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Brukarmanual Superior Stårullstolar
Viktigt !! Innan du använder din Stårullstol läs noga igenom manualen.
1. Se över stolen utan att sitta i den.
2. Använd ej stolen om du inte är säker på att den inte är utprovad enligt företagets rutiner
3. Stolen och dess mått skall vara inställda efter brukaren, detta är mycket viktigt eftersom måtten
anger rörelsemönstret.
4. Var noga med att din sittställning är korrekt, fel sittsällning kan ge upphov till tryckskador.
Kontrollera att sidostöden ej sitter för hårt mot kroppen.
5. Sitsen är avsedd att använda tillsammans med en sittdyna.

Bromsar/däcktryck
1. Se alltid till att du har rätt luftryck i dina däck så att dina bromsar tar ordentligt.
2. Se alltid till att du har rätt luftryck i dina däck din stol blir då stadigare i stående ställning.
3. Vid byte av däcktyp är det viktigt att kontrollera att bromsarna tar ordentligt då dimensionerna kan
variera.
4. Bromsarna är avsedda som parkeringsbromsar ej färdbroms.
Balans/tippkänslighet
1.Drivhjulensplacering, ryggensvinkel och sittpositionen påverkar rullstolens tippkänslighet.
Efter inställning av stolen kontrollera noga att du känner dig säker med stolens balans.
2. Tippskydd skall användas på rullstolen om du känner dig osäker.
Körning och Stående
1. Avståndet mellan fotstöd och mark måste vara 40 mm annars kan fotstödet fastna i ojämna
underlag, detta påverkar också den stående positionen.
Manuell Gas uppresning .
2. För att komma upp i stående med manuell modell gas skall alltid bröst bälte och knästoppar vara
monterade på rätt sätt.
Var noga med att vid första gången du ställer dig upp alltid göra det med annan person i närheten.
Frigör handtagen på hävarmen och dra dem uppåt för att komma upp i stående position. Du kan
stanna i alla positioner genom att släppa handtaget på hävarmen.
För att sätta sig frigör handtaget och tryck hävarmen nedåt. När önskad position uppnåtts släpp
handtaget på hävarmen.
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Manuell El uppresning
3. För att komma upp i stående med manuell modell elektrisk uppresning skall alltid bröst bälte och
knästoppar vara monterade på rätt sätt ocharmstöden skall vara i nedfälld position framför
användaren.
Var noga med att vid första gången du ställer dig upp alltid göra det med annan person i närheten.
Använd manöverdosa för att komma i vald position, pilarna på dosan avgör vilket håll som ger stående
eller sittande position.
.
Skötsel & Underhåll
Stolen skall kontrolleras 1 gång om året av godkänd kontrollant.
Stolen tvättas av med vatten och vanligt milt rengörings medel (ej frätande), se till att stolen hålls ren
då ökar livslängden. Om stolen kommer i kontakt med saltvatten skall den omedelbart sköljas av i
färskvatten och sedan torka i en bra luftig miljö.
Laddning av Manuell med elektrisk uppresning.
För att ladda batterierna anslut laddkabeln till laddintaget på batterikontrollpacken för sedan in
transformatorn direkt i 220V uttag.
När stolen laddas visas laddstatus på manöverdosan.
Försök att ladda regelbundet, om batterierna töms helt försämras kvalitén och uppresnings antal blir
sämre för varje laddning.

För övrig information läs Bruksanvisning
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