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BRUKSANVISNING

SPIDER
Gratulerer med ditt nye Spiser fra Ergoseat. Vi håper du vil
være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du
er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at
du setter deg inn i denne bruksanvisninger før dette
produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av
dette heftet som du har, vær god og sett det tilbake i
plastlommer der du fant det.

Produktet kan resirkuleres i sin
helhet. Du finner mer
informasjon om dette på
www.ergoseat.no

GENERELLE RETNINGSLINJER
For å bruke rullestolen på en forsvarlig måte, må den
tilpasses og settes opp av en Ergoseat godkjent rullestol
ekspert.
Gjeldende retningslinjer og regler skal anvendes i tilfelle
av transport i bil. Ved bruk på offentlig vei må bruker sette
seg inn i gjeldende regelverk, og bruk av lys er å anbefale.

SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer herved på vårt eget ansvar at det ferdige
produktet, Spiser som denne erklæringen gjelder, er i
samsvar med de grunnleggende krav og relevante
standarder for EU direktiv 93/42 EU. Denne
samsvarserklæringen er ikke gyldig i de tilfeller der
uvøren bruk har påført skade på produktet.
Denne rullestolen har bestått krasj test ISO7176-19. Testen vil
miste sin gyldighet der det ikke er montert fire røde kroker for
innfestning under setet.

RULLESTOLEN

Bakhjul
Drivhjul

Styrehjul

Tiltspake
Kjørehåndtak
Bremsespaker

Hurtigutløser aksel

Anti-tipp

TILT
Understellet er utstyrt med en hydraulisk
tilt som opereres manuelt, dette gjør at
setet kan tiltes opp til 38° bakover. For å
gjøre dette, må du først sette på
parkeringsbremsen på bakhjulene. (Se
pkt. Bremser). Trykk på det lille håndtaket på kyjørebøylen,
spaken merket ``tilt``. Juster til ønsket tilt er oppnådd.

MERK: Skråstilt posisjon har økt fare for å velte stolen. Også kjøring i
bakker og hindringer i denne posisjonen krever spesiell
oppmerksomhet. Før stolen tiltes skal alltid Anti-tipp aktiveres.

HJUL
Det er lett å montere og demontere bakhjulene da disse
hjulene er montert med hurtigkobling på aksler. Der er
spesielt nyttig ved transport. Før demontering av
drivhjulene, skal parkerings bremsen brukes. Trykk på
knappen i midten av akselen (fig. 2a) og trekk hjulet fra
rammen. For å montere, trykk den samme knappen i
midten av akselen, og skyv hjulet mot rammen. Legg
merke til at hjulet låser med et hørbart ``klikk``(fig.2b)

Fig.2a

Fig.2b

Riktig lufttrykk er indikert på siden av dekket. Generelt gir et
hardt dekk lav rullemotstand, men mindre komfort. På den
annen side, git et mykt dekk høy komfort, men økt

ANTI-TIPP
Anti-tipp er montert på baksiden av drivhjulene, enten på
en eller begge sider. Disse kan felles inn ved å trykke
foten mot den røde delen som er synlig på Anti-tipp.
Denne vil da felles inn under rullestolen, noe som gjør det
lettere å forsere hindringer som fortauskanter eller
trapper. For å aktivere Anti-tipp igjen svinges den tilbake i
utgangsposisjon ved bruk av foten.

MERK: At den låser ved et hørbart klikk (fig.3). Anti-tipp kan ikke
aktiveres/deaktiveres av bruker selv. Ergoseat anbefaler at Anti-tipp er
aktivert ved all benyttelse av rullestolen.

BREMSER
Spider er utstyrt med en integrert Shimano skivebrems
som kan brukes til å bremse ned fart, for eksempel i
nedoverbakker, og den kan benyttes som en
parkeringsbrems.

Parkeringsbrems skal benyttes ved all inn- og utstigning av
solen. For å aktivere parkeringsbremsen, skyv den svarte
spaken forover. Spaken forblir nå i den stillingen. Lås
hjulene ved å gi spaken en liten dytt i motsatt retning. Eller
benytt låsefunksjon på ledsagerbremsen på
skyvehåndtakene.
For å være sikret at bremsesystemet fungerer som det er
tiltenkt, anbefaler vi å ha systemet installert og vedlikehold
jevnlig av en Ergoseat representant. Stol aldri bare på
bremsesystemet, og parker aldri i en bratt bakke eller
skråning. Se for øvrig vedlikeholdsrutiner for
opprettholdelse av garantier.
Advarsel: Unngå oppbremsing ved rygging eller sidehelning da dette
kan medføre at stolen tipper!

TRANSPORT

Ved transport i et motorisert kjøretøy må de relevante
forskrifter overholdes. Dersom ikke spider rullestolen er
utstyrt med fire røde bilsikringskroker under setet, må
brukeren forlate rullestolen og ta en plass i et ordinært
sete av bilen.

Hvis rullestolen er utstyrt med fire røde transportfester
under setet, er det godkjent for bruker transport i bil. Det
er ingen garanti at ved en eventuell ulykke vil bruker være
forskånet for skade. Inventar og løse gjenstander vil kunne
forårsake skader på rullestolbruker eller skade rullestolen.

Transportfester

Ved transport av rullestol i bil, med eller uten bruker skal alltid:
* Bremsen være aktivert
* Kontrollert at løst eller avtagbart tilleggsutstyr på rullestolen er
fjernet eller festet forsvarlig.
* Understellet er festet med godkjente jekke stropper i Spiderens
røde transportfester.
* Understellet transporteres i samsvar med gjeldende direktiver og
forskrifter.
* Alltid plasseres med bruker i kjøreretning.

Tips: Sjekk alltid kjøretøyets anvisninger for transport av rullestoler.
Bruker skal alltid sikres med eget bilbelte, festet trepunkt i bilens
karosseri.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Rullestolen må vedlikeholdes riktig for å sikre pålitelig og
siker drift. Ikke bruk høytrykkspyler, da det kan skade
rullestolen.

VEDLIKEHOLDSPLAN
Nedenfor finner du en nærmere gjennomgang av
vedlikeholdsplanen.

Når

Hva

Hvordan

Daglig før bruk

Test bremsesystem

Sjekk at bremsene tar likt.
Hjulet skal ikke rotere.
Dersom ikke hjulet kan
låses fullt må bremsen
justeres.

Hver 4 uke

Sjekk riktig dekktrykk

Bruk trykkmåler. Visuelt
inspiser etter slitasje og
erstatt dekk om nødvendig.

Hver 8 uke

Sjekk dekk

Visuell inspeksjon

Hver 8 uke

Sjekk innfestninger, bolter,
skruer og muttere.
Kontroller at setet er festet
tilstrekkelig

Visuell inspeksjon

Ved behov

Smør akslene

Fjern gammelt
smøremiddel og påfør nytt.

RENGJØRING
Rengjør seteløsning med varmt vann. Trekk kan vaskes i
maskin ved behov. Det er festet vaskeanvisning på hvert
stofftrekk. Fjern flekker med en klut eller myk børste.
Desinfeksjon kan utføres med 70% alkohol løsemiddel.

TEKNISK INFORMASJON

