Manual

Fastspænding af Kørestol i Motorkøretøjer

DK
Wolturnus A/S anbefaler at brugeren læser denne manual inden brug af kørestolen
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1 Introduktion
1.1 Forord

INFORMATION
Læs denne vejledning omhyggeligt, og følg sikkerhedsinstruktionerne for at sikre korrekt og sikkert brug
af kørestolen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du sikrer eller bruger din stol, skal du kontakte din Wolturnusleverandør nævnt på bagsiden. Læs dog først brugermanualen.
Denne manual er udviklet til at illustrere, hvordan du sikrer din Wolturnus kørestol i et motorkøretøj med det
korrekte sikkerhedsudstyr. Manualen er en udvidelse af Brugermanualen. Det anbefales at læse brugermanualen først.
Wolturnus har udviklet sikkerhedsudstyr, der overholder nationale og internationale standarder for transport
i motorkøretøjer i tilfælde af frontalkollisioner. Wolturnus anbefaler dog altid at overføre til køretøjets indbyggede sæder, hvis det er muligt.
Kun kørestole der er blevet testet og godkendt i henhold til ISO 7176-19 og 10542-5, er kvalificeret til at blive
brugt som sæde i et motorkøretøj.
Wolturnus kørestole der er egnet som sæde i et motorkøretøj er blevet testet med Dahl sikkerhedsbælter og
stropper eller docking system. Læs denne manual og din kørestols brugermanual for at finde ud af hvorvidt din
kørestol er egnet som sæde i et motorkøretøj, eller kontakt din Wolturnus udbyder.
•

Når du rejser i en Wolturnus kørestol, skal du altid sørge for, at der er installeret godkendte sæde- og fastholdelsessystemer i bilen.

•

Fjern aftageligt tilbehør, såsom borde, bakker og aftagelige armlæn, under transport, når det er muligt.

•

Sørg for at alt aftageligt tilbehør, der er nødvendig for brugeren under transporten, er fastgjort ordenligt,
såsom nakkestøtte og armlæn, for at forhindre ukontrolleret bevægelse af alt udstyr.

•

Fastgør joystick og andre styreenheder.

•

Kørestolen og alle fastspændingssystemer skal understøtte brugerens- og tilbehørets vægt.

•

Speciallavede løsninger er ikke blevet testet. Derfor anbefales det særligt her at anvende køretøjets indbyggede sæder.

•

Følg alle instruktioner og anbefalinger fra fabrikanten om fastgørelsessystemer.

•

Kontrollér, om din kørestol er forberedt til fiksering i et køretøj fra din fabrikant (Wolturnus).

•

Genmontér alt aftaget tilbehør efter transporten gennemført.

•

Sørg for at bilen udstigningsmetode passer til din kørestolstype

BEMÆRK
Brug af kørestol som sæde i et motorkøretøj er en funktion er et tilvalg, som kørestolen kan bestilles med.
Er du i tvivl om din stol er godkendt som brug af sæde i et motorkøretøj kontakt altid Wolturnus-leverandør.
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2 Sikkerhed
Hvis mærkatet på din kørestol indeholder følgende figur, er den egnet som sæde i et motorkøretøj (se figur 1).
Hvis kørestolen er egnet som sæde i et motorkøretøj, må den kun bruges i køretøjer godkendt eller tilegnet til
dette foremål.

Figur 1 Ikon for kørestole der er egnet som sæde i motorkøretøjer.
Alle sikkerhedsbælter og fastgørelsessystemer til transport i motorkøretøjer skal overholde følgende standarder og forskrifter.
Komponent

Standard

Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole
Mobilt udstyr på hjul til brug som
sæder i motorkøretøjer

ISO 10542 eller ECE 16
ISO 7176-19

ADVARSEL!
Fare for skade ved forkert brug
Skader som følge af klemning, knusning eller fald, på grund af forkert brug kan forekomme, hvis alle sikkerhedsinstruktioner ikke følges, som er beskrevet i både fastgørelses manualen og i brugermanualen.

ADVARSEL!
Fare for skade på grund af kørestolstilbehør
Sørg for at alt tilbehør er fjernet fra stolen eller sikret, for at undgå uventet bevægelse, som kan forårsage
skade eller forstyrrelser i køretøjet, hvilket kan føre til ulykker.

ADVARSEL!
Fastgør alle skruer, bolte og møtrikker
Kontrollér altid alle skruer og møtrikker for at undgå kollaps af din kørestol. Manglende kontrol kan føre til
alvorlig skade eller død.

INFORMATION
Kørestolene har været udsat for en kollisionsprøve, der følger ISO 7176-19 standarderne i en frontal kollision.
En testdummy blev fastgjort med en tre-punkts sele. Hawk kørestolen blev testet med et fire-punkts system.
W5, A-run og Rex350 kørestolene blev testet med et fire-punkts system og derefter med Dahl Docking Station. Kørestolene er blevet testet med en totalvægt på kørestolen, som var > 125 kg.
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INFORMATION
Manøvredygtighed i, og adgang til køretøjet kan variere afhængigt af køretøjets og kørestolens type/model.

INFORMATION

Hvis du vil eftermontere et sikkerhedssystem, som giver dig mulighed for at bruge din kørestol i et motorkøretøj, skal du kontakte Wolturnus for yderligere information. Kontaktoplysninger findes på Wolturnus hjemmeside www.wolturnus.dk

INFORMATION
For at transportere børn op til 36 kg anbefaler Wolturnus hurtigst muligt at skifte til et fastholdelsesanlæg til
børn. Der findes barnesæder specielt til handicappede børn. Sørg altid for at de systemer du vælger har de
rette kvalifikationer, som opfylder barnets krav og behov.

ADVARSEL!
Manglende nakkestøtte kan medføre alvorlig skade eller død
Montér altid nakkestøtten, når kørestolen bruges som sæde i et motorkøretøj.

ADVARSEL!
Fare for skade ved forkert brug
Utilstrækkelig transportsikkerhed kan medføre skade på kørestolen, fysisk skade for brugeren eller død. Sørg
for altid at følge alle instruktioner.

2.1 Sikkerhedsrelaterede frizoner i motorkøretøj
Følgende illustrationer viser frizoner i millimeter, som skal opretholdes omkring passageren af produktet. HHT
(Hoved højdet i sædet) skal være omkring 1200mm for in mindre kvinde eller 1550mm for en høj mand. Placer
altid kørestolen i bilen fremad gående retning (kørselsretningen) (se figur 2 og 3).

650

450

220

HHT

220

Figur 2 Frizoner fra siden
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3 Fastgørelse af Person i Kørestol med Sikkerhedssele
Følgende er en instruktion i fastgørelse af en person i en kørestol til transport i et motorkøretøj. Wolturnus anbefaler dog altid at benytte et bilsæde. Vær opmærksom på at køretøjet er udstyret med Wheelchair Tiedown
and Occupant Restraint Systems (WTORS) (se tabel på side 5). Brug altid en tre punktsbespænding af personen.
Både selen til bækkenet og overkroppen skal bruges for at reducere muligheden for hoved og bryst skader. Selen
skal monteres på den passende køretøjsstøtte. Dette er gældende for begge metoder for fastgørelse af kørestolen i kørestøjet: Fire-punkts bespænding og Dahl Docking Station.
Følgende punkter beskriver korrekt og ukorrekt placering af sikkerhedsselen for fastgørelse af personen:
•

Hvis kørestolen er udstyret med armlæn, enten fjern armlænet eller vær opmærksom på at sikkerhedsselen
ikke hviler på armlænet (se figur 4A).

•

Vær opmærksom på sikkerhedsselen ikke er tæt på halsen (se figur 4B), eller for langt nede på skulderen (se
figur 4C). Sikkerhedsselen skal placeres midt på skulderen (se figur 4D).

•

Hofteselen skal være positioneret lavt over forsiden af bækkenet, således at denne danner en vinkel, som
ligger inden for den foretrukne eller alternative zone på 30° til 75° grader, som vist på illustrationen. En stejlere (større) vinkel inden for den foretrukne zone på 45° til 75° er ønskelig, dog aldrig mere end 75° grader
Vær opmærksom på at selerne har de optimale vinkler (se figur 5).

A

B

C

D

Figur 4 Placering af sikkerhedssele

Figur 5 Placering af sikkerhedssele
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INFORMATION
Selerne skal have fuld kontakt med skulder, bryst og hofte. Positioneret så de går ned hvor hofte og lår
mødes! Sikkerhedsselen må ikke være snoet under brug.

ADVARSEL!
Kørestolens bælte er ikke egnet som bil sikkerhedssele. Bæltet forhindrer kun brugeren i at glide ud af sædet
ved brug af kørestolen. Ved brug af kørestolen som sæde i et motorkøretøj, skal brugeren benytte en sikkerhedssele der er fastspændt til køretøjet.
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4 Fire-punkts Bespændingssystem
Kørestolen må kun fastgøres med fire-punkts bespændingssystem hvis de følgende fastgørelsespunkter og
mærkat er monteret på kørestolen (se figur 6).

Figur 6 Fastgørelsespunkter og mærkat

WARNING!
Standard ISO 10542-1 godkendte fire-punkts Wheelchair Tie Down and Occupant Restraint Systems (WTORS)
er kun testet til og med 85 kg. Det anbefales, at bruge en ISO 10542 complaint WTORS (Heavy Duty System)
som er egnet til den totale vægt af kørestolen. Brug fire seler til at fastgøre kørestolen, to seler foran og to
seler bagved. Ved brug af en standard fire-punkts WTORS til fastspænding af en kørestol tungere end 85 kg,
brug i alt seks seler, to seler foran og fire seler bagved.

Vær sikker på at kørestolens dæktryk er som anbefalet, så stropperne kan have maximal effekt (denne information findes på dækket). Følgende punkter beskriver hvorledes kørestolen fastgøres i et køretøj med fire
ankerpunkter:
•

Placer kørestolen i midten af de fire ankerpunkter, med fronten vendt mod køretøjets fremadrettede kørselsretning, og aktivér kørestolens bremser og sluk alle elektriske komponenter.

•

Fastgør fire kroge, en fra hver ankerpunkt i køretøjet, til de fire fastgørelsespunkter på kørestolen. Vær
opmærksom på at de kroge og stropper der benyttes er godkendt sikkerhedsudstyr og overholder alle
internationale sikkerhedsstandarder. (Se figur 7 for de parvise anker- og fastgørelsespunkt forbindelser).

•

Vær opmærksom på stropperne har den rigtige vinkel.

•

De forreste stropper skal have en vinkel på 40-60 grader fra gulv til strop og skal være placeret foran
kørestolsrammen. De bagerste stropper skal have en vinkel på 30-45 grader fra gulv til strop og skal være
placeret bag kørestolen som vist på figur 7 .

•

Vær opmærksom på at afstanden mellem stropperne ved ankerpunkterne er nogenlunde lige så stor eller
bredere end afstanden ved de tilsvarende fastgørelsespunkter på kørestolen.

•

Vær opmærksom på at alt tilbehør er afmontéret eller fastgjort af godkendt sikkerhedsudstyr og sikret til
enten kørestolen eller motorkøretøjet.

•

Tjek at stropperne er stramme nok til at kørestolen ikke kan flyttes, dog ikke så meget at rammen deformeres, da dette vil påvirke kørestolen og dens sikkerhedsfunktioner.

Efter fastgørelse af kørestolen, husk at fastspænde brugeren med sikkerhedsselen som beskrevet i sektion 3.
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Figur 7 Vinkling af stropperne på kørestolen
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5 Dahl Docking Station
Dahl Docking Station er et fleksibelt låsesystem til motorkøretøjer for kørestolsbrugere. Det køretøjsmonterede
system tillader at brugeren hurtigt og nemt kan låse kørestolen to køretøjets gulv. System kan kun eftermonteres på stolen af Wolturnus A/S.

Figur 8 Dahl Dock

5.1 Forberedelse af kørestol før brug
En låseplade skal monteres under kørestolen (se figur 9). Låsepladen er monteret på hovedpladen/
montagepladen, der er svejst til fire rør, eller på bundplate, under kørestolens ramme. Følgende punkter vil
beskrive monteringsprocessen.
•
•
•

Mål kørestolens frihøjde med brugeren siddende i stolens for låsepladen kan blive monteret med en afstandsplade med passende tykkelse, dog maksimum spacer er 25mm (se figur 10).
Montér låsepladen og afstandspladen på hovedpladen med de specielle Dahl bolte M8x35, skiver DIN 9021
- Ø8 og møtrikker ISO 10511 - M8. M8 boltene spændendes med 16-18 N. m.
Er boltene for lange bør de afkortes til den korrekte længde. Er boltene for korte udskiftes de med Dahl’s
special bolte #502800.

W5

REX

Montageplade Wol #887099700120
Bund af Rex

Skiver & Møtrikker Wol #920814410511
Hovedplade Wol #887000200011

Afstandsplade Dahl #500673

Afstandsplade Dahl #500673

Låseplade Dahl #500561

Låseplade Dahl #500561
Bolte Dahl #502800

Bolte Dahl #502800

Figur 9 Montering af låseplade

ADVARSEL!
Korrekte bolte medfølger Dahl Docking, disse kan ikke erstattes af standart bolte, da disse kan knække under
kørsel eller under trafikudheld. Brug kun Dahl special bolte part#502800 som er kvalitet 14.9 torx 27.
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5.2 Forberedelse af køretøjet for brug
En Dahl Docking Station (se figur 10) skal monteres i køretøjet. Låsepladen på kørestolen passer i stationen og
en låsepin sikre automatisk låsepladen. Kørestolen er derved fastgjort i køretøjet.

ADVARSEL!
Dahl Docking stationen må kun monteres i køretøjet af autoriseret personale af et registreret bil tilpasnings
firma. For at bestille Dahl Docking, køretøjsinstallationssæt og dets tilbehør, kontakt venligst Dahl Engineering Danmark for køretøjs specifik monterings vejledning, som skal følges ved montering. Dahl kan findes
på www.dahlengineering.dk

Figur 10 Dahl Docking station i bil

Rød LED

Grøn LED

Låsetap

Kontrolpanel
Udløserknap

Kørestol

Manuel
betjeningsgreb

Docking station
Nødudløser
Låseplade
Figur 11 Dahl Docking station system

12

Manual, Fastspænding af Kørestol i Motorkøretøjer 2018-2019

Aktiv Kørestol

5.3 Brug af Dahl Docking station: Fastgørelse
Fastgørelsessystemet til kørestole er selvlåsende. Følgende punkter beskriver hvordan kørestolen fastgøres i
et motorkøretøj med Dahl Docking station:
1. Kør kørestolen ind køretøjet og vær opmærksom på at kørestolens center er i midten af docking stationen
2. Kør langsomt indtil det mærkes at kørestolen har ramt endepositionen i docking stationen, der stemmer
overens med at låsepladen passer i docking stationen. Så snart låsepladen kommer i kontakt med låsepinden, lyder der en advarselstone og et rødt lys vil tænde på betjeningspanelet indtil pladen er fastgjort eller
fjernet fra docking stationen. En klikkelyd vil lyde når endepositionen er ramt.
3. Kørestolen er nu låst i docking stationen. Advarselstonen stopper og et grønt lys vil tænde på betjeningspanelet, som indikation på kørestolen er låst fast korrekt.
Efter fastgørelse af kørestolen, husk at fastspænde brugeren med sikkerhedsselen som beskrevet i sektion 3.

ADVARSEL!
Hvis kørestolen ikke er centreret korrekt, kan det være det ikke er muligt at låse den i docking stationen. I
dette tilfælde, forsøg igen ved at køre lidt baglæns og centrér igen kørestolen. Prøv til du høre kilkkelyden
og det grønne lys er tændt

5.4 Brug af Dahl Docking station: Frigørelse
Følgende punkter beskriver hvordan kørestolen frigøres i et motorkøretøj med Dahl Docking station.
1. Når køretøjet er bragt til standsning fjernes sikkerhedsselen.
2. For at frigøre, kør kørestolen så langt frem i Docking Stationen, som du kan, for at aflaste tryk på låsetappen og tryk herefter på den røde knap i betjeningspanelet. Låsetappen udløses/frigøres i ca. 5 sekunder.
Herefter låses/aktiveres låsetappen automatisk igen. Forsøg ikke at bakke ud af docking stationen indtil den
røde LED i betjeningspanelet, som indikerer frigørelsesposition, lyser.

INFORMATION
Hvis man starter med at bakke ud af docking stationen inden den røde LED lyser og låsetappen er blevet udløst, risikeres at låsetappen ikke kan udløses og det bliver umuligt at bakke ude af dockingen. Når dette sker,
venligst gentag frigørelses procedure.
3. Kør kørestolen væk fra docking stationen inden de ca. 5 sekunder er gået.

Aktiv Kørestol
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5.3 Brug af Dahl Docking station: Manuel frigørelse ved strømsvigt
De følgende punkter beskriver hvordan kørestolen frigøres i et motorkøretøj med Dahl Docking station ved
strømsvigt:
1.

Der er en manuel frigørelseskontakt på docking stationens forkant. Flyt kørestolen fremad for at frigøre
tryk fra låsebolten and skub den røde frigørelses arm til siden og hold den der mens kørestolen bakkes ud
af docking stationen.

2.

Det er muligt at montere en kabel-aktiveret betjeningsgreb. Den røde frigørelses arm skal skubbes til siden
og holdes der mens kørestoles flyttes væk.

3.

Hvis den beskrevede manuelle frigørelsesprocedurer fejler, er der en nødsituations frigørelsesværktøj lavet i
rød plastic som medfølger hver docking station. Flyt kørestolen fremad for at frigøre tryk fra låsebolten
og placér nødsituations frigørelsesværktøjet i hullet mellem låse pladen og docking stationen. Skub frigørelsesværktøjet og kørestolen fremad indtil låsebolten tvinges ned - herefter kan kørestolen bakkes ud af
docking stationen (se figur 12 og 13).

Figur 12 Dahl Docking Manuel Frigørelse

Figur 13 Indsæt frigørelses værktøjet

5.6 Sikkerhedssele med Dahl Docking
Ved fastspænding af kørestol med Dahl docking system, skal gulvforankringspunkterne til sikkerhedsselen være
placeret 10 til 60 mm på ydersiden af kørestolens hjul.
Hofteselen skal være positioneret lavt over forsiden af bækkenet, således at denne danner en vinkel, som ligger
inden for den foretrukne eller alternative zone på 30° til 75° grader, som vist på illustrationen. En stejlere (større)
vinkel inden for den foretrukne zone på 45° til 75° er ønskelig, dog aldrig mere end 75° grader (se figur 14).

Figur 14 Sikkerhedssele med Dahl Docking
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BEMÆRK
Bemærk at Dahl-Docking systemet kun kan eftermonteres på en Wolturnus kørestol af Wolturnus A/S
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