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BRUKSANVISNING
DIZALO STR 1 & 2
Gratulerer med et Dizalo understell fra Ergoseat. Vi håper du vil
være fornøyd med understell og funksjonaliteten, enten du er
bruker, ledsager, eller forelder.
Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisningen før
dette understell tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av
dette heftet som du har, vær god å sett det tilbake der du fant det.
Dizalo understell kan kombineres med en rekke sete enheter. Følgende
sete enheter levert og produsert av Ergoseat kan kombineres med
dizalo uten at CE merking påvirkes!
( Softseat ) - ( Solidseat ) - ( Nico str 1 ) - ( Nico str 2 )

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på
understellet er låst, og at setet er godt festet
til understellet før du setter bruker i setet.
Funksjons test alltid produktet uten bruker i.
Fest alltid bremser før du bruker tilt eller
justerer høyden.

Produktet kan resirkuleres i sin
helhet. Du nner mer
informasjon om dette på
fi

www.ergoseat.no

FUNKSJONER
ENDRE TILT
Tilt understellet bakover ved å klemme inn
hendelen på kjørebøylen. Beveg så
understellet til ønsket posisjon, slipp
deretter hendelen. Vær oppmerksom på at
det er lettere å tilte setet med bruker i. Utvis
derfor forsiktighet og gjør deg kjent med
funksjonen før bruker sitter i setet.

PLATE FOR HURTIGKOBLING (tilbehør)

fl

Dizalo understellet kan utstyres med Hurtigkobling.
fester setet til understellet. For å løsne setet fra
understellet så drar en ned den røde utløsertappen på
undersiden av understellets sete ate. Dra så setet
framover for å få det av. !Dette skal kun utføres uten

JUSTERING AV HØYDE
Manuell
Understellet kan enkelt justeres i høyden. På
akslingen er det en hev/senk pedal. Pump
pedalen med foten for å heve understellet.
Dra pedal opp og hold for å senke
Elektrisk
Ved kjørebøylen er det en *håndkontroller for å
justere understellet til ønsket posisjon. Sjekk at
bruker ikke har kroppsdeler i nærheten av
bevegelige deler.

*hev/senk
pedal

*Håndkontroll

Ved justering av høyde bør man hele tiden forsikre seg om at det ikke oppstår fare for
kollisjoner, eller at bruker kan bli klemt mot f.eks bordplate. Sjekk nøye slik at du har
full kontroll på bruker ved endring av høyde, både ved bruk av manuell hev/senk
pedal eller elektrisk aktivator.

Høyest
For å oppnå optimal høyde ved
måltider og undervisning.
Benyttes kun ved tilsyn.
Mellomposisjon
For vanlig bruk, kjøring og for å oppnå
samme høyde som andre undertell.

Lavest
Egnet for å senke barn til samme høyde som
lekekamerater på deres egen alder, og kan
delta i lek på en bedre måte.
Merk: Høy skråstilt posisjon har økt fare for å velte stolen. Også kjøring i bakker
og hindringer i denne posisjonen krever spesiell oppmerksomhet

VINKEL FOTSTØTTESTANG (tilbehør)
Endring av vinkel på fotstøtte innfestning
gjøres ved å løsne de to gant-grepene, ett
på hver side. Du kan nå endre vinkel på fot
støtte (kne-ledd), og deretter stramme
håndtakene når ønsket posisjon er
oppnådd.

Vinkel fotplate
Fotplaten kan vinkel justeres ved å løsne to
stk. 5mm umbrako skrue som be nner seg
i bakkant av fotplaten. Løft opp selve
fotplate for å komme til disse, og juster til
ønsket posisjon oppnås. Dersom situasjoen
krever det kan disse fjernes helt for å
oppnå ønsket posisjon av fotplaten.

Høyde
Fotplaten kan høyde justeres ved å løsne
5mm umbrako skruen som be nner seg på
fotbrettstangen. Med skruen fremdeles løs
kan fotplaten løftes eller senkes til ønsket
posisjon, og kseres der ved å stramme
skruen igjen.

fi

fi

fi

Vær oppmerksom på fotbrett ved senking. Fotbrett kan treffe gulvet før
mekanismen naturlig stopper.

RUTINE FOR ETTERSYN
Sjekkpunkter

Beskrivelse

Intervall

Rengjøring

Stativet kan desin seres med et klorbasert
desinfeksjonsmiddel, f.eks kloramin.
Understellet og dekslene på de elektriske
delene kan også tørkes av med en fuktig klut

Månedlig

Hjul

Sjekk at trinser snurrer fritt og at låsing fungerer
på hvert hjul.

Månedlig

Fotpumpe

Test fot pumpe at denne fungerer som den skal.
Sjekk for lekkasjer eller skader.

Månedlig

Tiltvaier

Sjekk at vaier ikke er rustet, bøyd eller skadet på
annen måte. Sjekk særlig overgang er til
mekaniske deler. Bytt ved mistanke om feil.

Månedlig

Tilthendel

Sjekk at hendelen ikke er løs, og at koblingen
mellom hendel og vaier ikke er opp iset.

Månedlig

Sjekk at alle
skruer og grep
er strammet

Over tid og ved kjøring på ujevnt underlag.

Månedlig

Fotbrettsvinkel

Sjekk fotbrettet har den riktige vinkel for
brukeren.

Månedlig

Evt. tilpasninger/
monterte seter

Disse rutinene gjelder kun understell. Sjekk
derfor også rutiner for ettersyn for påmonterte
deler

Alltid

SIKKERHET

fl

fi

Av sikkerhetsmessig grunn bør understellet ikke transporteres over
terskler eller hindringer med bruker i. Ved forsering av terskler eller
hindringer må det utvises stor forsiktighet.

MÅL OG VEKT
BESKRIVELSE

Elektstisk
str 1

Elektrisk
str 2

Manuell
Str 1

Manuell
Str 2

VEKT UNDERSTELL

25 kg

25.5 kg

23.2 kg

23.7 kg

MAKS BELASTINING

70 kg

70 kg

70 kg

70 kg

120 cm

155 cm

120 cm

155 cm

MAKS BRUKER VEKT

55 kg

55 kg

55 kg

55 kg

UTVENDIG BREDDE

53 cm

59 cm

53 cm

59 cm

UTVENDIG LENGDE

75 CM

80 cm

75 cm

80 cm

35-78 cm

35-78 cm

35-76 cm

35-76 cm

HJUL DIAMETER BAK

12``

12``

12``

12``

HJUL DIAMETER FRAMME

7.5``

7.5``

7.5``

7.5``

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

Positiv 5° / -25°

Positiv 5° / -25°

Positiv 5° / -25°

Positiv 5° / -25°

Elektstisk
str 1

Elektrisk
str 2

Manuell
Str 1

Manuell
Str 2

90°

90°

90°

90°

(-17) / (+23)

(-17) / (+23)

(-17) / (+23)

(-17) / (+23)

MAKS BRUKER HØYDE

HØYDE

TILT
TILT (VED ENDRING AV PUMPEFESTE.)

TILBEHØR
VINKEL FOTBRETTINNFESTNING
VINKEL ANKEL

TILBEHØRSLISTE

Beskrivelse
Plate for hurtigkobling
Fotbrett komplett

Størrelse

ES.nr

HMS.ART

Na

ES12345

13247

Kontakt oss
W W W. E R G O S E AT. N O

P O S T @ E R G O S E AT. N O

55101600

L Ø N N I N G S F L AT E N 2 8
5258 BLOMSTERDALEN

