterna.
Standardblock
För att justera sitthöjden:
Ta bort gummilisterna (3) från slitsen
bak på axelstaget. Lossa skruvarna (1)
med en insexnyckel. Placera hjulfästet (2)
på axelstaget (4) i önskad sitthöjd (Fig.
6.4.3). Dra åt insexskruvar (1) till 8 Nm.
Sätt tillbaka gummilisterna.

Vinkel på länkhjulet
Du kan kontrollera att båda gafflarna
är inställda parallellt genom att räkna
de tänder som är synliga på båda sidor.
Efter justering av länkhjulsgafflarna
vill tänderna tillhandahålla en säker
position, och kan justeras upp till 16°
i steg av 2°. Använd den platta sidan
på främre sidan av länkhjulsgaffeln för
att kontrollera att vinkeln är rät mot
underlaget. Denna patenterade design
gör att länkhjulsgaffeln kan vridas, så
att den är i rät vinkel mot marken
när sitsvinkeln ändras. Justering
av bromsarna: Efter justering av
sitthöjden bak eller balanspunkt,
är det viktigt att kontrollera och/eller
justera bromsarna.
Justera ryggstödet
För att justera ryggstödets vinkel, lossa
och ta bort skruven (1). Flytta till önskat
läge, ställ tillbaka skruven i rätt läge och
dra åt med specificerat vridmoment.

Bromsjustering
För att justera bromsen, lossa
skruvarna som håller fast den.
Skjut bromsen framåt eller bakåt tills
avståndet till hjulet är lagom och enligt
specifikation. Dra sedan åt skruvarna
igen. Tänk på att lufttrycket i däcket
påverkar bromsförmågan så pumpa
däcken innan bromsen justeras in.

De flesta inställningarna kan göras när brukaren sitter i stolen.

Att fälla ihop rullstolen
Ta först bort sittdynan från rullstolen och fäll
upp fotplattan. Ta tag i mitten på baksidan av
sätet (Fig. 4.1), och dra upp tills låset (Fig.4.2)
“klickar” på plats.

Att fälla ut rullstolen
Pressa frigöringsspaken (fig. 4,3) nedåt,
och skjut isär de båda ramhalvorna. Pressa
sitsröret nedåt (se figur). Rullstolen är nu
uppfälld. Klicka sitsröret på plats i ramen.
Detta kan underlättas genom att tippa
rullstolen över på en sida, så att vikten
avlägsnas från ett av bakhjulen.Var försiktig
så att du inte får fingrarna i kläm mellan
korset och ramen.
Lägg tillbaka sittdynan. (Fig. 4,4).

Tyngdpunktsinställning för
standardblock
Justering kan utföras direkt vid drivhjulsinfästningen (endast standardblock) genom
att skifta position på de halvmåneformade
brickorna från ena sidan till den andra.
3 positioner är möjliga (Fig. 6.4.6 till Fig.
6.4.8). Med hjälp av snabbkopplingsaxeln
tar du loss hjulen ur kambringshylsan (4).
Lossa skruvarna (1) med en insexnyckel. Ta
bort ändbiten (2) från blocket och placera
de halvmåneformade brickorna (3) enligt
önskad tyngdpunkt. Sätt på locket och dra åt
insexskruvarna (1) till 8 Nm.

Användning av rullstolen
Sunrise Medical arbetar med kontinuerlig produktutveckling. Följaktligen kan den aktuella produkten avvika från informationen i denna broschyr.
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Justera benstödet
Genom att lossa skruven (1), kan du justera
längden på fotstödet för att matcha längden på
benet. Dra åt efteråt.

Quick-release bakhjul
Tryck på knappen i mitten av drivhjulet för att ta av
eller sätta på hjulet.
Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt
genom att se till att knappen hoppar ut ca 5 mm när
hjulbulten är helt inuti hylsan.

Tippskydd
Tippskydden ger ytterligare skydd.
Tippskydden förhindrar bakåttippning.
Tippskydden kan flyttas nedåt. Det bör vara ett avstånd
på 3-5 cm mellan tippskydden och underlaget. Beroende
på modell kan du behöva svänga undan eller ta av
tippskydden när stolen körs upp eller ner från höga
hinder (t.ex. en trottoarkant).

Kraschtestad
Rullstolen kan användas som passagerarsäte i en bil och har godkänts enlighet ISO 7176-19.
 Läs mer om säkerhet i bil i rullstolens bruksanvisning.
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