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1 Forord
INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2014-07-21
► Læs dette dokument opmærksomt igennem.
► Følg sikkerhedsanvisningerne.

INFORMATION
► Dette dokument kan bestilles som PDF-fil hos Customer Care Center (CCC) under oa@ottobock.com eller

ved producentens serviceafdeling (for adresser se indersiden bag i omslaget eller bagsiden).
► PDF-filen kan også vises forstørret.
► Ved yderligere spørgsmål til brugsanvisningen kontakt det faguddannede personale, som har udleveret pro

duktet. 

Du har her fået et kvalitetsprodukt, som du kan anvende alsidigt i dagligdagen, både derhjemme og udenfor. 
Læs brugsanvisningen, inden du anvender produktet. Gør dig fortrolig med håndteringen, funktionen og brugen af
produktet. Overhold alle sikkerhedsanvisninger og henvisninger for at undgå enhver form for personskade. Opbe
var denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du kan læse i den på et senere tidspunkt.
Vær især opmærksom på følgende:
• Ledsagere skal ligeledes instrueres i brugen af produktet af faguddannet personale ved hjælp af denne brugs

anvisning. 
• Produktet er blevet tilpasset brugerens behov. Efterfølgende ændringer må kun udføres af faguddannet perso

nale. Vi anbefaler regelmæssig kontrol af produktets indstillinger for at sikre en optimal behandling på langt
sigt. Især hos børn og unge er en halvårlig tilpasning påbudt.

• I tilfælde af spørgsmål eller problemer, bedes du venligst kontakte det faguddannede personale, som har til
passet produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside eller bagsiden mht. adresser).

• Produktet må udelukkende kombineres med det ekstraudstyr, som er anført her. Producenten påtager sig intet
ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre producenter uden for modulsy
stemet. Se også oplysningerne i kapitel "Ansvar".

• Service og reparationer på produktet må kun udføres af kvalificeret faguddannet personale. Kontakt den på
gældende specialforretning, hvis du har problemer. Ved reparationer anvendes her udelukkende originale
Ottobock-reservedele. 

• Dit produkt kan afvige fra de viste varianter. Især er ikke alt ekstraudstyr, som beskrives i denne brugsanvis
ning, monteret på dit produkt.

• Producenten forbeholder sig ret til tekniske ændringer, hvad angår den beskrevne model i denne brugsanvis
ning.

2 Produktbeskrivelse
2.1 Funktion
Sædeenheden til en reha-klapvogn er udelukkende beregnet til transport af børn med manglende gangevne og
gangbesvær. 
Sædeenheden til reha-klapvognen er kun godkendt til transport af et barn på ca. 1 – 10 år (alt efter barnets størrel
se og vægt). Klapvognen betjenes af ledsageren (fremmed transport). 
Sædeenheden til reha-klapvognen kan anvendes både inden- og udendørs. Den kan justeres og tilpasses på man
ge måder for optimal, individuel tilpasning.
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2.2 Produktoversigt
1

Kimba Neo sædeenhed

1 Vinkeljusterbart ryglæn
2 Aftageligt sæde med sidepelotter
3 Justerbar fodplade
4 Rygvinkelindstilling
5 Sædevinkeljustering

3 Sikkerhed
3.1 Advarselssymbolernes betydning

ADVARSEL Advarsel om risiko for alvorlig ulykke og personskade.
FORSIGTIG Advarsel om risiko for ulykke og personskade.

BEMÆRK Advarsel om mulige tekniske skader.
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3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG
Manglende kendskab til brugsanvisningen
Personskader på grund af brugerfejl
► Læs først brugsanvisningen. 
► Gør dig fortrolig med håndteringen og funktionerne af produktet inden brug og øv omgangen med det. Bruge

rens sikkerhed kan blive påvirket negativt, hvis du ikke følger disse anvisninger.

3.3 Sikkerhedsanvisninger mht. brug
INFORMATION

Sædeenheden er beregnet til brug sammen med Kimba Neo gadestel. Følg venligst sikkerhedsanvisningerne i
brugsanvisningen 647G891.

Farer ved indretning til brug

ADVARSEL
Ændring af indstillingerne på egen hånd
Alvorlig personskade på brugeren pga. ikke-tilladte ændringer på produktet
► Bibehold indstillingerne, som det faguddannede personale har foretaget. Du må kun selv foretage de indstil

linger, som er beskrevet i kapitlet "Anvendelse" i denne brugsanvisning. 
► Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, hvis der er problemer med indstil

lingen (utilfredsstillende siddeposition, flagrende forhjul m.m.). 
► Aftal samtlige ændringer af indstillingerne forud med det faguddannede personale/terapeuterne for at forhin

dre sundhedsskader og for ikke at sætte behandlingsresultater over styr.

ADVARSEL
Forkert håndtering af emballagematerialer
Risiko for kvælning på grund af tilsidesættelse af opsynspligten
► Sørg for, at emballagematerialet opbevares utilgængeligt for børn.

Fare ved eksisterende hudskader

FORSIGTIG
Længere kontakt med allerede skadet hud
Hudrødme eller tryksteder pga. bakteriesmitte eller forkert tilpasset siddepude
► Kontrollér før brug af produktet, om huden på særligt belastede kropsområder (f.eks. balder, ryg og lårenes

bagside) er intakt.
► I tilfælde af problemer, bedes du venligst kontakte det faguddannede personale, som har tilpasset dette pro

dukt.
► Producenten påtager sig intet ansvar for sundhedsskader som følge af brug af produktet med allerede skadet

hud.

Farer pga. ild, varme og kulde

FORSIGTIG
Antændelse af siddepude og rygbetræk
Forbrændinger på grund af brugerfejl
► Siddepuden og rygbetrækket er svært antændelige, men de kan alligevel brænde. Vær derfor særdeles forsig

tig ved omgang med ild.
► Hold enhver form for antændelseskilder væk, især brændende cigaretter.
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FORSIGTIG
Ekstreme temperaturer
Nedkøling eller forbrændinger ved kontakt med komponenter, svigt af komponenter
► Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer (f.eks. solindstråling, sauna, ekstrem kulde).

BEMÆRK
Anvendelse ved forkerte omgivelsesbetingelser
Beskadigelse af produktet
► Anvend ikke produktet i saltvand.
► Undgå beskadigelser på produktet, forårsaget af sand og andre smudspartikler.

3.3.1 Yderligere oplysninger

INFORMATION
På trods af overholdelse af alle direktiver og standarder, er det muligt, at alarmsystemer (f.eks. i varehuse) reage
rer på dit produkt. Fjern i dette tilfælde dit produkt fra det pågældende område.

3.4 Typeskilt og advarselsskilte
3.4.1 Typeskilt

Etiket Betydning
A Typebetegnelse
B Producentens artikelnummer
C Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
D Producentinformation/adresse/producentland
E Serienummer
F Europæisk artikelnummer/Global Trade Item Number
G Læs brugsanvisningen før brug.

2

Typeskiltet "Sædeenhed" sidder på ryglæ
net.

H CE-mærke – produktsikkerhed i overensstemmelse med EU-
direktiverne

4 Levering
4.1 Leveringsomfang
Leveringen omfatter:
• Kimba Neo sædeenhed
• Ekstraudstyr iht. bestillingen
• Justerbar fodplade
• Brugsanvisning (brugere)

4.2 Opbevaring
Sædeenheden skal opbevares på et tørt sted. Herved skal omgivelsestemperaturer fra -10 °C til +40 °C overhol
des. Direkte sollys eller UV-lys medfører hurtigere ældning af produktet. Som følge heraf bliver materialets overfla
de hård.

5 Indretning til brug
5.1 Samling

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse, fastklemning grundet forkert håndtering
► Tag kun fat om de foreskrevne komponentdele, når ryglænet klappes op.
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FORSIGTIG
Fejl ved samling
Brugeren kan styrte eller vælte pga. komponenter, der løsner sig
► Vær ved påsætningen af sædeenheden opmærksom på, at denne skal gå hørbart i indgreb i understellet.
► Sikr sædeenheden med sædelåsen.

Påsætning af sædet
1) Sæt først sædet på i en vinkel på ca. 45° på det bageste rør på sædeholderen (se ill. 3).
2) Tryk sædets forkant på understellet, indtil holdekloen går hørbart i indgreb på sædeholderens forreste rør (se

ill. 4).
3) Skub sædelåsen mod venstre for at låse den fast (se ill. 5).
4) Kontroller, at forbindelsen mellem sæde og understel er fast. Dette kan f.eks. kontrolleres ved at trække ryglæ

net bagud.

3 4

5

6 Anvendelse
6.1 Informationer om brug

ADVARSEL
Ændring af indstillingerne på egen hånd
Alvorlig personskade på brugeren pga. ikke-tilladte ændringer på produktet
► Bibehold indstillingerne, som det faguddannede personale har foretaget. Du må kun selv foretage de indstil

linger, som er beskrevet i kapitlet "Anvendelse" i denne brugsanvisning. 
► Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, hvis der er problemer med indstil

lingen (utilfredsstillende siddeposition, flagrende forhjul m.m.). 
► Aftal samtlige ændringer af indstillingerne forud med det faguddannede personale/terapeuterne for at forhin

dre sundhedsskader og for ikke at sætte behandlingsresultater over styr.
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ADVARSEL
Ikke tilladt anvendelse
Brugeren kan styrte eller vælte, hvis anvisningerne ikke overholdes
► Brugen af en reha-klapvogn til andre formål end det tiltænkte kan være forbundet med fare.
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se kapitel "Tekniske data").

FORSIGTIG
Manglende kontrol af funktionsdygtighed
Brugeren kan styrte, vælte pga. dårlig vedligeholdelse
► Kontroller produktets funktionsdygtighed før hver anvendelse af hensyn til brugerens sikkerhed.
► Se anvisningerne i kapitlet „Vedligeholdelse“ > „Vedligeholdelsesintervaller“.

INFORMATION
Følg også sikkerhedsanvisninger i kapitlet "Sikkerhed" > "Sikkerhedsanvisninger ved brug".

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal der foretages følgende kontroller før kørsel:
1) Kontrollér, at sæde- og rygvinkelindstillingens låseanordning er låst fast.
2) Kontrollér funktionsdygtigheden af alle selelåsene på sikkerhedsselerne og/eller positioneringshjælperne.

6.2 Basisfunktioner i Kimba Neo sædeenhed
INFORMATION

Indstilling af sæde- og ryghældningen er ikke mulig, hvis enheden anvendes i kombination med understellene
Kimba Cross og Kimba Inline.

6.2.1 Af- og påtagning af sædeenheden

FORSIGTIG
Forkert påsætning af sædeenheden
Brugeren falder ud, fordi sædeenheden ikke er fastlåst korrekt
► Sikr sædeenheden med sædelåsen.
► Vær ved påsætningen af sædeenheden opmærksom på, at denne skal gå hørbart i indgreb i understellet.

Til transport af reha-klapvognen i en personbil eller for at fordele vægten på to løftninger i forbindelse med et løft,
kan sædeenheden nemt tages af/sættes på gadestellet.

Aftagning af sædeenheden
1) For at åbne sædelåsen skubbes den mod højre (se ill. 6).
2) Stå ved siden af sædeenheden og hold sædet fast med en hånd på ryglænet i hovedområdet.
3) Træk grebet på udkoblingshåndtaget, der befinder sig under sædet, op til sædekanten (se ill. 7).

→ Holdekloen frigiver nu sædeholderen.
4) Vip sædet bagud i en vinkel på ca. 45°, og løft det derefter opad for at tage det af (se ill. 3).

6 7
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Påsætning af sædeenheden
Se kapitlet "Samling: Påsætning af sædeenheden".

Drejning og påsætning af sædeenheden
Hvis sædet drejes før det sættes på, skal vippebegrænsningen efterfølgende justeres af sikkerhedsmæssige årsa
ger. Se mere herom i kapitlet "Samling: Påsætning af sædeenheden" samt de to efterfølgende kapitler.

6.2.2 Drejning af sædeenheden

FORSIGTIG
Ikke aktiveret vippebegrænsning
Brugeren kan falde ud grundet brugerfejl
► Indstil altid vippebegrænsningen, før der drejes på sædeenheden.

Sædeenheden kan sættes på understellet i to retninger (med blikretning i eller modsat køreretningen) (se ill. 9; se
ill. 10).
For at kunne sætte sædeenheden på igen efter en drejning på 180°, skal vippebegrænsningen først indstilles (se
følgende kapitel).

9 10

6.2.3 Indstilling af vippebegrænsningen efter en drejning af sædet
Indstilling af vippebegrænsningen efter en drejning af sædet beskrives i brugsanvisningen til gadestellet.

6.2.4 Indstilling af rygvinklen

FORSIGTIG
Ændret tyngdepunkt efter indstilling af rygvinklen
Brugeren kan styrte eller falde ud, hvis indstillingerne er forkerte
► Kontrollér vippestabiliteten efter hver ændring af rygvinklen. Ved denne kontrol skal produktet holdes fast i

skubbehåndtaget/skubbebøjlen med hænderne.

Ryglænet kan alt efter behov indstilles i et område fra 90° til 180°:
1) Drej det nederste drejehåndtag mod venstre og frigiv derefter rygvinkelindstillingen (se ill. 11).
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2) Træk ryglænet bagud eller fremad til den ønskede position. Den maksimale position er liggepositionen (se
ill. 12)
INFORMATION: Vær opmærksom på, at ved maksimal indstilling (liggeposition) skal fodpladen være
indstillet, således at brugerens fødder kan ligge bekvemt.

3) Drej drejehåndtaget mod højre for at fastlåse rygvinklen.

11 12

6.2.5 Indstilling af sædevinklen

FORSIGTIG
Forkert håndtering af sædevinkelindstillingen
Brugeren kan vælte eller falde ud af sædeskålen/sædesystemet pga. brugerfejl
► Øv først brugen af sædevinkelindstillingen, uden at brugeren sidder i sædet.
► Aktiver kun sædevinkelindstillingen, når stolen står på en fast overflade.
► Når der køres på stigninger eller forceres hindringer, må dette kun foregå, når sædet er i vandret neutralposi

tion. Ved kørsel ned ad bakke er det hensigtsmæssigt at hælde sædetiltet lidt bagud. 
► Kør kun på stigninger, hvis man har styrke nok til at holde klapvognen.
► Sørg ved aktivering af sædevinkelindstillingen, at brugeren er sikret mod at falde ud af klapvognen enten

fremad eller bagud. Hold således skubbegrebet/skubbebøjlen fast med hånden, når sædevinkelindstillingen
aktiveres.

► Grib ikke ind i indstillingsmekanismen med fingerene ved brug af sædevinkelindstillingen.

INFORMATION
Drejehåndtaget til indstillingsmekanismen er ikke monteret på alle gadestel. Den nedenfor beskrevne fremgangs
måde vedrører funktionerne i Kimba Neo sædeenhed, hvis denne bestilles og leveres sammen med Kimba Neo
understel. Funktion til indstilling af sædevinklen kan alternativt være anbragt på gadestellet. Se i denne forbindel
se oplysningerne i brugsanvisningen til gadestellet.

Sædet kan alt efter behov indstilles i et område fra –10° til +35°:
1) Drej det øverste drejehåndtag mod højre og frigiv derved indstillingsmekanismen (se ill. 13).

BEMÆRK! Beskadigelse af sædeindstillingen. Drej drejehåndtaget med normal håndkraft indtil an
slag, indtil du mærker tydelig modstand. Ved overdrejning af drejehåndtaget bliver indstillingsmeka
nismen beskadiget.

2) Indstil sædets vinkel i den ønskede position (se ill. 14).
FORSIGTIG! Sikr brugeren mod at kunne falde ud ved hjælp af en hånd (f.eks. ved at holde fast i bru
gerens overkrop).

3) Slip drejehåndtaget.
→ Indstillingsmekanismen låser automatisk.

4) Tryk ryglænet let fremad eller bagud for at sikre, at sædevinklen er indstillet, så brugeren ikke kan glide. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal positionen af det øverste drejehåndtag kontrolleres.
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6.2.6 Indstilling af fodpladen

FORSIGTIG
Forkert indstigning via den nedklappede fodplade
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Klap fodpladen op før indstigningen.

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte, hvis der løftes i aftagelige komponenter
► Ledsagere må kun holde fast i produktet på fastsvejste eller fastmonterede komponenter. Konkrete farer be

står særligt ved løft på fodpladen, på skubbehåndtaget/skubbebøjlen, på hoftebøjlen og på armlænet.

6.2.6.1 Indstilling af knævinklen
Fodpladens knævinkel kan alt efter behovet indstilles i et område fra 0° til +90°:
1) Løsn indstillingshåndtaget (se ill. 15).
2) Indstil knævinklen.
3) Skru indstillingshåndtaget fast igen.
4) Kontrollér før brug, at fodpladen sidder forsvarligt fast. Dette kontrolleres ved at trykke fodpladen nedad. 
→ Knævinklen må ikke ændre sig.

15

6.2.6.2 Opklapning af fodpladen
Ved transport kan fodpladen klappes ind.

Fodplade standard
1) Tag fat i fodpladen (se ill. 16, pos. 1) og klap op (se ill. 16, pos. 2).
2) Klap fodpladen ned igen ved at trykke den nedad. 

Fodplade vinkeljusterbar (ekstraudstyr)
1) Træk i udløsningsremmen (se ill. 17).
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2) Klap fodpladen op.
3) Klap fodpladen ned igen ved at trykke den nedad. Den låser automatisk.

16 17

6.3 Yderligere ekstraudstyr
6.3.1 Hovedstøtte
Sædet på reha-klapvognen kan udstyres med hovedstøtter, som ved bestemte indikationer giver hovedet ekstra
støtte.

6.3.1.1 Hovedstøttepelotter
Ved dette ekstraudstyr (se ill. 18) foretages indstillingen af frirummet i hovedområdet ved at forskyde pelotterne i de
aflange huller (stort indstillingsområde). 
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.

6.3.1.2 Integrerede hovedstøtter
Ved dette ekstraudstyr (se ill. 19) foretages indstillingen af frirummet i hovedområdet ved at indlægge skumpuder i
sidepolstringen (indstillingsområde: 30 mm i 1 mm trin).
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.

18 19

6.3.2 Sikkerhedsseler

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i handicapkøretøjer
Brugeren kan falde ud af produktet, alvorlig tilskadekomst grundet fejl i håndteringen af produktet
► Selesystemet må under ingen omstændigheder bruges som sikkerhedssele ved transport i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at selesystemet kun er beregnet til ekstra stabilisering af den siddende person i produk

tet.
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ADVARSEL
Forkert anlæggelse af selesystemet eller af positioneringshjælpen
Strangulering, kvælning på grund af sikkerhedsseler/positioneringshjælpere, der er ført forkert
► Følg anvisningerne til korrekt anlæggelse, så brugeren ikke kan glide og derved komme i en farlig position. 
► Vær opmærksom på, at brugerens ryg ved anlæggelsen og ved brug af produktet skal slutte tæt ind mod ryg

polstringen.
► Brug ikke sikkerhedsseler eller positioneringshjælp, når brugeren kan sidde selv.

Produktet kan være udstyret med forskellige typer af sikkerhedsseler.
Dette ekstraudstyr monteres og indstilles på forhånd af det faguddannede personale. Hvis ekstraudstyret er indstil
let for stramt eller ikke kan lukkes, kan sikkerhedsselen ved behov indstilles efterfølgende.

6.3.2.1 Hoftesele
Sædeenheden kan udstyres med en hoftesele. Den fungerer som ekstra stabilisering af hoften, og forhindrer bru
geren i at kunne glide ud af sædet (se ill. 20).

Indstilling af selen
1) Før forsigtigt selen gennem seleudtræksstoppet (se ill. 21, pos. 1).
2) Tryk selespænden sammen (se ill. 21, pos. 2), og træk selen i den ønskede retning.

Vær opmærksom på, at selen skal rage mindst 20 mm ud over spænden, så seleudtræksstoppet kan skubbes
over den løse seleende.

3) Før selen ind gennem seleudtræksstoppet igen (se ill. 21, pos. 1).

Brug af selen
1) Tryk på "press"-knappen (se ill. 20, pos. 1) for at åbne selen.
2) Anbring brugeren i sædet.
3) Skub metaltungen ind i huset, indtil selelåsen går hørbart i indgreb.

20 21

6.3.2.2 4-punktssele
Sædeenheden kan udstyres med en 4-punktssele (se ill. 23). Den fungerer som ekstra stabilisering af hoften og
skuldrene, og forhindrer, at brugeren glider ud af sædet. Den anvendte selelås letter ind- og udstigningen af pro
duktet.

Indstilling af selen
1) Indstillingen af hofteseledelen svarer til indstillingen af hofteselen (se side 15).

INFORMATION: Hvis hofteselen er ført under polstringen, skal polstringens lukninger løsnes.
2) Indstil skulderselerne ved hjælp af klapspænderne på ryglænet (se ill. 22).
→ 4-punktsselen er indstillet korrekt, når den låste selelås ligger på barnets underliv (se ill. 24).

Brug af selen
1) Tryk på udløserknappen for at låse spænden op (se ill. 23, pos. 1).
2) Læg skulder-/hofteseler til siden.
3) Anbring brugeren i sædet.
4) Før selerne over skuldrene (se kapitel "5-punktssele").
5) Lad låsetungerne gå i indgreb i selelåsen (se ill. 23, pos. 2).
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6.3.2.3 5-punktssele
Sædeenheden kan være udstyret med en 5-punktssele (se ill. 24). Den fungerer som ekstra stabilisering af hoften
og skuldrene, og forhindrer, at brugeren glider ud af sædet. Den anvendte selelås letter ind- og udstigningen af
produktet.

Indstilling af selen
1) Forlæng/afkort skridtselen på selespænden (se ill. 25).
2) Justér hofteseledelen bag sædet ved hjælp af justeringsspænden (se ill. 26).

INFORMATION: Hvis hofteselen er ført under polstringen, skal polstringens lukninger løsnes.
3) Indstil skulderselerne ved hjælp af klapspænderne på ryglænet (se ill. 27, pos. 1 og pos. 2).
→ 5-punktsselen er indstillet korrekt, når den låste selelås ligger på barnets underliv (se ill. 24).

24 25

26 27

Brug af selen
1) For at låse selen op, skal der trykkes på den røde knap (se ill. 24, pos. 1).
2) Læg skulder-/hofteseler til siden.
3) Anbring brugeren i sædet.
4) Læg selerne over skuldrene.
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5) Lad begge låsetunger gå i indgreb i selelåsen (se ill. 29).

28 29

6.3.3 Positioneringshjælp

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i handicapkøretøjer
Brugeren kan falde ud af produktet, alvorlig tilskadekomst grundet fejl i håndteringen af produktet
► Selesystemet må under ingen omstændigheder bruges som sikkerhedssele ved transport i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at selesystemet kun er beregnet til ekstra stabilisering af den siddende person i produk

tet.

ADVARSEL
Forkert anlæggelse af selesystemet eller af positioneringshjælpen
Strangulering, kvælning på grund af sikkerhedsseler/positioneringshjælpere, der er ført forkert
► Følg anvisningerne til korrekt anlæggelse, så brugeren ikke kan glide og derved komme i en farlig position. 
► Vær opmærksom på, at brugerens ryg ved anlæggelsen og ved brug af produktet skal slutte tæt ind mod ryg

polstringen.
► Brug ikke sikkerhedsseler eller positioneringshjælp, når brugeren kan sidde selv.

Dette ekstraudstyr monteres og indstilles på forhånd af det faguddannede personale. Hvis ekstraudstyret er indstil
let for stramt eller ikke kan lukkes, kan sikkerhedsselen ved behov indstilles efterfølgende.
Sædeenheden kan udstyres med positioneringssystemer.

6.3.3.1 Kropspelotter
Sædeenheden kan forsynes med kropspelotter, som ved bestemte indikationer giver ekstra støtte til overkroppen
(se ill. 30). 
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.

30 31

6.3.3.2 Abduktionskile
Sædeenheden kan være forsynet med en abduktionskile (se ill. 31), som ved bestemte indikationer sikrer benenes
abduktion (spredning ud til siden) i forhold til midten af kroppen.
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Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.

6.3.3.3 Hoftebøjle

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Sædeenheden kan være forsynet med hoftebøjle (se ill. 32), som ved bestemte indikationer fastlåser hoften i sæ
det. 

Åbning af hoftebøjlen
1) Tryk på den bageste ende af en låsespænde med tommel- eller pegefingeren (se ill. 33).
2) Træk kunststofselen ud, mens låsespænden trykkes ned.

Anlæggelse af hoftebøjlen
1) Anbring brugeren i sædet. Sørg for, at brugeren sidder helt ind mod rygpolstringen.
2) Tryk den bageste del af en låsespænde med pegefingeren (se ill. 33).
3) Skub kunststofselen ind, mens låsespænden trykkes ned.

FORSIGTIG! Hvis hoftebøjlen er for løs, kan det betyde, at brugerens hofte kan glide fremad og der
med resultere i en forkert positionering i sædet, eller at brugeren glider ud af sædet. Sikr derfor, at
brugeren sidder korrekt i sædet.

32 33

6.3.3.4 Bryst-skulder-pelotte

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Sædeenheden kan være udstyret med en bryst-skulder-pelotte, som ved bestemte indikationer fastlåser kroppen i
sædet (se ill. 34). Bryst-skulder-pelotten anvendes til at opnå en symmetrisk opret holdning af hoften og kroppen.

Indstilling af bryst-skulder-pelotten
Indstillingen af den endelige selespænding sker i forbindelse med anlæggelsen ved justering af selelængden på de
2 klapspændepar på bagsiden af sædet (se ill. 35, pos. 1).

34 35
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Anlæggelse af bryst-skulder-pelotten
1) Ved behov: Før brugeren sættes i sædet, skal klapspænderne på bagsiden af sædet løsnes (se ill. 35, pos. 1)

og bryst-skulder-pelottens seler skal trækkes lidt fremad.
2) Løsn bryst-skulder-pelottens nederste seler på stikspænderne (se ill. 36/se ill. 37, pos. 1), ret selerne ud og

læg bryst-skulder-pelotten bagud.
3) Anbring brugeren i sædet. Sørg for, at brugerens ryg læner op ad rygpolstringen.
4) Før bryst-skulder-pelotten over brugerens hoved og læg den på overkroppen.
5) Stik de nederste seler på bryst-skulder-pelotten ind i stikspænderne (se ill. 36/se ill. 37, pos. 1).
6) Ved behov: Efterspænd/fastspænd selerne i klapspænderne på bagsiden af sædet og klem fast (se ill. 35,

pos. 1). Vær opmærksom på, at bryst-skulder-pelotten skal ligge symmetrisk på hoften.
FORSIGTIG! Lægges bryst-skulder-pelotten for løst, kan brugeren glide fremad og dermed kan der
ske en forkert positionering af brugeren, eller brugeren kan glide ud af sædet. Sørg for, at barnet sid
der korrekt i sædet. De nederste pelotteseler skal ligge fast på ryggen.
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6.3.3.5 Fikseringsvest

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Sædeenheden kan være udstyret med en fikseringsvest, som ved bestemte indikationer fastlåser kroppen i sædet
(se ill. 38). Den giver ikke nogen støtte til hoften.

Indstilling af fikseringsvesten
Indstillingen af den endelige selespænding sker i forbindelse med anlæggelsen ved justering af selelængden på de
6 klapspænder på bagsiden af sædet (se ill. 39).
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Anlæggelse af fikseringsvesten
1) Åbn burrebåndslukningerne over lynlåsen (se ill. 38, pos. 1).
2) Lyn lynlåsen op (se ill. 38, pos. 2).
3) Ved behov: Før brugeren anbringes i sædet, løsnes klapspænderne på bagsiden af sædet og fikseringsvestens

seler trækkes en smule fremad (se ill. 39).
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4) Anbring brugeren i sædet. Sørg for, at brugerens ryg læner op ad rygpolstringen.
5) Lyn lynlåsen (se ill. 38 pos. 2).
6) Ved behov: Efterspænd/stram remmene i klapspænderne på bagsiden af sædet (se ill. 39, pos. 3) og klem fast.
7) Luk burrebåndslukningerne over lynlåsen (se ill. 38, pos. 1). I det daglige kan fikseringsvesten også tages

på/af ved at åbne/lukke stikforbindelserne på forsiden (se ill. 40, pos. 1/2).

40

6.3.3.6 Lyskebukser

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Sædeenheden kan være udstyret med lyskebukser, som ved bestemte indikationer fastlåser hoften i sædet (se
ill. 41). 

Indstilling af lyskebukser
Indstillingen af den endelige selespænding sker ved anlæggelsen på følgende måde:
• Justér selelængden på de 2 klapspænder på bagsiden af sædet (se ill. 42, pos. 1).
• Justering af selerne i seleindstillingen på lårremmene (se ill. 43, pos. 1).

Anlæggelse af lyskebukserne
1) Ved behov: Åbn klapspænderne og træk selerne på lårremmene en lille smule fremad (se ill. 42, pos. 1).
2) De to stikforbindelser på lårremmene åbnes ved at trykke på stikkets tunger (se ill. 43, pos. 1).
3) Anbring brugeren på lyskebukserne, og før lårremmene ind mellem benene, over lårene og ud (se ill. 41).
4) Luk begge stikforbindelser på lårremmene (se ill. 43, pos. 1).
5) Ved behov: Efterspænd/fastspænd selerne i klapspænderne på bagsiden af sædet og klem fast (se ill. 42,

pos. 1).
6) Ved at trække den løse ende af selen ind i seleindstillingen, kan man ved behov tilpasse længden på lårremme

ne (se ill. 43, pos. 2).

41 42
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6.3.3.7 Nakkestøtter
Formpolstringen understøtter, at brugerens hoved holdes i ro i sædeenheden.
Dette ekstraudstyr monteres af det faguddannede personale. 

44 45

6.3.3.8 Lændepude
Lændepuden giver ekstra støtte til lændehvirvelsøjlen.
Dette ekstraudstyr positioneres og fastgøres under sædepolstringen af det faguddannede personale. 

46

6.3.3.9 Burrebånds-/fodrem
Sædeenheden kan være udstyret med burrebånds-/fodrem, som ved bestemte indikationer fastlåser barnets fødder
på fodpladen (se ill. 47). 

Brug af burrebånds-/fodrem
1) Åbn burrebånds-/fleecelukningen. 
2) Placér foden på fodpladen.
3) Før remmen fast omkring skoen og luk burrebånds-/fleecelukningen over hele fladen.
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6.3.4 Terapibord

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte, hvis der løftes i aftagelige komponenter
► Terapibordet må ikke anvendes til at løfte produktet med.

BEMÆRK
Overbelastning
Beskadigelse af produktet grundet brugerfejl
► Terapiborde må ikke belastes med tunge genstande.

INFORMATION
► Vær opmærksom på, at terapibordet ikke kan kombineres med ekstraudstyret "armlæn" eller "holdebøjle", da

de bruger de samme monteringspunkter.
► Vær opmærksom på, at terapibordet kun kan anvendes, når sædet vender i køreretningen.

Sædeenheden kan være udstyret med et terapibord, der giver mulighed for at henstille genstande tæt på sædet. 
Terapibordet fastgøres til sædeenheden, så det ikke kan dreje.

Påsætning af terapibordet
1) Sæt terapibordet ind i holderne.
2) Tryk stativfjedrene ind (se ill. 48, pos. 1).
3) Tryk terapibordet nedad, indtil stativfjedrene går i indgreb.

Aftagning af terapibordet
1) Tryk stativfjedrene ind (se ill. 48, pos. 1).
2) Løft terapibordet opad og tag det af.

Indstilling af terapibordets position
1) Højdeindstilling: Løsn unbrakoskruerne med en unbrakonøgle, størrelse 4, på stangen (se ill. 48, pos. 2) og

forskyd stangen parallelt på begge sider. Fastspænd unbrakoskruerne igen.
2) Dybdeindstilling: Løsn indstillingshåndtaget under terapibordet og indstil dybden ved at forskyde terapibordet

(se ill. 49, pos. 1). Spænd indstillingshåndtaget forsvarligt igen.
3) Vinkelindstilling: Løsn indstillingshåndtaget under terapibordet, og indstil vinklen ved at dreje terapibordet i

leddet (se ill. 49, pos. 2). Spænd indstillingshåndtaget forsvarligt igen.
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6.3.5 Tag

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse, fastklemning grundet forkert håndtering
► Tag kun fat om de foreskrevne komponentdele, når ryglænet klappes op.

BEMÆRK
Ikke tilladt brug af taget
Beskadigelse af stoffet grundet brugerfejl
► Tag altid taget af, før reha-klapvognen/buggyen foldes sammen.
► Fjern også taget for at beskytte det mod skader, hvis reha-klapvognen ikke er i brug i en længere periode.

Reha-klapvognen kan være udstyret med et tag for at beskytte brugeren mod sol/regn (se ill. 50). 

Påsætning af taget
1) Bring armlænene i lodret position.
2) Bring tagets låsetunger i parallel monteringsposition (se ill. 55).
3) Skub tagets låsetunger ind i stikdelene (se ill. 55, pos. 1), indtil låsetungerne går hørbart i indgreb (se ill. 55,

pos. 2).

Indstilling af tagets vinkelposition
1) Fold taget sammen.
2) Tag fat i taget på den forreste tagbue og indstil vinklen ved at trykke eller trække i tagbuen. Låseleddet går au

tomatisk i indgreb (se ill. 55, pos. 3).

Aftagning af taget
1) Bring armlænene i lodret position.
2) Tagets låsetunger kan frigøres ved at trykke let på stikdelen (se ill. 55, pos. 2). 
3) Træk låsetungerne ud og tag taget af.

50 51
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Særlige detaljer ved taget
• Åbning af vinduet giver mulighed for permanent synskontakt med barnet (se ill. 52).
• Tages den øverste del af, fås en bedre udluftning (f.eks. ved stegende hede om sommeren; se ill. 53).
• Regnbeskyttelsestasken indeholder regnslaget (se ill. 57).

52 53

6.3.6 Regntag
Sædeenheden kan være udstyret med et regntag for at beskytte brugeren mod sol/regn (se ill. 54). 

Påsætning af regntag
1) Bring armlænene i lodret position.
2) Bring regntagets låsetunger i parallel monteringsposition (se ill. 55).
3) Skub regntagets låsetunger ind i stikdelene (se ill. 55, pos. 1), indtil låsetungerne går hørbart i indgreb (se

ill. 55, pos. 2).

Indstilling af regntagets vinkelposition
1) Sammenfoldning af regntaget.
2) Tag fat i regntaget på den forreste tagbue og indstil vinklen ved at trykke eller trække i tagbuen. Låseleddet går

automatisk i indgreb (se ill. 55, pos. 3).

Aftagning af regntaget
1) Bring armlænene i lodret position.
2) Regntagets låsetunger kan frigøres ved at trykke let på stikdelen (se ill. 55, pos. 2). 
3) Træk låsetungerne ud og tag regntaget af.
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Særlige detaljer ved regntaget
• Det gennemsigtige regntag beskytter mod regn fra siden, og man har permanent kontakt til barnet (se ill. 54).
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6.3.7 Regnslag

BEMÆRK
Forkert fastgørelse
Beskadigelse af produktet pga. monteringsfejl
► Sørg ved fastgørelsen for, at produktet ikke kan gnide mod hjulene.

Reha-klapvognen kan være udstyret med regnslag, som beskytter brugeren mod fugt (se ill. 56). Regnslaget kan
opbevares i tagets sidelomme (se ill. 57).

Anvendelse af regnslaget
1) Tag regnslaget ud af sidelommen på taget (se ill. 57).
2) Kræng regnslaget over taget og fodpladen. Sørg for, at lufthullerne placeres over brugerens næse (se ill. 56,

pos. 1).

56 57

6.3.8 Benpose til vinter/sommer

BEMÆRK
Forkert fastgørelse
Beskadigelse af produktet pga. monteringsfejl
► Sørg ved fastgørelsen for, at produktet ikke kan gnide mod hjulene.

Reha-klapvognen kan udstyres med en benpose (se ill. 58). Den varmende vinterdel kan knappes på og af.

Fastgørelse af benposen
1) Læg benposen i reha-klapvognen.
2) Ved behov stikkes hofteselen (se ill. 59, pos. 1), abduktionskilen/5-punktsselen (se ill. 59, pos. 2) eller lyske

bukserne (se ill. 59, pos. 3) gennem åbningerne under benposen. 
3) Fastgør fastgørelsessnorene (se ill. 59, pos. 4) alt efter fastgørelsessituation:

→ Bag på: f.eks. på sædepladen (se ill. 60, pos. 1)
→ Foran: f.eks. på fodpladerøret (se ill. 60, pos. 2)

Anvendelse af benposen
1) Ved behov: Knap vinterdelen på eller af trykknapperne.
2) Åbn lynlåsen og anbring brugeren i klapvognen.
3) Lyn lynlåsen og luk lukningerne.
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6.3.9 Afkortning af sædedybde

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse, fastklemning grundet forkert håndtering
► Tag kun fat om de foreskrevne komponentdele, når ryglænet klappes op.

Ved hjælp af afkortningsenheden kan sædedybden på Kimba Neo sædeenhed i størrelse 1 afkortes med
50 mm cm til 140 mm.
Hvis sædedybden skal gøres større, kan afkortningsenheden demonteres. Kontakt venligst det faguddannede per
sonale, som har tilpasset produktet.

62

6.3.10 Inkontinensbetræk
Inkontinensbetrækket (se ill. 63) beskytter polstringen på Kimba Neo sædeenhed.
Inkontinensbetrækket kan tages af, når det skal vaskes. Burrebåndslukningerne skal lukkes inden vask.
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Fastgørelse af inkontinensbetrækket
1) Tag sædepolstringen og rygpolstringen af sædeenheden (se side 30 ff.).
2) Læg inkontinensbetrækket til sæde- og rygpolstringen parat. Åbn alle burrebåndslukninger (se ill. 64).
3) Læg sædepolstringen ind i inkontinensbetrækket.
4) Fastgør inkontinensbetrækket til rygpolstringen: 

→ Læg rygpolstringen på inkontinensbetrækket (se ill. 65). 
→ Før de nederste 3 burrebåndslukninger omkring rygpolstringen, og luk burrebåndene (se ill. 66, pos. 1).
→ Før de lodrette burrebånd gennem rygpolstringen (se ill. 66, pos. 2).

5) Fastgør rygpolstringen til sædeenheden:
→ Træk rygpolstringen med kappen over rygindstikket.
→ Før de lodrette burrebånd over eller gennem rygpladen og bagud (se ill. 67, pos. 1).
→ Før det øverste vandrette burrebånd omkring rygpladen og luk burrebåndet (se ill. 67, pos. 2). De lodrette

burrebånd skal holdes fast med det vandrette burrebånd (se ill. 67, pos. 3).
6) Før rygpolstringen bagud og fastgør med drejelåsen på bagsiden af sædeenheden.

64 65
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Aftagning og rengøring af inkontinensbetrækket
1) Tag sædepolstringen og rygpolstringen af sædeenheden (se side 30 ff.).
2) Tag inkontinensbetrækket af sædepolstringen og læg det til side.
3) Fjern inkontinensbetrækket fra rygpolstringen. Åbn burrebåndslukningerne og træk inkontinensbetrækket af

rygpolstringen.
4) Vask inkontinensbetrækket i overensstemmelse med vaskesymbolerne på plejeetiketten.

INFORMATION: Luk burrebåndslukningerne helt før vask.

6.3.11 Armlæn

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Armlænene må ikke anvendes til at løfte sædeenheden eller reha-klapvognen/buggyen.

INFORMATION
Vær opmærksom på, at armlænene ikke kan kombineres med ekstraudstyret "holdebøjle" eller "terapibord", da
de bruger de samme monteringspunkter.

Reha-klapvognen kan udstyres med armlæn, som kan understøtte armene ved bestemte indikationer. 
De aftagelige armlæn er fastgjort til sædeenheden, så de ikke kan dreje.
Aftagning/påsætning af armlæn
1) Tryk stativfjedrene ind (se ill. 69).
2) Fjern armlænene ved at trække dem opad og væk, eller stik dem ind i holderen.

68 69

6.3.12 Holdebøjle

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Holdebøjlen må ikke anvendes til at løfte sædeenheden eller reha-klapvognen/buggyen.

INFORMATION
Vær opmærksom på, at holdebøjlen ikke kan kombineres med ekstraudstyret "armlæn" eller "terapibord", da de
bruger de samme monteringspunkter.

Reha-klapvognen kan udstyres med en holdebøjle, som ved bestemte indikationer forhindrer det siddende barn i at
falde fremad og ud af vognen.
Holdebøjlen kan tages af, så indstigningen gøres nemmere. 

Aftagning af holdebøjlen
1) Tryk stativfjedrene ind (se ill. 68, pos. 1).
2) Træk holdebøjlen opad og ud.
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Påsætning af holdebøjlen
1) Stik holdebøjlen ind i holderne fra den rigtige side (se ill. 68).
2) Tryk stativfjedrene ind (se ill. 68, pos. 1).
3) Tryk holdebøjlen nedad, indtil stativfjedrene går i indgreb.

6.4 Afmontering/transport

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse, fastklemning grundet forkert håndtering
► Tag kun fat om de foreskrevne komponentdele, når ryglænet klappes op.

BEMÆRK
Deformering i sammenfoldet tilstand
Beskadigelse af produktet, problemer ved opklapning grundet ikke-tilladt belastning
► Læg aldrig tunge genstande på det sammenfoldede produkt.

INFORMATION
Produktet kan udstyres med Kimba Neo sædeenhed eller med alternative sædesystemer. Vær i dette tilfælde op
mærksom på informationerne i brugsanvisningen til sædesystemet.

Sædeenheden skal fjernes fra understellet inden transport (se side 10).

6.5 Anvendelse i handicapkøretøjer
6.5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Anvendelse som sæde i handicapkøretøjer
Alvorlige personskader i tilfælde af en trafikulykke på grund af brugerfejl
► Benyt om muligt altid de installerede sæder og sikringssystemer i handicapkøretøjer. Kun på denne måde er

passagererne optimalt beskyttet i tilfælde af en trafikulykke.
► Produktet er afprøvet i forbindelse med et Kimba gadestel til brug i handicapkøretøjer. Nærmere oplysninger

herom får du i vores brochure om benyttelse af Ottobock-produkter i handicapkøretøjer, bestillingsnummer
646D158.

► Produktet må kun anvendes med de sikkerhedskomponenter, som producenten tilbyder, og med egnede sele
systemer som sæde i handicapkøretøjer.

► Vær opmærksom på, at før produktet bruges i et handicapkøretøj, er det altid nødvendigt at fjerne noget af ek
straudstyret.

► Brug kun produktet i handicapkøretøjer med sædeenheden rettet i køreretningen.
► Brug kun produktet i handicapkøretøjer med vandret sikret sædeenhed og lodret sikret ryglæn.

ADVARSEL
Forkert transportvægt ved brug i handicapkøretøjer
Alvorlig tilskadekomst ved uheld, da man har overskredet den tilladte nyttelast
► Når Kimba Neo sædeenhed anvendes i et handicapkøretøj, må det kun belastes til maksimum 40 kg bruger

vægt.

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i handicapkøretøjer
Alvorlig personskade pga. fejl i håndtering af produktet
► Brug under ingen omstændigheder de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der leveres med produktet,

som sikkerhedssele ved transport i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der tilbydes til dette produkt, kun har

til formål at fungere som ekstra stabilisering af personen, der sidder i produktet.
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INFORMATION
Til transport af børn op til 36 kg anbefaler Ottobock, at der anvendes en sikkerhedssele til børn (såkaldt auto-bar
nestol), der er blevet afprøvet iht. ECE 44.03 eller enhver senere eller et særligt udviklet sikkerhedssystem i hen
hold til ECE 44.04 (f.eks. en autobarnestol "Lars" fra Ottobock). Under alle omstændigheder skal landets lovbe
stemmelser overholdes.

6.5.2 Tilladt anvendelse
Produktet kan ved anvendelse af egnede sikkerhedsseler bruges begrænset som transportsæde i handicapkøretø
jer. De sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, som tilbydes fra producenten, er altid kun beregnet som ekstra
stabilisering af den siddende person i produktet.
Følgende ekstraudstyr skal fjernes før transport af reha-klapvognen i et handicapkøretøj:
• Soltag
• Holdebøjle
• Terapibord
• Pusletaske
• Rygsæk

6.5.3 Vigtige informationer
Følgende vigtige informationer fremgår også af brugsanvisningen til Kimba gadestel 647G891:
• Indstilling og låsning af sædevinklen
• Indstilling af sædeenheden
• Justering og sikring af rygvinklen
• Sikring af produktet i køretøjer
• Sikring af brugeren i produktet

6.6 Pleje
• Sand og andre smudspartikler må ikke trænge ind i produktet. De kan ødelægge hjulenes lejer og fastlåsnings

mekanikken.
• Brug i saltvand er ikke tilladt.

6.6.1 Aftagning/påsætning af polstringen til rengøring 
Polstringen kan tages af i forbindelse med pleje og vedligeholdelse af produktet.

6.6.1.1 Aftagning/påsætning af sædepolstringen
1) Løft sædepolstringen og fjern den fra sædepladens burrebånd (se ill. 70).
2) Rengør sædepolstringen.
3) Sæt sædepolstringen på igen og fastgør med burrebåndet. 
4) Skub sædepolstringen under hoftepelotterne (se ill. 71).

70 71
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6.6.2 Aftagning/påsætning af rygpolstringen

INFORMATION
Producenten tilbyder rygpolstringen i to varianter: 
► Rygpolstring til rygindstikket standard (se ill. 72)
► Rygpolstring til rygindstikket med hovedstøtter (se ill. 73)

1) Løsn drejelåsen på rygpolstringen bag sædefladen (se ill. 74).
2) Åbn lynlåsen på rygpolstringen (se ill. 75) og fjern/rengør rygpolstringen.
3) Sæt rygpolstringen på igen og træk den igennem ryggen og sædet
4) Luk drejelåsen (se ill. 74).
5) Skub rygpolstringen under begrænsningspelotterne i siden (uden ill.).

72 73

74 75

6.6.3 Aftagning/påsætning af betræk

INFORMATION
Producenten tilbyder betræk i to varianter: 
► Betræk til hovedstøttepelotter (se ill. 76, pos. 1)
► Betræk til begrænsningspelotter (se ill. 76, pos. 2)
► Betræk til thoraxpelotter (uden ill.)
► Betræk til holdebøjle (se ill. 76, pos. 3; Udskiftning, se næste kapitel)
► Betræk til hoftepelotter (se ill. 76, pos. 4)
► Betræk til abduktionskile (se ill. 76, pos. 5)

1) Fjern sædepolstring eller rygpolstring efter behov.
2) Åbn burrebåndet på betrækket.
3) Fjern betrækket på pelotten eller abduktionskilen og rengør det.
4) Træk betrækket over pelotten med den rigtige side. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

→ Hvis en sådan findes: Anbring den skum-forstærkede side udvendig (over skruehovederne) (se ill. 77,
pos. 1).

→ Træk først det betræk med siden uden tunge over pelotten (se ill. 78, pos.  1).
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→ Træk betrækket ved hjælp af tungen over pelotten (se ill. 78, pos.  2).
→ Inden de fastgøres med burrebåndslukningerne føres tungen nedad og klappes ind (se ill. 79).

5) Sæt sædepolstret eller rygpolstret på igen.

76 77
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6.6.4 Aftagning/påsætning af betræk til holdebøjle (ekstraudstyr)
1) Tryk stativfjederen ind og fjern holdebøjlen (se ill. 80, pos. 1).
2) Træk holdebøjlens polstring (se ill. 76, pos. 3) af holdebøjlen og rengør det.
3) Skub holdebøjlepolstringen på holdebøjlen (se ill. 80).
4) Påsæt holdebøjlen igen.

80

6.7 Rengøring
Rengøring i hånden 
1) Alle ramme- og kunststofdele må kun rengøres med et mildt rengøringsmiddel.
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2) Betræk af afstandsstof og mikrofibre op til maks. 40 °C. Skil dertil betrækkene fra polstrene og vask kun be
trækkene.
INFORMATION: Betrækkene kan vaskes i vaskemaskinen – dog skal delene lægges i en vaskepose
eller i et pudebetræk. Som regel er det dog tilstrækkeligt at aftørre betrækkene med en fugtig klud.

Vigtige informationer om rengøring
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler og hårde børster osv.

Rengøring i en vaskemaskine
1) Træk polstringerne og betrækkene af og følg vaskeanvisningerne for hver artikel.
2) Vask sædeenheden ved maks. 60 °C i maks. 10 minutter.
3) Efter behov: Fjern alle komponenter, hvor der har samlet sig vand.
4) Lad sædeenheden tørre. Den sammenklappede reha-klapvogn stilles lodret på baghjulene og skubbebøjlen,

således at vandet kan løbe ud (se ill. 81).
INFORMATION: Vi anbefaler tørring med trykluft.

5) Efter behov: Monter alle demonterede komponenter igen.
6) Inden sædeenheden anvendes igen, eller inden opbevaring skal det kontrolleres, om den er tør. Våde kompo

nenter kan efter behov tørres med en klud.
7) Sørg for, at alle etiketter (typeskilt og advarselsskilter) fortsat kan læses. Hvis dette ikke er tilfældet, skal disse

etiketter udskiftes.

81

7 Vedligeholdelse/reparation
7.1 Vedligeholdelse
7.1.1 Vedligeholdelsesintervaller
De efterfølgende beskrevne funktioner kan kontrolleres af brugeren eller en ledsager i de angivne intervaller i hjem
met. Under disse arbejder må brugeren ikke sidde i sædeenheden:

Komponenter Handling Før kørsel ugentligt måned
ligt

Kontrollér, at sædeenheden sidder forsvarligt fast
på kørestellet

X

Kontrollér sædevinkelindstillingens låseanordning X

Sædeenhed 

Kontrollér funktionen af drejehåndtagene X
Kontrollér for beskadigelse XFodplade
Kontrollér stabiliteten af fodpladen og vinkelindstil
lingsmekanismen

X

Holdere til ekstraud
styr

Kontrollér, om der er skader på holderne X

Kontrollér polstringens tilstand X
Kontrollér, om selerne er slidte X

Polstring/seler

Kontrollér selelåsens funktion X
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8 Bortskaffelse
8.1 Oplysninger om bortskaffelse
I tilfælde af bortskaffelse skal produktet returneres til den autoriserede forhandler.
Alle produktets komponenter bortskaffes i henhold til de gældende regler om miljøbeskyttelse i det pågældende
land.

9 Juridiske oplysninger
Alle retlige betingelser er undergivet det pågældende brugerlands lovbestemmelser og kan variere tilsvarende.

9.1 Brugstid
Pga. markedsovervågning og teknikkens stand har producenten beregnet, at produktet under overholdelse af den
tiltænkte anvendelse og anvisningerne om service og vedligeholdelse kan anvendes i 4 år. Opbevaringstider hos
den autoriserede forhandler eller omkostningsbæreren er ikke medregnet. 
Herved skal det tydeligt understreges, at produktet ved passende pleje og vedligeholdelse er pålideligt langt ud
over dette definerede tidsrum.
Hvis brugstiden opnås, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale, som har
tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsiden mht. adres
se).

9.2 Ansvar
Producenten påtager sig kun ansvar, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med beskrivelserne og anvisnin
gerne i dette dokument. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået ved tilsidesættelse af det
te dokument og især forårsaget af ukorrekt anvendelse eller ikke tilladt ændring af produktet.

9.3 CE-overensstemmelse
Produktet opfylder kravene i det europæiske direktiv 93 / 42 / EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i
klasse I på baggrund af klassificeringskriterierne i henhold til dette direktivs bilag IX. Derfor har producenten ene
ansvarligt udarbejdet overensstemmelseserklæringen i henhold til direktivets bilag VII.

9.4 Garanti
Yderligere oplysninger om garantibetingelserne kan du få hos det faguddannede personale, som har tilpasset dette
produkt, eller hos producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved mht. adresser).

9.5 Varemærke
Alle betegnelser, der nævnes i nærværende dokument, overholder uindskrænket alle de bestemmelser, der gælder
for de til enhver tid gældende varedeklarationsrettigheder og de pågældende ejeres rettigheder.
Alle her betegnede mærker, handelsnavne eller firmanavne kan være registrerede varemærker, som de pågælden
de indehavere har rettighederne til.
Mangler der en eksplicit mærkning af mærkerne, der anvendes i nærværende dokument, kan det ikke udelukkes, at
en betegnelse er fri for tredjemands rettigheder.

10 Tekniske data
Kimba Neo sædeenhed Størrelse 1 Størrelse 2
Sædebredde [mm] 200 – 300 260 – 350
Sædedybde [mm] 1902) – 310 240 – 400
Ryglænets højde [mm] 410 – 610 560 – 700
Ryglænets hældning [°] 80 – 180 80 – 180
Skulderremsgennemføringer, højde (min./maks.)
[mm]

300/450 300/450

Skulderremsgennemføringer, bredde [mm] 50 50
Underbenslængde [mm] 190 – 310 200 – 370
Maks. nyttelast1) [kg] 40 40
Maks. nyttelast ved anvendelse i handicapkøretøjer3)

[kg]
40 40

Vægt [kg] 7 8,5
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Kimba Neo sædeenhed Størrelse 1 Størrelse 2
Foldemål med sidepelotter (LxBxH) [mm] 580x370x420 590x430x580

1) Kimba gadestel og sædeenhed har forskellige nyttelastkapaciteter:
• Sædeenhed (maks. 40 kg) + egenvægt for sædeenhed str. 1 (7,5 kg) = 47,5 kg
• Gadestel (maks. 55 kg) - fuldt belastet sædeenhed (47,5 kg) = 7,5 kg til yderligere tilbehør + vægt i opbeva

ringstaske
2) som option fås afkortningsenhed til sædedybde fra 140 mm.
3) Vær her opmærksom på henvisningerne i kapitlet "Anvendelse i handicapkøretøjer".
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Kundenservice/Customer Service

Europe
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3455 · F +49 5527 848-1510
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock HealthCare
Deutschland GmbH
37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3433
F +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Kaiserstraße 39 · 1070 Wien · Austria
T +43 1 5269548 · F +43 1 5267985
vertrieb.austria@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Healthcare
Products GmbH
1070 Wien · Austria
T +43 1 5269548
F +43 1 5267985
vertrieb.austria@ottobock.com

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
Omladinskih radnih brigada 5
71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina
T +387 33 766200 · F +387 33 766201
obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
71000 Sarajevo
Bosnia-Herzegovina
T +387 33 766200
F +387 33 766201
obadria@bih.net.ba

Otto Bock Bulgaria Ltd.
41 Tzar Boris III‘ Blvd. · 1612 Sofia · Bulgaria
T +359 2 80 57 980 · F +359 2 80 57 982
info@ottobock.bg · www.ottobock.bg

Otto Bock Bulgaria Ltd.
1612 Sofia · Bulgaria
T +359 2 80 57 980
F +359 2 80 57 982
info@ottobock.bg

Otto Bock Suisse AG
Pilatusstrasse 2 · CH-6036 Dierikon
T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Otto Bock Suisse AG
CH-6036 Dierikon
T +41 41 455 61 71
F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.com

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460 · 33008 Zruč-Senec · Czech Republic
T +420 377825044 · F +420 377825036
email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock ČR s.r.o.
33008 Zruč-Senec
Czech Republic
T +420 377825044
F +420 377825036
email@ottobock.cz

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
T +34 91 8063000 · F +34 91 8060415
info@ottobock.es · www.ottobock.es

Otto Bock Iberica S.A.
28760 Tres Cantos (Madrid)
Spain
T +34 91 8063000
F +34 91 8060415
info@ottobock.es

Otto Bock France SNC
4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · France
T +33 1 69188830 · F +33 1 69071802
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock France SNC
91978 Courtaboeuf Cedex
France
T +33 1 69188830
F +33 1 69071802
information@ottobock.fr

Otto Bock Healthcare plc
32, Parsonage Road · Englefield Green
Egham, Surrey TW20 0LD · United Kingdom
T +44 1784 744900 · F +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

Otto Bock Healthcare plc
Egham, Surrey TW20 0LD
United Kingdom
T +44 1784 744900
F +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com

Otto Bock Hungária Kft.
Tatai út 74. · 1135 Budapest · Hungary
T +36 1 4511020 · F +36 1 4511021
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu

Otto Bock Hungária Kft.
1135 Budapest · Hungary
T +36 1 4511020
F +36 1 4511021
info@ottobock.hu

Otto Bock Adria d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 14 ·10431 Sveta Nedelja · Croatia
T +385 1 3361 544 · F +385 1 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

Otto Bock Adria d.o.o.
10431 Sveta Nedelja · Croatia
T +385 1 3361 544
F +385 1 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Italia Srl Us
40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711
F +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com

Otto Bock Benelux B.V.
Ekkersrijt 1412 · 5692 AK
Son en Breugel · The Netherlands
T +31 499 474585 · F +31 499 476250
info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

Otto Bock Benelux B.V.
5692 AK Son en Breugel
The Netherlands
T +31 499 474585
F +31 499 476250
info.benelux@ottobock.com

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
1050-161 Lisboa · Portugal
T +351 21 3535587 · F +351 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Industria Ortopédica
Otto Bock Unip. Lda.
1050-161 Lisboa · Portugal
T +351 21 3535587
F +351 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
Ulica Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Poland
T +48 61 6538250 · F +48 61 6538031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
61-029 Poznań · Poland
T +48 61 6538250
F +48 61 6538031
ottobock@ottobock.pl

Otto Bock Romania srl
Şos de Centura Chitila - Mogoşoia Nr. 3
077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania
T +40 21 4363110 · F +40 21 4363023
info@ottobock.ro · www.ottobock.ro

Otto Bock Romania srl
077405 Chitila, Jud. Ilfov
Romania
T +40 21 4363110
F +40 21 4363023
info@ottobock.ro

OOO Otto Bock Service
p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
Building 7, 69 km MKAD
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
Russian Federation
T +7 495 564 8360 · F +7 495 564 8363
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

OOO Otto Bock Service
143441 Moscow
Region/Krasnogorskiy Rayon
Russian Federation
T +7 495 564 8360
F +7 495 564 8363
info@ottobock.ru

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3 · Box 623 · 60114 Norrköping · Sweden
T +46 11 280600 · F +46 11 312005
info@ottobock.se · www.ottobock.se

Otto Bock Scandinavia AB
60114 Norrköping · Sweden
T +46 11 280600
F +46 11 312005
info@ottobock.se

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
T +421 2 32 78 20 70 · F +421 2 32 78 20 89
info@ottobock.sk · www.ottobock.sk



Template-Version: SB_2014-05-12 · FM483 · SB_210x297

Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.

Ihr Fachhändler | Your specialist dealer

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com
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