BRUGSANVISNING
S2 Swing

panthera
panthera

Brugsanvisning Swing

har brug for en letkørt
er konstrueret så du let kan
for at kunne gå stolen frem elkonstrueret så du selv let kan løfte
konstrueret, så du får et balanceret og
ar små ydre dimensioner og er markedets
Panthera Swing, bør stolen indstilles, så du
egenskaber sikres. Vi anbefaler at du gennemlæser
ed hvordan stolen indstilles.
erne 10 og 11, som oplyser om stolens sikkerhed.

at stolen svarer til din bestilling:

•

r stolens sædebredde. Målet er det udvendige mål på stolens sæde.
en kan være 36, 39, 42 eller 45 cm – alt efter din bestilling.
ontrollér ryggens højde. Målet er længden på ryggens siderør. Rørenes
længde skal være ca. 5 mm kortere end den ryghøjde du har bestilt. Hvis du har
bestilt ryghøjde 30 cm er røret således ca. 29,5 cm langt.
Kontrollér at du har fået det bestilte tilbehør.

Lav en lille teknisk inspektion af stolen:
Kontrollér at:
• baghjulsakslerne glider let i akselbøsningerne.
• knappen i centrum af baghjulet springer ud, når du har monteret baghjulet.
 DOOH ¿UH KMXO U¡UHU JXOYHW ± Sn SODQW XQGHUODJ QDWXUOLJYLV
 IRUKMXOVJDÀHUQH NDQ VYLQJH UXQGW RJ VYLQJHU OHW
• ryggen kan lægges ned over sædet.
• fodstøtterne låser sig fast i fremadvendt position.
+YLV HW HOOHU ÀHUH DI RYHQVWnHQGH SXQNWHU LNNH HU VRP IRUHVNUHYHW NRQWDNW GD YHQligst TA. service A/S inden du tager stolen i brug.
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At skille stolen a
Ved transport af stolen ka
ker/armlæn afmonteres hv
lægges ned. Således bliver stol
portere og den fylder mindre.
Baghjulet afmonteres ved at trykke
lille knap i navets midte (se billede 1).
trækkes hele hjulet udad.
Baghjulet monteres igen ved at trykke in
den lille knap samtidigt med at akslen føres
i akselbøsningen. Når akslen er trykket i bund
bøsningen slippes den lille knap i navet. For at
kontrollere at hjulet sidder på plads, trækker du
ud i hjulet – husk at slippe den lille knap.
Armlæn/sidestykker afmonteres ved at trække
lodret opad i armlænet/sidestykket. Montering
sker ved at trykke pinden på armlænet/sidestykket ned i beslaget på siden af stolen. Armlænet/
sidestykket skubbes ned til sidepladen er i niveau
med sædet.
Ryggen lægges ned ved at trække i wiren bag på
stolen – se billede 5. Wiren udløser ryglåsen og
ryggen kan lægges ned langs sædet. For at sætte
ryggen på plads igen, skal du blot trække ryggen op og tilbage indtil ryglåsen klikker på plads.
Ryglåsen griber automatisk, når ryggen er i den
fastsatte vinkel.

Bil
af hju

Fodstøtterne kan du svinge ud langs siden af
stolen eller ind under sædet, og du kan afmontere dem.
For at løsne fodstøtterne trykkes knappen på undersiden opad, se billede 2.
Når knappen er trykket ind, kan fodstøtten
svinges indad eller udad. Hvis du løfter opad i Billede 2. Knap til afmontering
af fodstøtte
fodstøtten kan du tage den af.
Når du skal sætte fodstøtten på stolen igen, føres det øverste lodrette rør ned i hullet i stellet.
Fodstøtten svinges fremad til den låser. Kontrollér at fodstøtterne sidder fast, således at de ikke
svinger eller kan løftes af.
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st
dvenstolen.
vendt.
ket gør den
af stolen, så du der

e

ædet
tippunkt
g
Billede 3: Justering af sædets kontur

kontur
en af sædets bageste del sidder der en
elcrobånd. Ved at stramme eller løsne disse
robånd kan du variere sædehøjden under bækkenet med ca. 2 cm.

2) Fodpladernes højde
Fodpladerne kan justeres opad eller nedad. Fjern
de to skruer på fodstøttens front, som holder
fodpladerne – se billede 4. Skruerne løsnes med en
unbracconøgle (3 mm). Derefter kan fodpladerne
À\WWHV RSDG HOOHU QHGDG RJ I VWQHV LJHQ L HW DI GH
fem forborede huller. Fodpladen indstilles så du
med fødderne på fodpladen har understøttelse for
dine lår på kørestolens pude.
Billede 4: Skrue til fodplade
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3) Hælremmene
Hælremmenes længde på
'LQH I¡GGHU E¡U Y UH WLOVWU
fødder og ben, når dine fødder

4) Ryggens vinkel
For at indstille ryggens vinkel skal ryg
ikke forhindrer indstilling. Dernæst kan
skruerne nederst på ryggen.
Ryggens vinkel indstilles på følgende måde –
1. Frigør ryggen ved at trække i wiren, og læg rygg
2. Løsn låseskruerne (2) til ryglåsen med en unbraccon
3. Vrid ryglåsen nedad så låsetappene ikke låser ryggen. B
(19 mm). Dette gøres i begge sider.
4. Ryggens vinkel kan nu indstilles ved at:
- løsne møtrikken (4) med en fastnøgle
(13 mm). - stille skruen (5). Hvis skruen skrues
langt op i stellet vil det medføre at ryggen
lænes bagud. Hvis skruen skrues langt ud af
stellet vil ryggen hælde fremover.
Det er vigtigt, at skruerne stilles ens i begge
sider af ryggen, da den ellers vil vrides og
medføre at du vil skulle bruge kræfter på at
holde balancen i overkroppen. Du kontrollerer
at begge skruer er ens ved at se om de begge
støder på stellet, når ryggen rejses op. Når den
rette rygvinkel er indstillet strammes
møtrikkerne (4) igen.
5. Ryglåsen kobles til igen. Dette gøres når ryg
gen er rejst op igen, hvorefter låsen vrides opad
indtil låsetappene springer ud i låserillerne på
ryggen.
6. Låseskruerne (2) strammes igen.
Husk at gøre ovenstående i begge sider af ryggen
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Billede 5: Ryglåsen.
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og
tilbage på sædet
velcrobåndene, så de
me langt nok tilbage i
fæstnet for langt inde under
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6) Kørestolens b
.¡UHVWROHQV EDODQFHWLSSXQ
tilbage på stellet. Jo længere
placeres på baghjulene. Stolen b
på baghjulene. Dette kan være en
niveauforskelle. Ulempen ved en let
bagover.
'HW HU YLJWLJW DW GX JLYHU GLJ WLG WLO DW DISU¡
balancepunkt som modsvarer dit behov m.h.t
altid en person stå bag dig, når du afprøver stole
at montere antitipstøtter på stolen, som sikkerhed m
Antitipstøtter kan imidlertid ”sidde i vejen” hvis du h
stolen op på baghjulene for at forcere niveauforskelle.
6nGDQ À\WWHU GX VWROHQV EDJDNVHO
1. Tag baghjulene af stolen – se side 2.
2. Løsn akselbøsningerne (6) med en 22 mm fastnøgle, og m
bagakslen med en 15 mm fastnøgle. Husk at gøre dette i beg
3. Bagakslen kan nu skubbes frem og tilbage på stellets rør. Det e
bagakslerne sidder lige overfor hinanden på stellets rør. Dette kon
ved at måle afstanden mellem bagakslen og det lodrette stelrør bage
stellet. – se billede 6. Afstanden mellem bagaksel og stelrør skal være
begge sider.
4. Stram først akselbøsningerne (6) med en 22 mm fastnøgle, og dernæst
møtrikken (7) på bagakslen. Denne rækkefølge er vigtig for at bagakslen
fastgøres korrekt, og de bedste køreegenskaber dermed sikres.

Billede 6: Balancering
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type skal

Billede 7: Enhåndsbremse
monteres/justeres således at den i låst
mm ind i dækket. Skal der justeres en lille
faldende dæktryk – gøres dette lettest ved at
ring, som sidder på låsearmen, se billede 7. Dette
at bremsen trykker enten mere eller mindre ind i dækefter hvilken vej du drejer ringen.
der tale om en større justering, løsnes hele bremsen med en
fastnøgle (10 mm), hvorefter den skubbes frem eller tilbage på
stellet.
Det er bolten på indersiden af bremsen, der skal løsnes og ikke den på yderen – se billede 8.

Antitipstøtte
Når antitipstøtten er svinget bagud indstilles
tip-højden ved at indstille hjulrøret i et at de
¿UH IRUEHUHGWH KXOOHU ± VH ELOOHGH 
Antitipstøtten kan svinges ind under stolen,
ved at trække ned i støtten og vride den ind
under sædet. Når antitipstøtten svinges ud
bag stolen igen, så kontrollér at låsepalen
springer op i låst position.
Hvis man øver sig på kørsel på baghjul, bør
antitipstøtten være indstillet så højt, at man
kan få stolen langt nok tilbage til at opnå
balance på baghjulene.
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Billede 9: Antitipstøtte

Brugsanvisning Swing
Vedligehold
Din Panthera er designet,
regelmæssigt efterse. (Selvfø
delse af, hvor ofte du benytter d

En gang om måneden bø
• aftørre stolens stel med en fugtig
  RSYDVNHPLGGHO 7LO PHJHW VQDYVHGH
del. Smør alle bevægelige dele med un
• rengøre mellem forhjul og forhjulsgaffel.
andet, som kan medføre beskadigelse af leje
med en fastnøgle (10 mm), mens der holdes på
fastnøgle (10 mm). Træk bolten ud og rengør de
bolt. Kom en dråbe olie i hvert forhjulsleje og mon
• smøre baghjulsakslerne. Tag baghjulet af og fordel et
hjulets aksel. Hvis du kører i regn, sand, sne, sjap eller s
tager baghjulene af, bør baghjulsakslerne smøres oftere.
• pumpe baghjulene. Fjern den lille sorte ventilhætte og tilslut p
ventil-adaptor. Dæktrykket bør være 8 kg i begge baghjul.
• kontrollere alle skruer og møtrikker og rengøre dem ved behov.
• kontrollere at stolen ikke har fået skader. Hvis din stol har fået en ska
du kontakte din kommune.

To gange om året bør du:
• smøre kuglelejet på bremsen med et par dråber olie.
• smøre bøsningen ved ryggens hæfte. Løsn møtrikken med en fastnøgle (10 mm)
mens du holder imod på bolten med en fastnøgle (10 mm). Dryp et par
dråber olie på bøsningen.
• vaske sædebetræk, rygbetræk og pudebetræk ved 40° i vaskemaskine.

Garanti og holdbarhed.
Holdbarheden på en Panthera afhænger af hvor meget stolen bruges, og i hvor høj
grad stolen vedligeholdes.
Garanti: Der ydes 7 års fabriksgaranti på stel.
På øvrige dele ydes 12 måneders garanti.
Garantien dækker ikke dæk og slanger.
Max. personvægt: Sædebredde 36, 39 og 42 cm – 100 kg, 45 cm – 125 kg.
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d
kke kan
ennemført en
rsel med stolen.
akte din kommunale
GX NRQWDNWH
at kende til, når det handler

nkel og rygbetrækkets indstilling er de fakfor stolens tippunkt. Efter indstilling af stolen
ler dig tryg ved stolens tippunkt. Hvis du føler dig
HQ\WWH DQWLWLSVW¡WWHU HOOHU À\WWH EDJKMXOHQH O QJHUH WLO
omhed” påvirkes også hvis du strækker dig eller læner dig bakkene er slidte / mangler luft, hvis der er niveauforskelle på underhvis der hænges en løs taske på ryggen.

sel!!
en kan – i visse indstillinger - tippe på skrånende underlag. Benyt antitipstøtter
HOOHUÀ\WEDJKMXOHQHO QJHUHEDJXGKYLVGXI¡OHUGLJXVLNNHULVWROHQ

Bremser
• Hvis du anvender den høje bremse, skal du være opmærksom på, at du ikke slår
  ¿QJUHQH QnU GX GULYHU EDJKMXOHQH PHG K QGHUQH
  +YLV GX DQYHQGHU GHQ K¡MH EUHPVH RJ IRUÀ\WWHU GLJ VLGHYHUV PHOOHP WR VWROHQ
er det vigtigt at du løfter dig op over bremsens håndtag, så du ikke sætter dig på
bremsen eller hænger fast i den.
• Hvis du anvender enhåndsbremse og kan rejse dig, skal du være opmærksom på,
at du ikke kommer til at løsne bremsen ved en fejl med dine ben, idet du rejser
dig.
• Tænk på at bremsen fungerer dårligere, hvis dækkene mangler luft eller er slidte.
• Bremsen er en parkeringsbremse og ikke en kørselsbremse.
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Fodstøtter
•

Kontrollér at fodstøtte
siden eller ind under sto

Siddestilling
•
•

•

Uhensigtsmæssig siddestilling k
kontakte din kommunale terapeut
Se til at sidestykkerne ikke trykker fo
trykskader. Hvis sidestykkerne trykker
kerne skal indstilles.
Sædet er tænkt anvendt sammen med en pud

Kørsel
•

•

Hvis afstanden mellem fodpladerne og underlaget er
kan fodpladerne køre på underlaget, hvis der er niveaufo
føre fald fremad.
Hvis du bliver kørt i stolen, eller hvis du kører ned ad en fort
tipstøtterne slået ud bagtil, kan disse støde på underlaget og forå
mad. Hvis du føler dig usikker, skal du vride antitipstøtterne ind u
eller bede om hjælp fra en anden person.

)RUÀ\WQLQJO¡IW
•


•

På grund af stolens lave vægt kan den i
bremset position bevæge sig sidevers,
QnU GX IRUÀ\WWHU GLJ IUD VWROHQ +YLV GX
er usikker, skal du øve dette sammen
med din terapeut.
Hvis stolen skal løftes med brugeren i,
skal der ALTID løftes i stolens
stel – dvs. ALDRIG i ryg, skubbehåndtag, fodstøtter, hjul eller andre bevægelige dele – se billede 10.
Billede 10: Løftepunkter
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XOOH
fastanthera

mmet ved crash test af
000.
h Forskningsinstitut

ved transport med bil under forudsætning
ordan stolen skal spændes fast på en godkendt
anvendt under testene.
r og materiale anvendtes ved godkendelse jf. ovenstående

ndingsanordning:
erbælte:
VWH
Testdukke:

Unwin sele 4-punkt med karabinhage.
Unwin 3-punktssele, højt monteret.
8QZLQ ODYSUR¿OVNLQQH
Hybrid III dukke (vægt: 76,3 kg)

Panthera U2:
Fastspændingsanordning:
Brugerbælte:
 ) VWH
Testdukke:

Unwin sele 4-punkt med karabinhage.
Unwin 3-punktssele, højt monteret.
8QZLQ ODYSUR¿OVNLQQH
Hybrid III dukke (vægt: 76,3 kg)

Ved testen har man samarbejdet med Unwin, som tilpasser bespænding til kørestole.
Hvis du ønsker yderligere information om Unwins produkter, kontakt da Unwin.
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Fastspænding af k
•
•
•

Kørestolen skal altid ven
brugeren sidder i stolen.
Kørestolen skal altid fastgøre
ding.
Forrest fastgøres bespændingen på
forhjulet – se billede 11 og 12.

Billede 11: Fastspænding ved stolens forhjul.

•
•

Bagest fastgøres bespændingen / karabinhager på bagakslen – se billed
Træk kørestolen bagud og træk i de bageste remme for at kontrollere at
er fastgjort rigtigt, så den hverken kan køre frem eller tilbage.

Billede 13: Fastspænding ved
stolens bagaksel.

•
•
•

Billede
ved stole

Billede 14: Fastspænding ved stolens bagaksel.

Når stolen er fastspændt, skal stolens egen bremse også aktiveres.
Det anbefales at slå eventuelle antitipstøtter ud bag stolen.
Vær opmærksom på, at alle remme er fastgjort korrekt i skinnen på gulvet, og at
alle spænder og remme er spændt korrekt.
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VW Sn
ger skal
hos
kal bespændingen
el.
s – se billede 13, 14 og 16.

Billede 15: Symbol for fastspændingspunkt.

Billede 16: Fastspændingspunkter.
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•
•
•
•
•

Vi anbefaler, at brug
bilens sikkerhedsseler
Hvis brugeren sidder i sto
mum når til brugerens skuld
Brugeren skal være fastspænd
der på hoved og / eller brystkasse
Bilens sikkerhedssele skal ligge tæt
med nogen del af kørestolen – se bille
Løse dele på stolen skal fjernes under kø
eller andre passagerer.

Advarsel

Tekst på billede 17: Dele eller tilbehør på kørestolen f.eks. baghjul og
armlæn må ikke komme i klemme mellem bruger og sikkerhedssele.

Billede 17: Forkert fastspænding

Billede 18: Rigtig fastspænding
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eller kommentarer vedr. transport af kørestol i biler
vice A/S.
givne testresultater kan forekomme såfremt stolen har anden
ryghøjde påvirker testresultatet væsentligt.

