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Forord

1 Forord
INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2017-07-13
► Læs dette dokument opmærksomt igennem før produktet tages i brug.
► Følg sikkerhedsanvisningerne for at undgå person- og produktskader.
► Få fagpersonalet til at vise dig, hvordan du anvender produktet korrekt og risikofrit.
► Opbevar dette dokument til senere brug.
INFORMATION

► Nye oplysninger om produktsikkerhed og tilbagekaldelser af produktet kan fås hos Customer Care Center
(CCC) på oa@ottobock.com eller hos producentens serviceafdeling (se omslagets inderside eller bagsiden
mht. adresser).
► Dette dokument kan bestilles som PDF-fil hos Customer Care Center (CCC) på oa@ottobock.com eller hos
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.
Inden du tager produktet i brug, skal du være fortrolig med håndteringen, funktionen og brugen af produktet for at
undgå enhver form for personskade. Nærværende brugsanvisning giver dig den nødvendige viden herom.
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.
• 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 Produktoversigt
2.1.1 Kimba Neo
INFORMATION

Gadestellet Kimba Neo fås med og uden separat sædevinkelindstilling (se ill. 1 og se ill. 2). Til gadestel uden se
parat sædevinkelindstilling (se ill. 2) skal man anvende Kimba Neo sædeenheden for at kunne benytte sædetiltet.
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Produktbeskrivelse
1

Kimba Neo – gadestel til alternative sædesystemer med svingbare forhjul som ekstraudstyr
1
2
3
4
5

Klikbart baghjul
Svingbart forhjul (ekstraudstyr)
Retningslås
Fastsurringsøje foran
Sædeholder

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

6
7
8
9
10

Justerbar skubbebøjle
Frigørelseshåndtag foldemekanisme
Separat sædevinkelindstilling på rammen
Fastsurringsøje bagtil
Affjedring

7

Produktbeskrivelse
2

Kimba Neo – gadestel til Kimba Neo sædeenhed og faste forhjul som ekstraudstyr
1
2
3
4

8

Klikbart baghjul
Klikbart, fast forhjul
Fastsurringsøje foran
Sædeholder

5
6
7
8

Justerbar skubbebøjle
Frigørelseshåndtag foldemekanisme
Affjedring
Fastsurringsøje bagtil

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Produktbeskrivelse

2.1.2 Kimba Cross
3

Kimba Cross – gadestel til Kimba Neo sædeenhed og til alternative sædesystemer

1
2
3
4
5

Ramme
Forhjul (svingbart)
Forhjul (fast)
Klikbart baghjul/tromlebremse
Skubbebøjle

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

9

Formålsbestemt anvendelse

2.1.3 Kimba Inline
4

Kimba Inline – gadestel til Kimba Neo sædeenhed og alternative sædesystemer

1
2
3
4

Ramme
Forhjul (svingbart)
Tromlebremse
Skubbebøjle

3 Formålsbestemt anvendelse
3.1 Anvendelsesformål
Gadestel til en reha-klapvogn er udelukkende beregnet til transport af børn med manglende gangevne og gangbe
svær.
Gadestel til en reha-klapvogn er kun godkendt til transport af ét barn (Kimba Inline til to børn) på ca. 1 – 10 år (alt
efter barnets størrelse og vægt). Klapvognen betjenes af ledsageren (fremmed transport).
Reha-klapvognen kan anvendes både inden- og udendørs. Den kan justeres og tilpasses på mange måder for opti
mal, individuel tilpasning.
Produktet må udelukkende anvendes med det ekstraudstyr, som er anført i bestillingsblanketten for produktet.
10
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Sikkerhed

Der ydes kun garanti, hvis produktet bliver anvendt under de foreskrevne betingelser og til de påtænkte formål.

3.2 Indikationer
•
•
•
•
•
•

Lammelser (paraplegi/tetraplegi)
Tab af ekstremitet (benamputation)
Ekstremitetsdefekt eller ekstremitetdeformation
Ledkontrakturer eller ledskader
Neurologiske og muskulære sygdomme
Ledskader

3.3 Kontraindikationer
Kendes ikke.

4 Sikkerhed
4.1 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.

4.2 Generelle sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL

Manglende instruktion
Brugeren kan styrte eller vælte pga. manglende kendskab
► Instruer brugeren eller ledsageren ved overdragelsen i, hvordan man anvender produktet sikkert.
FORSIGTIG

Anvendelse af uegnet værktøj
Klemning, sammenpresning eller beskadigelse af produktet, fordi der anvendes forkert værktøj
► Anvend til udførelse af arbejdet kun værktøj, der egner sig til forholdene på arbejdspladsen, således at sikker
heds- og sundhedskravene er sikret ved formålsbestemt anvendelse.
► Se også oplysningerne i kapitel "Nødvendigt værktøj".
BEMÆRK

Anvendelse af uegnet emballage
Beskadigelse af produktet grundet transport i forkert emballage
► Anvend kun den originale emballage til udlevering af produktet.
BEMÆRK

Væltning eller nedstyrtning af produktet
Beskadigelse af produktet pga. manglende fastgørelse
► Ved alt arbejde på produktet skal det sikres mod at vælte eller falde ned.
► Ved alt arbejde på produktet på et arbejdsbord skal det sikres med en fastspændingsanordning.

4.3 Sikkerhedsanvisninger mht. montering
FORSIGTIG

Forkert anvendelse af selvlåsende møtrikker
Brugeren kan styrte eller vælte, fordi skruesamlingerne har løsnet sig
► Udskift altid de selvlåsende møtrikker efter afmonteringen med nye selvlåsende møtrikker.

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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Sikkerhed
FORSIGTIG

Ikke sikrede skrueforbindelser
Klemning, sammenpresning; brugeren kan styrte eller vælte pga. montagefejl
► Efter at alle indstillinger eller justeringer er foretaget, skal monteringsskruerne/-møtrikkerne fastspændes
igen. Overhold herved de fastlagte tilspændingsværdier.
► Efter løsning af skruesamlinger med gevindsikring skal de udskiftes med nye skruesamlinger med gevindsik
ring, eller de gamle skruesamlinger skal sikres med gevindpasta af medium styrke (f.eks. Loctite® 241).

4.4 Sikkerhedsanvisninger mht. brug
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, ved problemer med indstillingen.
► 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.
Farer ved indstigning
FORSIGTIG

Ikke-aktiveret bremse ved ind- og udstigning
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Aktivér altid bremsen, før brugeren stiger ind eller ud af produktet, og kontrollér bremsefunktionen.
► Reha-klapvognen skal sikres med bremsen på ujævnt terræn, eller ved omstigning (f.eks. ind i bilen).
Farer ved kørsel
ADVARSEL

For hurtig skubning
Brugeren kan vælte eller styrte pga. slingrende styrehjul
► Svingbare forhjul kan begynde at slingre ved for høj hastighed og medføre et abrupt stop, der får reha-klap
vognen til at slå en kolbøtte fremad.
► Skub derfor kun reha-klapvognen med normal ganghastighed eller lås retningslåsen (se kapitel „Anvendel
se“). Det er forbudt at slippe klapvognen under skubningen eller at skubbe den fremad og så slippe.
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.
► Vær opmærksom på, at dette produkt ikke egner sig til jogging, løb, anvendelse sammen med rulleskøjter el
ler lignende (ikke Kimba Cross).
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se kapitel "Tekniske data").
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FORSIGTIG

Forkert læsning
Brugeren kan styrte eller vælte på grund af tyngdepunktforskydning
► Vær opmærksom på, at enhver form for ekstra belæsning kan påvirke reha-klapvognens stabilitet negativt.
► Hæng aldrig tunge tasker eller lignende på skubbebøjlen.
FORSIGTIG

Forkert indstillet tyngdepunkt
Brugeren kan vælte på grund af ekstreme indstillinger
► Kontrollér forudindstillingerne af reha-klapvognen mht. tipsikring og brugerens ergonomisk rigtige siddeposi
tion. Undgå ekstreme indstillinger.
FORSIGTIG

Risikofyldt kørsel
Styrt, væltning bagud, fordi der forceres forhindringer på forkert måde.
► Kør langsomt over forhindringer (f.eks. trin, fortovskanter) og på strækninger med fald, stigninger og hældnin
ger.
► Hindringer må aldrig forceres i en skæv vinkel. Kør altid lige mod hindringer (i en vinkel på 90°).
► Løft forhjulene inden forceringen af forhindringer.
► Undgå at støde ind i forhindringer og at springe ned fra fortovskanter/høje kanter.
► Undgå at køre på ikke fast overflade.
Farer ved forcering af forhindringer
ADVARSEL

Kørsel på trapper og over forhindringer uden hjælp
Brugeren kan styrte eller vælte, hvis anvisningerne om transport ikke overholdes
► Forcér trapper og forhindringer med hjælp fra ledsagere.
► Benyt anordninger (f.eks. ramper eller elevatorer).
FORSIGTIG

Ledsagere anvender 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. (f.eks. forrammerør
over forhjulene, bagaksel).
► Konkrete farer foreligger særligt, når der løftes i skubbehåndtaget/skubbebøjlen, der ikke er fastgjort.
Farer pga. ild, varme og kulde
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).
Farer pga. forkert brug af produktet
ADVARSEL

Overbelastning
Alvorlig tilskadekomst, hvis produktet vælter pga. overbelastning, beskadigelse af produktet
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se typeskilt og kapitel "Tekniske data").
► Vær opmærksom på, at bestemte tilbehørs- og monteringsdele reducerer den resterende nyttelastkapacitet.

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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Sikkerhed
ADVARSEL

Overskridelse af brugstiden
Alvorlige kvæstelser på grund af tilsidesættelse af producentens anvisninger
► Brug af produktet, der overskrider den foreskrevne forventede brugstid (se side 54) medfører øget risiko og
bør kun ske efter omhyggelig overvejelse af kvalificeret fagligt uddannet personale.
► Hvis brugstiden er udløbet, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale,
som har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsi
den mht. adresse). Her kan brugeren få informationer om kendte risici og om de aktuelle muligheder, hvad
angår reparation og genanvendelse af produktet.
FORSIGTIG

Ukontrolleret kørsel, uventede lyde eller usædvanlig lugt
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. defekter
► Hold omgående op med at bruge produktet, når der konstateres fejl, defekter eller andre farer, der kan med
føre personskader. Herunder hører ukontrollerede bevægelser samt uventede eller hidtil ukendte lyde, der af
viger betydeligt fra produktets normale tilstand ved udleveringen.
► Kontakt din autoriserede forhandler.
FORSIGTIG

Stabilitetstab pga. forkert læsning
Brugeren kan styrte, vælte pga. ændret tyngdepunkt
► Vær opmærksom på, at enhver form for ekstra belæsning kan påvirke reha-klapvognens stabilitet negativt.
► Hæng aldrig tunge tasker eller lignende på skubbebøjlen.
BEMÆRK

Anvendelse ved forkerte omgivelsesbetingelser
Beskadigelse af produktet pga. korrosion eller slitage
► Anvend ikke produktet i saltvand.
► Undgå om muligt også, at sand eller andre smudspartikler kan angribe hjulenes lejer.
BEMÆRK

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

Vær opmærksom på, at alle tilbehørs- og monteringsdele reducerer den resterende nyttelastkapacitet.

4.4.1 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.
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4.5 Typeskilt og advarselsskilte
4.5.1 Typeskilt
4.5.1.1 Kimba Neo
Mærkat/etiket

Betydning
Typebetegnelse
Producentens artikelnummer
Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
Producentinformation/adresse/producentland
Serienummer*
Europæisk artikelnummer/Global Trade Item Number
Læs brugsanvisningen før brug.
CE-mærkning – produktsikkerhed i overensstemmelse med
EU-direktiverne
I
FS: Drejeknap til udløsning af sædevinkelindstilling på gade
stellet
KNS: Drejeknap til udløsning af sædevinkelindstilling på sæ
deenheden
* YYYY = Produktionsår; WW = Produktionsuge; KK = Produktionssted; XXXX = Fortløbende produktionsnummer
A
B
C
D
E
F
G
Typeskiltet sidder på grundrammens bage H
ste sæderør.

4.5.1.2 Kimba Cross
Mærkat/etiket

Betydning

A
B
C
D
E
F
G
Typeskiltet sidder på grundrammens bage H
ste sæderør.

Typebetegnelse
Producentens artikelnummer
Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
Producentinformation/adresse/producentland
Serienummer*
Europæisk artikelnummer/Global Trade Item Number
Læs brugsanvisningen før brug.
CE-mærkning – produktsikkerhed i overensstemmelse med
EU-direktiverne
I
Produktet er ikke godkendt af producenten til brug som sæde
i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
* YYYY = Produktionsår; WW = Produktionsuge; KK = Produktionssted; XXXX = Fortløbende produktionsnummer
4.5.1.3 Kimba Inline
Mærkat/etiket

Betydning
Typebetegnelse
Producentens artikelnummer
Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
Producentinformation/adresse/producentland
Serienummer*
Europæisk artikelnummer/Global Trade Item Number
Læs brugsanvisningen før brug.
CE-mærkning – produktsikkerhed i overensstemmelse med
EU-direktiverne
I
Produktet er ikke godkendt af producenten til brug som sæde
i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
* YYYY = Produktionsår; WW = Produktionsuge; KK = Produktionssted; XXXX = Fortløbende produktionsnummer
A
B
C
D
E
F
G
Typeskiltet sidder på grundrammens bage H
ste sæderør.

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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4.5.2 Advarselsskilte
Etiket

Betydning
Vigtigt: Vær venligst opmærksom på gadestellets maksimale
nyttelast!
(se kapitel "Tekniske data")

Fikseringspunkt til fastgørelse af produktet i køretøjer til trans
port af mobilitetshandicappede personer

ADVARSEL/WARNING
PAS PÅ! Lad aldrig dit barn ude af syne!
ATTENTION! Never leave your child unattended!
PAS PÅ! Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder!
ATTENTION! This seating unit is unsuitable for children aged
below 6 months!

5 Levering
5.1 Leveringsomfang
5.1.1 Kimba Neo
Gadestellet leveres formonteret og med afmonterede sidedele/drivhjul i en kasse.
Leveringen omfatter:
• Gadestel sammenklappet
• Ekstraudstyr iht. bestillingen
• Brugsanvisning (brugere)

5.1.2 Kimba Cross
Gadestellet leveres formonteret og med afmonterede sidedele/drivhjul i en kasse.
Leveringen omfatter:
• Gadestel sammenklappet
• 2 baghjul med stikaksel
• Et forhjul med hurtigt lukkesystem og monteret skærmplade
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•
•

Ekstraudstyr iht. bestillingen
Brugsanvisning (brugere)

5.1.3 Kimba Inline
Gadestellet leveres formonteret og med afmonterede sidedele/drivhjul i en kasse.
Leveringen omfatter:
• Gadestel sammenklappet
• Ekstraudstyr iht. bestillingen
• Brugsanvisning (brugere)

5.2 Opbevaring
Gadestellet skal opbevares på et tørt sted. Herved skal omgivelsestemperaturer fra -10 °C til +40 °C overholdes.
• Dæk indeholder kemiske stoffer, som kan reagere med andre kemiske stoffer (f.eks. rengøringsmidler, syrer).
• Direkte sollys eller UV-lys medfører hurtigere ældning af dækkene. Følgevirkningerne er, at mønstrets overflade
bliver hård, og hjørnestykker brækker af dækmønstret.
• Undgå unødvendig udendørs parkering. Uafhængigt af slitage bør dækkene udskiftes i et interval på 2 år.

6 Indretning til brug
6.1 Samling
FORSIGTIG

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

Fejl ved samling
Brugeren kan styrte eller vælte pga. komponenter, der løsner sig
► Kontroller efter hver samling, at de aftagelige hjul sidder korrekt. Stikakslen skal være låst fast i hjulholderen.
► Vær opmærksom på, at foldemekanismens lås er låst fast, inden produktet tages i brug.
► Vær ved påsætningen af sædeenheden opmærksom på, at denne skal gå hørbart i indgreb i gadestellet.
► Sikr sædeenheden med sædelåsen.

6.1.1 Kimba Neo
FORSIGTIG

Ikke aktiveret vippebegrænsning
Brugeren kan falde ud grundet brugerfejl
► Indstil altid vippebegrænsningen, før der drejes på sædeenheden i en Kimba Neo.
Påsætning af baghjulene
1) Ved aktiveret bremse: Løsn bremsen.
2) Tryk låseanordningen på hjulene nedad (se ill. 5, pos. 1).
3) Klik baghjulene på akslen, indtil låseanordningen går hørbart i indgreb.
Påsætning af forhjul (kun mulig ved faste forhjul)
1) Tryk låseanordningen på hjulene nedad (se ill. 6, pos. 1).
2) Sæt forhjulene på akslen, indtil låseanordningen går hørbart i indgreb.
Udfoldning af reha-klapvognen (når sædeenheden er fjernet)
1) Klap skubbebøjlen op (se ill. 7, pos. 1). Sådan klappes skubbebøjlen op: se side .
2) Fold reha-klapvognen ud ved at trække i skubbebøjlen (se ill. 7, pos. 2; se ill. 8).
→ Foldemekanismens frigørelseshåndtag låser automatisk fast efter udfoldningen (se ill. 7, pos. 3).
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5

6

7

8

INFORMATION

Montering af sædet er beskrevet i brugsanvisningen om sædeenheden (til brugere).

6.1.2 Kimba Cross
Udfoldning af reha-klapvognen
1) Fjern transportsikringer og emballage.
2) Fjern sikringssplinten fra laskehullet i stellet (se ill. 9).
3) Klap skubbebøjlen op og før rygstøtten ind i holderen (se ill. 10).
4) Indstil den ønskede vinkel på skubbebøjlen vha. hullet i stangen på rygstøtten (se ill. 11).
5) Stik sikringssplinten igennem hullet i stangen på rygstøtten og laskehullet i holderen.
6) Fikser med klapbøjlen (se ill. 12).
9
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11

12

Montering af baghjul
► Tryk stikakslen og hjulet sammen i akselholderen (se ill. 13).
13

Montering af forhjulet
1) Anbring forhjulet med skærmpladen i gaflen og tryk den helt bagud og opad (se ill. 14).
2) Luk excentrikgrebet på klemakslen. Ekstraudstyr: Indstil spændingen ved at dreje på håndtaget eller på
møtrikken.
14

6.1.3 Kimba Inline
Udfoldning af reha-klapvognen
1) Klap skubbebøjlen fremad (se ill. 111).
2) Træk låseskyderen opad og lad den gå i indgreb i rammen (se ill. 110).
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6.2 Eftermontering af iltudstyrsplatformen (kun Kimba Neo)
ADVARSEL

Ikke tilladt anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige personskader på grund af anvendelse af ikke-godkendte produktkombinationer
► Brug af produktet i kombination med ekstraudstyret iltudstyrsplatform i køretøjer til transport af mobilitetshan
dicappede personer er ikke tilladt.
INFORMATION

Iltudstyrsplatformen kan ikke monteres på et produkt med faste forhjul.
Iltudstyrsplatformen kan monteres på følgende måde:
• Montering af den store iltudstyrsplatform T1 over forhjulene (se ill. 15) – brugeren sidder i sædet med blikret
ning modsat køreretningen
• Montering af den store iltudstyrsplatform T1 over baghjulene (se ill. 16) – brugeren sidder i sædet med blikret
ning i køreretningen
Iltudstyret fastgøres med remme, der føres gennem slidserne på iltudstyrsplatformen.
Det anbefales, at der bruges et skridsikkert underlag.
Drejning af sædeenheden kan kun ske, hvis iltudstyrsplatformen ommonteres.
15

16

Oversigt over monteringssættet iltudstyrsplatform
17
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1 Iltudstyrsplatform T2
2 Iltudstyrsplatform T1
3 Holdebøjle med monteringsmateriale

4 Holdere forneden (med monteringsmateriale)
5 Burrebånd (blød og hård del)
6 Holdere til siden (med monteringsmateriale)

6.2.1 Montering ved et sæde med blikretning modsat køreretningen
Montering af iltudstyrsplatformen T2
1) Klæb den bløde del af burrebåndet fast på forrammens rør (se ill. 18).
INFORMATION: Klip båndet til, så den ved størrelse 1 er ca. 210 mm og ved størrelse 2 ca. 290 mm.
2) Klæb den hårde del af burrebåndet – som vist på billedet – på iltudstyrsplatformens T2 vinkellasker (se ill. 19).
3) Placer iltudstyrsplatformen T2 på forrammens rør og på akselrøret (se ill. 20).
4) Løft igen iltudstyrsplatformen T2 fra akselrøret. Klæb 2 af de bløde bånd under vinkellaskerne med en størrelse
på hver 50 x 50 mm på akselrøret (se ill. 21).
5) Tryk iltudstyrsplatformen T2 fast.
→ Iltudstyrsplatformen T2 er nu monteret (se ill. 20).
18
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Montering af iltudstyrsplatformen T1
1) Klæb den hårde del af burrebåndet – som vist på billedet – på iltudstyrsplatformens T1 vinkellasker (se ill. 19).
2) Skru holdebøjlen fast på iltudstyrsplatformen T1 (se ill. 22, pos. 1; se ill. 23, pos. 1).
3) Skru holderne fast på holdebøjlen (se ill. 22, pos. 2).
INFORMATION: Det anbefales, at man i første omgang kun monterer en holder på holdebøjlen. Mon
teringen af den anden holder på holdebøjlen sker, når iltudstyrsplatformen T1 monteres på forram
men.
4) Placer iltudstyrsplatformen T1 på forrammens rør (se ill. 24, pos. 1).
5) Anbring ildtudstyrsplatformens T1 holder på fastsurringsøjerne og monter (se ill. 25; se ill. 24 pos. 2).
→ Iltudstyrsplatformen T1 er nu monteret (se ill. 24).
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22

23

24

25

6.2.2 Montering ved et sæde med blikretning i køreretningen
Montering af iltudstyrsplatformen T2
1) Klæb den bløde del af burrebåndet fast på forrammens rør (se ill. 18).
INFORMATION: Klip båndet til, så den ved størrelse 1 er ca. 210 mm og ved størrelse 2 ca. 290 mm.
2) Klæb den hårde del af burrebåndet – som vist på billedet – på iltudstyrsplatformens T2 vinkellasker (se ill. 19).
3) Skru holderne fast på iltudstyrsplatformen T2 (se ill. 26, pos. 1).
INFORMATION: Det anbefales, at man i første omgang kun monterer en holder på holdebøjlen. Mon
teringen af den anden holder på holdebøjlen sker, når iltudstyrsplatformen T2 monteres på forram
men.
4) Placer iltudstyrsplatformen T2 på forrammens rør (se ill. 27, pos. 1).
5) Anbring iltudstyrsplatformens holdere i fastsurringsøjerne og monter (se ill. 28; se ill. 27, pos. 2).
→ Iltudstyrsplatformen T2 er nu monteret (se ill. 27).
26
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28

Montering af iltudstyrsplatformen T1
1) Klæb den hårde del af burrebåndet – som vist på billedet – på iltudstyrsplatformens T1 vinkellasker (se ill. 19).
2) Skru holderne fast under iltudstyrsplatformen T1 (se ill. 29; se ill. 30).
3) Placer iltudstyrsplatformen T1 på forrammens rør (se ill. 31, pos. 1).
4) Tryk forsigtigt holdernes klemmebånd fast på akselrøret, indtil den klikker fast (se ill. 31, pos. 2/3).
→ Iltudstyrsplatformen T1 er nu monteret (se ill. 32)
29

30

31
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7 Anvendelse
7.1 Informationer om brug
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“.
FORSIGTIG

Kørsel uden erfaring
Væltning, styrt pga. fejl i håndtering af produktet
► Øv først håndteringen af kørestolen på et plant, overskueligt terræn.
► Få en hjælper til at vise dig, hvordan reha-klapvognen reagerer på forskydninger af tyngepunktet, f.eks. på
strækninger med fald, stigninger, hældninger eller ved forcering af forhindringer.
► Aktivér altid tipsikringen (såfremt den er monteret).
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 baghjulet sidder forsvarligt fast.
2) Kontrollér, at sæde- og rygvinkelindstillingens låseanordning er låst fast.
3) Kontrollér funktionsdygtigheden af alle selelåsene på positioneringsselerne og/eller positioneringshjælperne.

7.2 Kimba Neo
7.2.1 Sædeenhed
FORSIGTIG

Anvendelse af alternative sædesystemer
Alvorlig personskade på brugeren pga. fejlbetjening
► Produktet kan udstyres med en Kimba Neo sædeenhed eller med alternative sædesystemer. Vær i dette tilfæl
de opmærksom på informationerne i brugsanvisningen til sædeenheden/sædesystemet.
7.2.1.1 Kimba Neo sædeenhed
Indstilling af vippebegrænsningen efter en drejning af sædet
Sædeholderen er som standard udstyret med en vippebegrænsning (se ill. 33). Dette betyder, at sædeenheden ik
ke kan vippes frem eller tilbage ud over de tilladte grænser.
Vippebegrænsningen skal efter hver drejning af sædeenheden indstilles på følgende måde:
1) Aktivér sædevinkelindstillingen (se ill. 35) og flyt sædeenheden fremad indtil anslag.
→ Sædefladen er nu vippet ca. 10° fremad.
2) Tag sædeenheden af (Af- og påtagning af sædeenheden).
→ Sædeholderen er nu frit tilgængelig.
3) Træk i nøgleringen (se ill. 33/se ill. 34, pos. 1) for at løsne fikseringsbolten.
4) Flyt begrænsningskrogen (se ill. 33/se ill. 34, pos. 2), alt efter hvilken retning sædeenheden er monteret i, til
den ønskede position:
→ Begrænsningskrogen nede (se ill. 33): Sæt sædet på med blikretningen i køreretningen.
→ Begrænsningskrog oppe (se ill. 34): Sæt sædet på med blikretningen modsat køreretningen.
5) Vær opmærksom på, at fikseringsbolten skal gå fuldstændigt/hørbart i indgreb efter indstillingen.
6) Sæt sædeenheden på (se brugsanvisning – til brugere, identifikation 647G892).
7) Kontroller vippebegrænsningens funktion:
→ Dette gøres ved at aktivere sædevinkelindstillingen (se ill. 35 ved indstilling af sædevinkel på understellet
henvises til næste kapitel) og forskyde sædeenheden frem eller tilbage.
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→ Sædeenheden må kun kunne flyttes ca. 10° fremad og ca. 40° bagud. Hvis det ikke er tilfældet, står be
grænsningskrogen (se ill. 33/se ill. 34, pos. 2) i den forkerte position og skal indstilles tilsvarende (se trin
2-6).
INFORMATION

Yderligere indstillinger til sædeenheden beskrives i brugsanvisningen.
33

34

35

7.2.1.2 Alternative sædesystemer
Indstilling af sædevinklen
FORSIGTIG

Forkert håndtering af sædetilt
Brugeren kan vælte eller falde ud af sædeskålen/sædesystemet pga. ukorrekt håndtering af produktet
► Øv først brugen af sædetiltet (sædets vinkel), uden at brugeren sidder i sædet.
► Aktiver kun sædetiltet på en plan, fast overflade.
► Aktiver altid tipsikringen, før sædetiltet anvendes (sædets vinkel).
► Når der køres på stigninger eller forceres hindringer, skal dette foregå med sænket sædetilt (sædet er i van
dret neutralposition). Ved kørsel ned ad bakke er det meningsfuldt at hælde sædetiltet lidt bagud.
► Kør kun på stigninger, hvis man har styrke nok til at holde klapvognen.
► Låsepedalen til aktivering af sædetiltet (sædets vinkel) må aldrig anvendes ukontrolleret.
► Når låsepedalen aktiveres, skal brugeren sikres mod at falde ud af klapvognen enten forover eller bagover.
Skubbehåndtaget holdes fast i hånden, når låsepedalen aktiveres, indtil man kan høre, at den går i indgreb i
begge sider.
► Grib ikke ind i indstillingsmekanismen, når sædetiltet anvendes.
Ved alternative sædesystemer uden egen sædevinkelindstilling kan sædevinklen indstilles på Kimba Neo gadestel
let vha. et drejehåndtag. Det alternative sædesystem kan alt efter behovet indstilles i et område fra –10° til +40°:
1) Stil dig til venstre for reha-klapvognen og hold af sikkerhedsmæssige hensyn fast i ryglænet (se ill. 36, pos. 1).
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2) Drej drejehåndtaget på den øverste forramme i pilens retning og løsn derefter indstillingsmekanismen (se
ill. 36, pos. 2).
BEMÆRK! Beskadigelse af sædeindstillingen. Drej drejehåndtaget med normal håndkraft indtil an
slag (indtil du mærker tydelig modstand). Overdrejning af drejehåndtaget kan beskadige indstillings
mekanismen.
3) Indstil sædevinklen i den ønskede position (se ill. 37).
4) Slip drejehåndtaget; indstillingsmekanismen låser automatisk.
5) Tryk ryglænet let fremad eller bagud for at sikre, at sædevinklen er indstillet, så brugeren ikke kan glide. Hvis
det ikke er tilfældet, skal drejehåndtagets position kontrolleres.
36
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7.2.2 Sædeskålsbærer
FORSIGTIG

Forkert monteret sædeskål
Brugeren kan vælte pga. forkert montering og forkerte indstillinger
► Vær opmærksom på, at den pågældende distributør/leverandør af den individuelle sædeskål er ansvarlig for
brugerens sikkerhed. I særdeleshed skal det garanteres, at brugeren sidder ergonomisk korrekt, og at bruge
ren ikke kan vælte. Ottobock påtager sig intet ansvar herfor.
► Vær især opmærksom på ved en individuel indstilling af sædeskålen, udført af distributøren/leverandøren, at
distributøren/leverandøren også er ansvarlig for videregivelse af informationer om tilpasning, betjening og ple
je af sædeskålen. Såfremt der er spørgsmål desangående, bedes du henvende dig til det fagligt uddannede
personale, som har udleveret den individuelle sædeskål.
INFORMATION

► Fastgørelse på gadestellet og fodstøttens funktion og betjening beskrives nøjere i brugsanvisningen til sæde
skålsholderen 647G250=*.
► Ved brug af gadestellet med sædeenheden Kimba Neo findes en udførlig beskrivelse af betjeningen heraf i
brugsanvisningen 647G892=*.
Kimba-sædeskålsholderen fungerer som basis for individuelt tilpassede sædeskåle (se ill. 38). Den tilbydes i for
skellige størrelser og med mulighed for montering af et fodstøttesystem.
Sædeskålsholderen spændes fast med et sædesystem. Dette arbejde må kun udføres af det fagligt uddannede
personale. En gribe/holde-klo-mekanisme gør det nemt at fjerne sædeenheden/sædeskålen fra sædeholderen på
gadestellet.
Påsætning af sædeskål/sædeenhed
1) Sæt først sædet med sædeskålsholderen på det bageste rør på sædeholderen i en vinkel på ca. 45° (se ill. 39,
pos. 1).
2) Tryk sædets forkant ned på understellet, indtil holdekloen går hørbart i indgreb på sædeholderens forreste rør
(se ill. 39, pos. 2).
3) Kontroller, at forbindelsen mellem sæde og understel er fast. Dette kan f.eks. kontrolleres ved at trække sæ
dets ryglæn bagud.
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Aftagning af sædeskål/sædeenhed
1) Træk i grebet på udkoblingshåndtaget, der befinder sig under sædet (se ill. 39, pos. 2). Holdekloen frigiver nu
sædeholderen.
2) Vip sædet med sædeskålsholderen bagud i en vinkel på ca. 45° og løft det derefter opad for at tage det af.
38
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2
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7.2.3 Skubbebøjle
FORSIGTIG

Ledsagere anvender 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.
7.2.3.1 Indstilling af skubbebøjlen
Skubbebøjlen kan tilpasses til den ønskede gribehøjde:
1) Tryk samtidigt på de to trykknapper på knækleddene (se ill. 41, pos. 1).
2) Bring skubbebøjlen til den ønskede position (se ill. 41, pos. 2).
3) Slip de to trykknapper.
4) Tryk skubbebøjlen let opad eller nedad, indtil knækleddene går hørbart i indgreb.
40
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7.2.4 Bremse
FORSIGTIG

Ikke-aktiveret bremse ved ind- og udstigning
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Aktivér altid bremsen, før brugeren stiger ind eller ud af produktet, og kontrollér bremsefunktionen.
► Reha-klapvognen skal sikres med bremsen på ujævnt terræn, eller ved omstigning (f.eks. ind i bilen).
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BEMÆRK

Forkert aktivering af bremsen
Beskadigelse af hjulene, tab af bremsefunktion pga. forkert betjening
► Anvend ikke parkeringsbremsen under kørsel. Produktet skal stå stille, når bremsen anvendes.
► Aktivér ikke parkeringsbremsen med vold.
► Hvis du ved aktiveringen af parkeringsbremsen mærker en kraftig modstand, skal hjulenes position ændres
ved at skubbe hjulene let frem eller tilbage, så låsebolten kan gribe ind i bremsekransen.
7.2.4.1 Aktivering af parkeringsbremsen
Bremsen skal aktiveres, når barnet skal løftes ud, og når reha-klapvognen parkeres på ujævne flader:
1) Aktivér bremsen: Tryk bremsebøjlen nedad med tåspidserne (se ill. 42).
2) Frigør bremsen: Træk bremsebøjlen opad med tåspidserne (se ill. 43).
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7.2.5 Affjedring
Affjedringens hårdhed kan indstilles trinløst afhængigt af brugerens vægt, underlaget eller af vejforholdene:
1) Drej indstillingsringene på begge sider af rammen lige meget (se ill. 44, pos. 1).
→ Med uret: Affjedringen bliver hårdere.
→ Mod uret: Affjedringen bliver blødere.
2) Kontrollér, at indstillingsringene er indstillet ens på begge sider. De fire markeringer kan anvendes til oriente
ring (se ill. 44, pos. 2; se ill. 45, pos. 1).
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Vi anbefaler, at affjedringen indstilles således:
Brugerens vægt
Markering*
op til 10 kg
til 1. markering fra oven
op til 20 kg
til 2. markering fra oven
op til 30 kg
til 3. markering fra oven
op til 40 kg
til 4. markering fra oven
* Referencepunkt: overkanten af justeringsmøtrikken
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7.2.6 Yderligere ekstraudstyr
7.2.6.1 Forhjul
7.2.6.1.1 Faste forhjul
Reha-klapvognen kan udstyres med faste forhjul. Ved denne variant er forhjul og baghjul lige store.
For at styre hæves forhjulene let med et tryk på skubbehåndtaget.
Efter behov kan forhjulene, efter at låseanordningen er trykket ned, trækkes væk udad (se ill. 46, pos. 1).
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7.2.6.1.2 Svingbare forhjul med integreret retningslås
Reha-klapvognen kan udstyres med svingbare forhjul, som gør det nemt at styre klapvognen. De svingbare hjul kan
ved behov fastlåses med den integrerede retningslås. Denne funktion øger retningsstabiliteten på ujævne flader.
Aktivering af retningslåsen
1) Træk retningslåshuset i køreretningen (se ill. 47).
2) Skub reha-klapvognen fremad, indtil hjulene låser hørbart fast i retningslåshusene.
Deaktivering af retningslåsen
1) Skub retningslåshuset i retning af sædet (se ill. 47).
2) De svingbare hjul frigives igen.
7.2.6.2 Vippehjælp
Vippehjælpen (se ill. 48) gør det nemmere for ledsageren at vippe reha-klapvognen, f.eks. når der køres over et trin
eller en fortovskant.
Vipning af produktet
1) Sæt en fod på vippehjælpen foran en forhindring og tryk ned (se ill. 49).
2) Ved samtidigt at trykke skubbebøjlen nedad kan reha-klapvognen nu nemt vippes.
48
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7.2.6.3 Stødpolstring
Reha-klapvognen kan være forsynet med stødpolstring, som giver ekstra beskyttelse til brugeren ved stød omkring
foldemekanismen (se ill. 113).
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Anvendelse af stødpolstringen
1) Fold stødpolstringen omkring skubbebøjlen, og luk burrebåndet.
2) Drej burrebåndet nedad, og skub stødpolstringen over foldemekanismen og frem til frigørelseshåndtagene. IN
FORMATION: Fjern stødpolstringen, før gadestellet foldes sammen, så foldemekanismen er fri.
7.2.6.4 Opbevaringstaske
BEMÆRK

Overbelastning
Skader opstår, hvis anvisningerne ikke overholdes
► Vær opmærksom på opbevaringstaskens maksimale tilladte nyttelast (se side 54).
► Vær opmærksom på, også efter at opbevaringstasken er fuld, at den maksimale tilladte nyttelast af det samle
de produkt ikke overskrides.
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 opbevaringstaske.
Opbevaringstasken fastgøres på rammen med trykknapper og burrebånd (se ill. 50, pos. 1; se ill. 51, pos. 1).
Opbevaringstasken kan tages af, hvis den skal rengøres.
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7.2.6.5 Buggy Board
FORSIGTIG

Forkert anvendelse af Buggy Boardet
Styrt, væltning, personskader på grund af brugerfejl
► Overskrid ikke Buggy Boardets maks. nyttelast. Den er på 20 kg.
► Anvend ikke Buggy Boardet som løbehjul/skateboard.
BEMÆRK

Skader under sammenfoldningen
Beskadigelse af produktet grundet brugerfejl
► Fold ikke reha-klapvognen sammen med monteret Buggy Board.
INFORMATION

Alle anvisninger vedrørende fastgørelse, indstilling og brugen af Buggy Boardet er beskrevet i den medfølgende
brugsanvisning fra producenten.
Buggy Boardet (se ill. 52) benyttes på farten og giver barnet tiltrækkeligt plads til at kunne stå.
Alle anvisninger vedrørende brugen, fastgørelse og indstilling af Buggy Boardet er beskrevet i den medfølgende
brugsanvisning fra producenten.
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Monteringstips
• Samlingerne med kunststofremmene rettes bagud og spændes forsvarligt fast på de bageste fastsurringsøjer
(se ill. 53, pos. 1).
• Kunststofremmene vender indad (se ill. 53, pos. 2).
• Låsestifterne peger inde fra og ud (se ill. 53, pos. 3).
• Fastgørelsesbåndet kan fastgøres oven over foldefikseringen på knækleddet (se ill. 54, pos. 1).
Anvisninger vedrørende brugen
• Det opklappede Buggy Board skal sikres med fastgørelsesbåndet, som leveres med fra producenten (se ill. 54,
pos. 2).
52

53

54

7.2.6.6 Platform til iltudstyr
ADVARSEL

Anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlig personskade på grund af ulykker
► Det medleverede og påmonterede ekstraudstyr er ikke egnet til transport i handicapkøretøjer. Dette ekstraud
styr skal ubetinget afmonteres før transport og pakkes sikkert væk.
► Læs dokumentet "Brug produktet i handicapkøretøjer", bestillingsnummer 646D158 og sikkerhedsanvisnin
gerne i brugsanvisningerne til kørestolen, sædeskålunderstellet eller buggyen og/eller ekstraudstyr.
BEMÆRK

Overbelastning
Skader opstår, hvis anvisningerne ikke overholdes
► Vær opmærksom på, at det samlede produkts maksimale tilladte nyttelast ikke overskrides, efter at have påsat
respirationsudstyret (se side 54).
INFORMATION

Iltudstyrsplatformen kan ikke bruges på et produkt med faste forhjul.
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Iltudstyrsplatformen har til formål at fungere som holder for iltudstyr. Dette fastgøres med remme ved hjælp af slid
serne på platformen.
Ekstraudstyret blev alt efter bestillingen monteret på følgende måde:
• Montering af den store iltudstyrsplatform T1 over forhjulene (se ill. 55) – brugeren sidder i sædet med blikret
ning modsat køreretningen
• Montering af den store iltudstyrsplatform T1 over baghjulene (se ill. 56) – brugeren sidder i sædet med blikret
ning i køreretningen
Drejning af sædeenheden kan kun ske, hvis iltudstyrsplatformen ommonteres.
INFORMATION: Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet.
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7.2.6.7 Kopholder
Kopholderen (se ill. 57) fungerer som holder til drikkeflasker, så de er inden for brugerens eller ledsagerens ræk
kevidde. Holderen kan alt efter behov placeres på skubbebøjlen, på folderøret eller på holdebøjlen.
Montering af kopholderen
1) Kun ved lodretstående rør: Fastgør de selvhæftende burrebåndsstrimler i den ønskede position og i den rig
tige afstand. Disse holder kopholderen, når flasken er fuld.
2) Fastgør kopholderen med burrebånd i den ønskede position.
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7.2.7 Afmontering og 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.
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INFORMATION

Produktet kan udstyres med Kimba Neo sædeenhed eller med alternative sædesystemer. Vær i dette tilfælde op
mærksom på informationerne i brugsanvisningen til sædesystemet.
Reha-klapvognen skal forberedes til transport i personbil:
1) Træk foldemekanismens frigørelseshåndtag opad (se ill. 59).
2) Klap skubbebøjlen over sædet, og fold reha-klapvognen sammen (se ill. 60).
3) Hvis nødvendigt, klappes håndtaget på skubbebøjlen ind, så der spares plads (Indstilling af skubbebøjlen).
4) Hvis nødvendigt, trykkes låseanordningen på baghjulene nedad, og hjulene kan tages af (se ill. 5, pos. 1).
5) Kun ved varianter med faste forhjul: Hvis nødvendigt, trykkes låseanordningen på forhjulene nedad, og hju
lene kan tages af (se ill. 6, pos. 1).
6) Læg reha-klapvognen i bagagerummet og fastspænd med transportsikringer, så den holdes på plads.
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7.2.8 Anvendelse i køretøjer til transport af personer med mobilitetshandicap (KMP)
7.2.8.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL

Anvendelse som sæde i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige personskader i tilfælde af en trafikulykke på grund af brugerfejl
► Benyt om muligt altid de installerede sæder og sikringssystemer i køretøjer til mobilitetshandicappede perso
ner. Kun på denne måde er passagererne optimalt beskyttet i tilfælde af en trafikulykke.
► Produktet er afprøvet i forbindelse med en multifunktionel sædeenhed i Kimba Neo eller med et Mygo-sæde
system til brug i handicapkøretøjer. Nærmere oplysninger fremgår af dokumentet "Benyttelse af produktet til
transport i handicapkøretøj", bestillingsnummer 646D158.
► Vær venligst opmærksom på, at brug af produktet med et Mygo-sædesystem i et handicapkøretøj kun er til
ladt, hvis der på Kimba-gadestellet er anbragt en 2. sikringsbolt til sikring af sædevinklen.
► Brugen af produktet i forbindelse med ekstraudstyret iltudstyrsplatform er ikke tilladt.
► Buggy Boardet skal fjernes, før man skal bruge handicapkøretøjet.
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ADVARSEL

Forkert transportvægt ved brug af produktet i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlig tilskadekomst ved uheld, da den tilladte nyttelast er overskredet
► Når produktet, i kombination med en multifunktionel sædeenhed Kimba Neo, anvendes i et handicapkøretøj,
må det kun belastes til maksimum 40 kg brugervægt.
► Opbevaringstasken skal tømmes, når produktet anvendes i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede
personer.
INFORMATION

Til transport af børn op til 36 kg anbefaler Ottobock indtrængende, at der anvendes en sikkerhedssele til børn
(såkaldt auto-barnestol), der er blevet afprøvet iht. ECE 44.03 eller enhver senere eller et særligt udviklet sikker
hedssystem til børn med handicap i henhold til ECE 44.04. Under alle omstændigheder skal landets lovbestem
melser overholdes.
7.2.8.2 Tilladt anvendelse
Produktet er frigivet iht. ANSI/RESNA og ISO 7176-19.
Produktet kan ved anvendelse af egnede sikkerhedsseler bruges i begrænset omfang som transportsæde i køretø
jer til transport af mobilitetshandicappede personer. De positioneringsseler og positioneringshjælpere, som tilby
des af 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
7.2.8.3 Nødvendigt tilbehør
Til fastgørelse af reha-klapvognen som transportsæde i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer
kræves et selesæt.
• Fastsurringsøjerne er allerede en del af grundrammen:
– Fastsurringsøjer foran: se ill. 62, pos. 1
– Fastsurringsøjer i bag: se ill. 63, pos. 1
• Selesættet kan fås hos en ekstern producent. Nærmere oplysninger om leverandøren fremgår af dokumentet
"Benyttelse af produktet til transport i handicapkøretøj", bestillingsnummer 646D158.
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7.2.8.4 Indstilling af sædeenheden
Før brug af produktet i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal sædeenheden justeres, så
det vender i køreretningen (brugeren ser i køreretningen).
• Kimba Neo sædeenhed: Vedrørende aftagning/drejning og påsætning af sædeenheden henvises til brugsan
visningen (brugere) identifikation 647G892.
• Mygo sædesystem/alternative sædesystemer: Vedrørende aftagning/drejning og påsætning af sædesyste
met henvises til den separate brugsanvisning til sædesystemet.
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7.2.8.5 Indstilling og låsning af sædevinklen
7.2.8.5.1 Kimba Neo sædeenhed
Aktivering af låseanordningen
Før brug af produktet i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal sædevinklen justeres, så
den er vandret og fikseret.
1) Drej det øverste drejehåndtag mod højre og justér sædefladen, så den er vandret (Indstilling af sædevinklen).
2) Spænd sikringsbolten, drej mod venstre og skub ind (se ill. 64, pos. 1).
→ Sikringsbolten er nu aktiveret (se ill. 65).
3) Sædeholderen (se ill. 65, pos. 2) skal gå mod sikringsbolten.
→ Sædeholderen skal lægge til uden slør på sikringsbolten.
64
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Deaktivering af låseanordningen
Sædevinkelindstillingen skal frigives igen, når turen i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer er
slut.
1) Træk sikringsbolten ud og fastlås ved at dreje i udtrukket tilstand (se ill. 66).
2) Sikringsbolten er deaktiveret (se ill. 67, pos. 1). Sædevinklen kan nu indstilles igen ved at dreje det øverste
drejehåndtag.
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7.2.8.5.2 Mygo-sædesystem
Aktivering af låseanordningen
Før brug af produktet i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal sædevinklen justeres, så
den er vandret og fikseret.
1) Drej drejehåndtaget på den øverste, forreste ramme i pilens retning og justér sædefladen, så den er vandret
(Indstilling af sædevinklen).
2) Spænd den 1. sikringsbolt, drej mod venstre og skub ind (se ill. 64, pos. 1).
→ Sikringsbolten er nu aktiveret (se ill. 65, pos. 1).
3) Sædeholderen (se ill. 65, pos. 2) skal gå mod sikringsbolten.
→ Sædeholderen skal lægge til uden slør på sikringsbolten.
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4) Som en ekstrasikring spænd 2. sikringsbolt på den modsatte side, drej mod venstre og skub ind (uden ill.).
Deaktivering af låseanordningen
Sædevinkelindstillingen skal frigives igen, når turen i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer er
slut.
1) Træk sikringsbolten ud på begge sider og fastlås ved at dreje i udtrukket tilstand (se ill. 66).
2) Sikringsboltene er deaktiveret (se ill. 67, pos. 1). Sædevinklen kan nu indstilles igen ved at dreje på drejehånd
taget på den øverste forreste ramme.
7.2.8.5.3 Alternative sædesystemer
Se også oplysningerne i forrige kapitel.
7.2.8.6 Justering og sikring af rygvinklen
7.2.8.6.1 Kimba Neo sædeenhed
Før brug af produktet i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal rygfladen justeres, så det er
lodret, og sikres yderligere.
1) Drej det nederste drejehåndtag mod venstre og stil rygfladen lodret opad (se ill. 68; Indstilling af rygvinklen).
2) Drej det nederste drejehåndtag ca. 5 mm videre mod venstre for at frigive rygsikringen.
3) Tag rygsikringen ud og drej 90° (se ill. 69). Fastlåsningshjælperne på rygsikringen (se ill. 69, pos. 1) skal klik
ke fast i de vandrette langhuller (se ill. 70, pos. 1).
4) Drej det nederste drejehåndtag mod højre for at fastlåse rygvinklen.
Deaktivering af låseanordningen
Rygsikringen skal deaktiveres igen, når turen i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer er slut.
1) Drej det nederste drejehåndtag så langt til venstre, at rygsikringen frigives.
2) Tag rygsikringen ud og drej 90° (se ill. 69). Fastlåsningshjælperne på rygsikringen skal gå i indgreb i de vand
rette langhuller (se ill. 70, pos. 2).
3) Drej det nederste drejehåndtag mod højre for at fastlåse rygvinklen uden rygsikring (se ill. 68; Indstilling af ryg
vinklen).
68
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7.2.8.6.2 Mygo-sædesystem
Før brug af produktet i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal rygfladen hældes let bagud
med en rygvinkel på ca. 95°.
Vær her opmærksom på den separate brugsanvisning til sædesystemet.
7.2.8.6.3 Alternative sædesystemer
Før brug af produktet i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal rygfladen hældes let bagud
med en rygvinkel på ca. 95°.
Vær her opmærksom på den separate brugsanvisning til sædesystemet.
7.2.8.7 Sikring af produktet i køretøjer
Ved transport skal reha-klapvognen sikres med sikkerhedsseler i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede
personer på følgende måde:
1) Produktet skubbes i køreretning cirka til midten eller over de forankrede hulskinner i køretøjets gulv og sikres
med parkeringsbremsen.
2) Kontrollér overensstemmelsen af selesystemet i køretøjet med de indsatte fastsurringsøjer på produktet.
3) Sikkerhedsselerne, der er fastgjort i køretøjets gulv, skal forbindes med produktets fastsurringsøjer (se ill. 62;
foran: pos. 1, i bag: pos. 2):
→ Foran: Hægt krogene fast til fastsurringsøjerne inde fra og ud (se ill. 71, pos. 1).
→ I bag: Hægt krogene fast til fastsurringsøjerne inde fra eller ude fra (se ill. 72, pos. 1).
4) Spænd sikkerhedsselerne stramt i overensstemmelse med producentens anvisninger. Sikkerhedsselerne må
foran kun forløbe i en vinkel på maks. 45° (se ill. 73).
5) Vip skubbehåndtaget ned for ekstra fiksering af sædesystemet (se ill. 73, pos. 1).
6) Kun ved ekstraudstyret svingbare forhjul: Drej styrehjulene fremad for at forbedre stabiliteten (se ill. 73).
7) Fjern alle ikke tilladte dele fra produktet (Tilladt anvendelse).
8) Indstil affjedringen på "hård" (Indstilling af affjedringen).
→ Sikkerhedsselerne er korrekt placeret (se ill. 73).
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7.2.8.8 Sikring af brugeren i produktet
Ved transport i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede personer skal brugeren i reha-klapvognen sikres
med positioneringsseler på følgende måde:
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1) Brugeren skal sidde i en så opret position som mulig.
2) Hofteselen skal på begge sider fastgøres på forankringspunkterne, som er beregnet hertil (pins):
→ Før hver en ende af hofteselen fra sædesiden og nedad (se ill. 74, se ill. 75).
→ Hægt hofteselens ender fast på de dertil beregnede forankringspunkter (pins) (se ill. 76, pos. 1).
→ INFORMATION: Hofteselen skal forløbe i en vinkel på mellem 45° og 75° i forhold til den vandrette
linje. Kun hvis dette ikke er muligt, kan man i undtagelsestilfælde vælge en vinkel mellem 30° og
45° i forhold til den vandrette linje (se ill. 77).
3) Skulderselen hægtes ind i hofteselen (se ill. 78).
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7.3 Kimba Cross
7.3.1 Sædeenhed
FORSIGTIG

Anvendelse af alternative sædesystemer
Alvorlig personskade på brugeren pga. fejlbetjening
► Produktet kan udstyres med en Kimba Neo sædeenhed eller med alternative sædesystemer. Vær i dette tilfæl
de opmærksom på informationerne i brugsanvisningen til sædeenheden/sædesystemet.

7.3.2 Sædeskålsbærer
FORSIGTIG

Forkert monteret sædeskål
Brugeren kan vælte pga. forkert montering og forkerte indstillinger
► Vær opmærksom på, at den pågældende distributør/leverandør af den individuelle sædeskål er ansvarlig for
brugerens sikkerhed. I særdeleshed skal det garanteres, at brugeren sidder ergonomisk korrekt, og at bruge
ren ikke kan vælte. Ottobock påtager sig intet ansvar herfor.
► Vær især opmærksom på ved en individuel indstilling af sædeskålen, udført af distributøren/leverandøren, at
distributøren/leverandøren også er ansvarlig for videregivelse af informationer om tilpasning, betjening og ple
je af sædeskålen. Såfremt der er spørgsmål desangående, bedes du henvende dig til det fagligt uddannede
personale, som har udleveret den individuelle sædeskål.
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INFORMATION

► Fastgørelse på gadestellet og fodstøttens funktion og betjening beskrives nøjere i brugsanvisningen til sæde
skålsholderen 647G250=*.
► Ved brug af gadestellet med sædeenheden Kimba Neo findes en udførlig beskrivelse af betjeningen heraf i
brugsanvisningen 647G892=*.
Kimba-sædeskålsholderen fungerer som basis for individuelt tilpassede sædeskåle (se ill. 79). Den tilbydes i for
skellige størrelser og med mulighed for montering af et fodstøttesystem.
Sædeskålsholderen spændes fast med et sædesystem. Dette arbejde må kun udføres af det fagligt uddannede
personale. En gribe/holde-klo-mekanisme gør det nemt at fjerne sædeenheden/sædeskålen fra sædeholderen på
gadestellet.
Påsætning af sædeskål/sædeenhed
1) Sæt først sædet med sædeskålsholderen på det bageste rør på sædeholderen i en vinkel på ca. 45° (se ill. 80,
pos. 1).
2) Tryk sædets forkant ned på understellet, indtil holdekloen går hørbart i indgreb på sædeholderens forreste rør
(se ill. 80, pos. 2).
3) Kontroller, at forbindelsen mellem sæde og understel er fast. Dette kan f.eks. kontrolleres ved at trække sæ
dets ryglæn bagud.
Aftagning af sædeskål/sædeenhed
1) Træk i grebet på udkoblingshåndtaget, der befinder sig under sædet (se ill. 80, pos. 2). Holdekloen frigiver nu
sædeholderen.
2) Vip sædet med sædeskålsholderen bagud i en vinkel på ca. 45° og løft det derefter opad for at tage det af.
79

80
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7.3.3 Skubbebøjle
FORSIGTIG

Ledsagere anvender 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.
7.3.3.1 Højdejustering af skubbebøjlen
1) Løsn spændehåndtaget i begge sider.
2) Indstil skubbehåndtaget i den ønskede højde.
3) Fastspænd spændehåndtaget (se ill. 81, pos. 1).
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7.3.3.2 Vinkelindstilling af skubbehåndtaget
1) Klap sikringsbøjlen på sikringssplinten op og træk sikringssplinten ud.
2) Vælg den ønskede vinkel på skubbehåndtaget.
3) Stik sikringssplinten igennem hullet på ryggens støttestang og sikr den med sikringsbøjlen (se ill. 82)
82

7.3.4 Bremse
FORSIGTIG

Ikke-aktiveret bremse ved ind- og udstigning
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Aktivér altid bremsen, før brugeren stiger ind eller ud af produktet, og kontrollér bremsefunktionen.
► Reha-klapvognen skal sikres med bremsen på ujævnt terræn, eller ved omstigning (f.eks. ind i bilen).
BEMÆRK

Forkert aktivering af bremsen
Beskadigelse af hjulene, tab af bremsefunktion pga. forkert betjening
► Anvend ikke parkeringsbremsen under kørsel. Produktet skal stå stille, når bremsen anvendes.
► Aktivér ikke parkeringsbremsen med vold.
► Hvis du ved aktiveringen af parkeringsbremsen mærker en kraftig modstand, skal hjulenes position ændres
ved at skubbe hjulene let frem eller tilbage, så låsebolten kan gribe ind i bremsekransen.
7.3.4.1 Aktivering af bremsen
1) Tromlebremserne aktiveres ved at trække i bremsehåndtaget: (se ill. 83 pos. 1).
2) Fastlås bremserne samtidig ved at trykke de små bremsehåndtag nedad (se ill. 83 Pos 2).
3) Aktiver bremsehåndtagene igen for at løsne bremsen (se ill. 83 pos. 1).
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7.3.4.2 Indstilling af bremse
1) Løsn kontramøtrikken (se ill. 84 pos. 1)
2) Justeringsmøtrikken drejes (se ill. 84 pos. 2)
3) Fastspænd kontramøtrikken (se ill. 84 pos. 1).
84

7.3.5 Indstilling af sædevinklen
1)
2)
3)
4)
5)

Løsn drejehåndtaget på den venstre side af understellet og drej ind til anslaget (se ill. 85).
Tryk drejehåndtaget med affjedring indad således, at sædet kan drejes frit over aksen på sædeholderen.
Vælg den ønskede sideposition.
Slip drejehåndtaget og lad sædet gå i indgreb, idet sædet bevæges lidt frem og tilbage.
Fastspænd drejehåndtaget (se ill. 85).

85

7.3.6 Indstilling af akselafstand
1) Fjern begge unbrakoskruer på begge sider af forrammens ovale rør.
2) Indstil forrammen ved at trykke indad eller trække udad inden for et område af 800 mm til 920 mm (se ill. 86 og
se ill. 87).
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3) Placer påny de to unbrakoskruer på begge sider af forrammens ovale rør og fastspænd.
86
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7.3.7 Anvendelse som cykeltrailer
FORSIGTIG

Risikofyldt kørsel
Styrt, væltning bagud og til siden, fordi der forceres hindring i en skrå vinkel
► Øv kørsel med cykel og cykeltrailer på et sikkert sted, før der arrangeres rigtige udflugter.
► Øv kørsel med den større sporvidde på et sikkert sted.
► Undgå hurtig overhaling af større forhindringer med kun et baghjul ved forudsigelig kørsel.
► Hindringer må aldrig forceres i en skæv vinkel. Kør altid lige mod hindringer (i en vinkel på 90°).
► Undgå udskridninger ved kørsel i sving.
7.3.7.1 Montering af kobling på cyklen
Leveringen omfatter:
• Kobling type E fra Weber til montage på cyklens aksel
• To overdrejningssikringer af metal til hjulnav med fast aksel (stort hul) og hurtiglåsen (lille hul)
1) Fjern hjulmøtrikken eller hurtiglåsen.
2) Sæt basis på akslen (se ill. 88, pos. 4).
3) Isæt overdrejningssikringerne således, at ledstykket står vandret (se ill. 88, pos. 3 og pos. 2).
INFORMATION: Sørg for, at fortandingen på overdrejningssikringen griber fint fat i basis-elementer
ne.
4) Fastspænd akslen og koblingen med hjulmøtrikken eller hurtiglåsen.
5) Kontroller, at hjulet sidder korrekt.
6) Læg sikringsrebet rundt om hjulakslen og hægt fast (se ill. 88, pos. 1).
7) Stik sikringsproppen i.
INFORMATION: Fastspænd først justeringsmøtrikken på hurtiglåsen så meget, at håndtaget på hur
tiglåsen kan spændes fast.
8) Justeringsmøtrikken på hurtiglåsen skrues på klemakslen med mindst 5 omdrejninger.
INFORMATION: Overhold brugsanvisningen til din cykel eller hurtiglås.
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7.3.7.2 Tilkobling af traileren til cyklen
Vejledningen står på en etiket, der er klistret på hver vognstang. Ydermere sikres trailerens vognstang med en sik
kerhedswire på cykelstellet.
7.3.7.3 Udstyrspakke cykeltrailer-tilbehør
7.3.7.3.1 Reflektorer
1) Fastgør de to røde reflektorer og spændebåndene på det bageste tværrør (se ill. 89, pos. 1) (som et alternativ
til to røde reflektorer kan leveringen omfatte baglys plus reflektor).
2) Fastgør med klæbebånd de to hvide reflektorer, som tilbagekaster lyset fremad, på Kimba Cross' stænkbeskyt
telse.
89

7.3.7.3.2 Baglys
► Fastgør baglyset med batteridrift ligeledes på det bageste tværrør ved hjælp af spændebånd (se ill. 89, pos. 1)
(som alternativ til to røde reflektorer kan leveringen omfatte en kombination af baglys plus reflektor).
7.3.7.3.3 Beskyttelsesbøjle
1) Anbring beskyttelsesbøjlen på skubbebøjlen (se ill. 90).
2) Isæt og fastspænd unbrakoskruerne (se ill. 90).
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7.3.7.3.4 Signalflag
1) Løsn den venstre topmøtrik på skubbehåndtagets fastgørelsespunkt (se ill. 91 pos. 1).
2) Stik gaflen på fiberglasstangen bag spændeskiven (se ill. 91 pos. 2).
3) Fastspænd den venstre topmøtrik på skubbehåndtagets fastgørelsespunkt (se ill. 91 Pos. 1).
91

7.3.8 Yderligere ekstraudstyr
7.3.8.1 Svingbart forhjul
Det svingbare forhjul reducerer reha-klapvognens venderadius og er derfor særlig anvendelig i små lokaler.
1) Fjern det faste forhjul med skærmpladen (se side , montering af forhjul).
2) Isæt det svingbare forhul i gaflen og tryk bagud og opad (se ill. 92, pos. 1).
3) Fastlås excentrikgrebet på klemakslen (se ill. 93).
92
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7.3.8.2 Skærmplade baghjul/frakkeskåner
1) Tryk på stikakselens centrale bolt og fjern baghjulene.
2) Påsæt skærmpladeholderen og fastspænd (se ill. 94, pos. 1).
3) Stik skærmpladen i hullerne på (se ill. 95).
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4) Sæt baghjulene på og fastlås dem.
94
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7.3.8.3 Tipsikring
Tipsikringen forhindrer, at understellet vipper bagud.
1) Løsn skruesamlingen på højre bagaksel og fjern møtrikken med sikringsskive.
2) Anbring tipsikringen således, at tipsikringens gaffel griber fat om den tværgående stang (se ill. 96).
3) Før udboringen i tipsikringen igennem bagakslen og anbring møtrikken med sikringsskiven igen.
4) Fastspænd møtrikken. Ekstraudstyr: Tryk tipsikringen nedad og drej den derefter fra den aktive ind i den pas
sive position. (se ill. 97 og se ill. 98).
96
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7.3.8.4 Opbevaringstaske
1) Opbevaringstasken med de 3 trykknapper fastgøres på forbindelsesaksel på rammerøret i siden.
2) Fastgør den side af opbevaringstasken med de 2 trykknapper på højre og venstre side af basisrammen foran
lejerne til rammerøret i siden.
7.3.8.5 Egerbeskyttelse
► Fastgør egerbeskyttelsen med komponenterne på egerne.
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7.3.9 Afmontering og 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.
7.3.9.1 Sammenklapning af stellet
1) Træk stikakslerne og hjulene sammen ud af akselholderen.
2) Fjern stikakslerne fra baghjulene.
3) Åbn excentrikgrebet på forhjulet.
4) Fjern forhjulet med skærmpladen fra gaflen.
5) Løsn klapbøjlen (se ill. 99).
6) Træk sikringssplinten ud af hullet i rygstøtten og udboringen i holderen.
7) Rygstøtten trækkes ud af holderen, og skubbebøjlen klappes ned (se ill. 100).
8) Sæt sikringssplinten ind i stellets huller (se ill. 101).
9) Isæt transportsikringerne.
99
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7.3.10 Anvendelse i køretøjer til transport af personer med mobilitetshandicap (KMP)
ADVARSEL

Ikke tilladt anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige ulykkesbetingede traumer, når man sidder i produktet
► Produktet er ikke godkendt af producenten til brug i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede perso
ner.
► Anbring passagererne udelukkende på de i køretøjet installerede sæder med tilhørende systemer til fasthol
delse af personer.

7.4 Kimba Inline
7.4.1 Sædeenhed
FORSIGTIG

Anvendelse af alternative sædesystemer
Alvorlig personskade på brugeren pga. fejlbetjening
► Produktet kan udstyres med en Kimba Neo sædeenhed eller med alternative sædesystemer. Vær i dette tilfæl
de opmærksom på informationerne i brugsanvisningen til sædeenheden/sædesystemet.

7.4.2 Sædeskålsbærer
FORSIGTIG

Forkert monteret sædeskål
Brugeren kan vælte pga. forkert montering og forkerte indstillinger
► Vær opmærksom på, at den pågældende distributør/leverandør af den individuelle sædeskål er ansvarlig for
brugerens sikkerhed. I særdeleshed skal det garanteres, at brugeren sidder ergonomisk korrekt, og at bruge
ren ikke kan vælte. Ottobock påtager sig intet ansvar herfor.
► Vær især opmærksom på ved en individuel indstilling af sædeskålen, udført af distributøren/leverandøren, at
distributøren/leverandøren også er ansvarlig for videregivelse af informationer om tilpasning, betjening og ple
je af sædeskålen. Såfremt der er spørgsmål desangående, bedes du henvende dig til det fagligt uddannede
personale, som har udleveret den individuelle sædeskål.
INFORMATION

► Fastgørelse på gadestellet og fodstøttens funktion og betjening beskrives nøjere i brugsanvisningen til sæde
skålsholderen 647G250=*.
► Ved brug af gadestellet med sædeenheden Kimba Neo findes en udførlig beskrivelse af betjeningen heraf i
brugsanvisningen 647G892=*.
Kimba-sædeskålsholderen fungerer som basis for individuelt tilpassede sædeskåle (se ill. 102). Den tilbydes i for
skellige størrelser og med mulighed for montering af et fodstøttesystem.
Sædeskålsholderen spændes fast med et sædesystem. Dette arbejde må kun udføres af det fagligt uddannede
personale. En gribe/holde-klo-mekanisme gør det nemt at fjerne sædeenheden/sædeskålen fra sædeholderen på
gadestellet.
Påsætning af sædeskål/sædeenhed
1) Sæt først sædet med sædeskålsholderen på det bageste rør på sædeholderen i en vinkel på ca. 45° (se
ill. 103, pos. 1).
2) Tryk sædets forkant ned på understellet, indtil holdekloen går hørbart i indgreb på sædeholderens forreste rør
(se ill. 103, pos. 2).
3) Kontroller, at forbindelsen mellem sæde og understel er fast. Dette kan f.eks. kontrolleres ved at trække sæ
dets ryglæn bagud.
Aftagning af sædeskål/sædeenhed
1) Træk i grebet på udkoblingshåndtaget, der befinder sig under sædet (se ill. 103, pos. 2). Holdekloen frigiver
nu sædeholderen.
2) Vip sædet med sædeskålsholderen bagud i en vinkel på ca. 45° og løft det derefter opad for at tage det af.
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7.4.3 Indstilling af sædevinklen
1) Løsn spændehåndtaget (se ill. 104).
2) Indstil sædets vinkel i den ønskede position.
FORSIGTIG! Sikr brugeren mod at kunne falde ud (f.eks. ved at holde fast i brugerens overkrop).
3) Fastspænd spændehåndtaget.
4) Tryk ryglænet let fremad eller bagud for at sikre, at sædevinklen er indstillet, så brugeren ikke kan glide. Så
fremt dette ikke er tilfældet, skal spændehåndtaget efterspændes.
104

7.4.4 Skubbebøjle
FORSIGTIG

Ledsagere anvender 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.
7.4.4.1 Indstilling af skubbebøjlen
Skydebøjlen kan indstilles i højden:
1) Løsn spændehåndtaget i begge sider (se ill. 105).
2) Tryk samtidigt på de to trykknapper (se ill. 105, pos. 1).
3) Bring skubbebøjlen til den ønskede position.
4) Fastspænd spændehåndtaget (se ill. 105).
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7.4.5 Bremse
FORSIGTIG

Ikke-aktiveret bremse ved ind- og udstigning
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Aktivér altid bremsen, før brugeren stiger ind eller ud af produktet, og kontrollér bremsefunktionen.
► Reha-klapvognen skal sikres med bremsen på ujævnt terræn, eller ved omstigning (f.eks. ind i bilen).
BEMÆRK

Forkert aktivering af bremsen
Beskadigelse af hjulene, tab af bremsefunktion pga. forkert betjening
► Anvend ikke parkeringsbremsen under kørsel. Produktet skal stå stille, når bremsen anvendes.
► Aktivér ikke parkeringsbremsen med vold.
► Hvis du ved aktiveringen af parkeringsbremsen mærker en kraftig modstand, skal hjulenes position ændres
ved at skubbe hjulene let frem eller tilbage, så låsebolten kan gribe ind i bremsekransen.
7.4.5.1 Aktivering af bremsen
1) Aktiver tromlebremserne ved at trække i bremsehåndtaget (se ill. 106). Valgfrit: Bremserne kan fastlåses ved
samtidigt at bevæge de små bremsehåndtag nedad (se ill. 107).
2) Aktiver bremsehåndtagene igen for at løsne bremsen (se ill. 106).
106
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7.4.5.2 Indstilling af bremse
For at opnå en optimal bremsevirkning, indstilles bremsekraften på stilleskruen (se ill. 108, pos. 2).
• Forøgelse af bremsekraft: Skru stilleskruen ud.
• Reducering af bremsekraft: Skru stilleskruen ind.
1) Løsn kontramøtrikken (se ill. 108, pos. 1) og skru stilleskruen ud, indtil der høres slæbelyde på det drejende
drivhjul.
2) Skru stilleskruen (se ill. 108, pos. 2) ind, indtil slæbelydene på drivhjulet ikke mere høres, og hjulet løber frit.
3) Stram kontramøtrikken (se ill. 108, pos. 1) godt, indtil stilleskruen er fikseret.
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→ Bremsekraften på begge drivhjul skal være indstillet ens.
108

7.4.6 Indstilling af akselafstand
1)
2)
3)
4)

Løsn spændehjulene i begge sider (se ill. 109).
Tryk samtidigt på de to trykknapper (se ill. 109, pos. 1).
Gør hjulafstanden større eller mindre.
Drej spændehjulene fast (se ill. 109).
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7.4.7 Afmontering og 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.
1) Træk låseskyderen op i begge sider og klap skubbebøjlen fremad (se ill. 110).
2) Læg skubbebøjlen på rammen (se ill. 111 og se ill. 112).
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7.4.8 Anvendelse i køretøjer til transport af personer med mobilitetshandicap (KMP)
ADVARSEL

Ikke tilladt anvendelse i køretøjer til transport af mobilitetshandicappede personer
Alvorlige ulykkesbetingede traumer, når man sidder i produktet
► Produktet er ikke godkendt af producenten til brug i et køretøj til transport af mobilitetshandicappede perso
ner.
► Anbring passagererne udelukkende på de i køretøjet installerede sæder med tilhørende systemer til fasthol
delse af personer.

7.5 Pleje
7.5.1 Pleje
•
•

Sand og andre smudspartikler må ikke trænge ind i produktet. De kan ødelægge hjulenes lejer, fjedringen (kun
Kimba Neo) og fastlåsningsmekanikken.
Brug i saltvand er ikke tilladt.

7.5.2 Aftagning/påsætning af stødpolstring til rengøring (kun Kimba Neo; ekstraudstyr)
Polstringen kan tages af i forbindelse med pleje og vedligeholdelse af produktet.
1) Åbn burrebåndet på stødpolstringen.
2) Fjern stødpolstringen og rengør den.
3) Fold stødpolstringen omkring skubbebøjlen, og luk burrebåndet.
4) Drej burrebåndet nedad og skub stødpolstringen over foldemekanismen og frem til frigørelseshåndtagene (se
ill. 113).
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7.5.3 Rengøring
Rengøring i hånden
1) Plastdele, rammedele samt stel og hjul kan rengøres fugtigt med et mildt rengøringsmiddel. Tør delene derefter
godt af.
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.
• Snavsede fjedre skal rengøres med en blød, tør børste for at forebygge slid.
Rengøring i en vaskemaskine (kun Kimba Neo)
1) Træk polstringerne og betrækkene af og følg vaskeanvisningerne for hver artikel.
2) Vask reha-klapvognen ved maks. 60 °C i maks. 10 minutter.
3) Efter behov: Fjern alle komponenter, hvor der har samlet sig vand.
4) Lad reha-klapvognen tørre. Den sammenklappede reha-klapvogn stilles lodret på baghjulene og skubbebøjlen,
således at vandet kan løbe ud (se ill. 114).
INFORMATION: Vi anbefaler tørring med trykluft.
5) Efter behov: Monter alle demonterede komponenter igen.
6) Inden reha-klapvognen 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.
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8 Vedligeholdelse og reparation
8.1 Vedligeholdelse
8.1.1 Vedligeholdelsesintervaller
De efterfølgende beskrevne funktioner kan kontrolleres i de angivne intervaller i hjemmet. Under disse arbejder må
brugeren ikke sidde i Reha-klapvognen/buggyen:
Komponenter

Handling

Klapmekanisme
Baghjul

Kontrollér for slitage
Kontrollér, at stikakslerne (såfremt relevant) sidder
forsvarligt fast
Kontrollér, at hjulene drejer ubesværet rundt
Bremse
Kontrollér bremsefunktionen
Dæk
Kontrollér profildybde (min. 1 mm)
Hjul
Kontrollér, at det sidder godt fast uden slør
Kontrollér, at hjulene drejer ubesværet rundt
Holdere til ekstraud Kontrollér, om der er skader på holderne
styr
Lejer
Kontrollér for tilsmudsning
Affjedring
Kontrollér for tilsmudsning/slid/instabilitet
Produkt
Kontrollér, at etiketterne på produktet og produk
tets mærker kan læses

Før kørsel

ugentligt

måned
ligt
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8.1.2 Vedligeholdelsesindhold
Med en lille smule praktisk dygtighed kan brugeren eller ledsageren selv foretage vedligeholdelsesarbejde på nog
le af produktets dele for at sikre problemfri funktion:
• Mellem styrehjulsgaffel og styrehjulet samler der sig hyppigt hår eller smudspartikler, som med tiden bevirker,
at styrehjulene går mere trægt. For at undgå dette skal styrehjulsakslen mellem styrehjul og styrehjulsaksel
sprayes med nogle få dråber tynd harpiksfri olie (symaskineolie).
FORSIGTIG: Afmonter ikke styrehjulet selv. Hvis styrehjulet stadig går trægt, kontakt da fagpersona
let.
• Baghjulene er seriemæssigt udstyret med et stikaksel-system. For at opretholde dette systems funktionsdygtig
hed, bør der ikke sidde snavs på stikakslen eller stikakselholderens bøsning. Desuden skal stikakslen fra tid til
anden smøres let med en harpiksfri tyndtflydende olie (symaskineolie).
• Fjedrenes stempelstænger skal regelmæssigt smøres en smule med en harpiksfri, tynd olie (kun Kimba Neo).
• Hvis reha-klapvognen bliver våd, skal den gnides tør.
• Især i den første tid eller efter indstillinger på reha-klapvognen skal skrueforbindelserne altid kontrolleres for
korrekt stramning. Hvis en skruesamling løsner sig flere gange, skal den autoriserede forhandler omgående in
formeres.

9 Bortskaffelse
9.1 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.

9.2 Anvisninger om genbrug
FORSIGTIG

Brugte sædepuder
Funktionelle og hygiejniske risici i tilfælde af genbrug
► Udskift sædepuden ved genbrug.
Produktet egner sig til genbrug.
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Juridiske oplysninger

Produkter, der genanvendes, er – i lighed med brugte maskiner eller køretøjer – udsat for særlig belastning. Egen
skaber og ydelser må ikke ændre sig så meget, at der er fare for patientens og eventuelle andre brugeres sikker
hed i løbet af produktets levetid.
Til genanvendelse skal det pågældende produkt først rengøres og desinficeres grundigt. Derefter skal produktet
kontrolleres af en autoriseret specialist, hvad angår tilstand, slitage og skader. Alle slidte og beskadigede dele
samt komponenter, der ikke passer til eller er egnet til den nye bruger, skal udskiftes.
Detaljerede oplysninger om udskiftning af dele og nødvendigt værktøj samt de foreskrevne serviceintervaller frem
går af servicevejledningen.

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

10.1 Brugstid
Forventet brugstid: 4 år.
Den forventede brugstid er blevet fastlagt med udgangspunkt i konstruktionen, produktionen og anvisningerne til
korrekt brug. Dette inkluderer også bestemmelserne om vedligeholdelse, forskrifterne til sikring af funktionsdygtig
heden og bestemmelserne om produktets sikkerhed.
Brug af produktet, der overskrider den angivne forventede brugstid, medfører øget risiko og bør kun ske efter om
hyggelig overvejelse af kvalificeret fagligt uddannet personale.
Hvis brugstiden er udløbet, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale, som
har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsiden mht.
adresse). Her kan brugeren få informationer om kendte risici og om de aktuelle muligheder, hvad angår reparation
og genanvendelse af produktet.

10.2 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.

10.3 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.

10.4 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).

10.5 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.

11 Tekniske data
11.1 Kimba Neo
Gadestel
Totalbredde [mm]
Hjuldiameter foran, svingbare forhjul [mm/inch]
Hjuldiameter foran, faste forhjul [mm/inch]
Hjuldiameter i bag [mm/inch]
Højde skubbehåndtag (min./maks.) [mm]
Sædetilt (vipning af sædeholder) (min./maks.) [°]
Maks. nyttelast [kg]
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Størrelse 1
600
170/6,7
280/11
280/11
710/1160
-40/+10 eller -10/+40
552)

Størrelse 21)
670
170/6,7
--280/11
710/1160
-40/+10 eller -10/+40
552)
Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Tekniske data

Gadestel
Størrelse 1
Størrelse 21)
maks. nyttelast opbevaringstaske [kg]
7
7
Vægt stel [kg]
10,5
11,5
Foldemål uden sæde (LxBxH) [mm]
790x600x470
790x670x470
3)
Foldemål min. med sæde i køreretning; tilt 10° bag 900x600x530
970x670x590
ud, rygvinkel 100° (LxBxH) [mm]
1) Gadestellet med faste forhjul fås kun i størrelse 2 som specialkonstruktion.
2) Bemærk: Gadestellet og sædeenheden har muligvis forskellige nyttelastkapaciteter. For kombinationen Kimba
Neo gadestel og Kimba Neo sædeenhed gælder følgende:
• Tilladt nyttelast sædeenhed (maks. 40 kg) + egenvægt af sædeenhed størrelse 1 (7,5 kg) = 47,5 kg.
• Tilladt nyttelast gadestel (maks. 55 kg) - fuld belastet sædeenhed/egenvægt (47,5 kg) = 7,5 kg til yderligere til
behør + vægt i opbevaringstasken.
3) Mål i sammenklappet tilstand ved gadestel med faste forhjul: 970x600x530 cm.
Kimba-sædeskålsholder
Længde [mm]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

Størrelse 1
190
330
1,1

Størrelse 2
240
380
1,4

11.2 Kimba Cross
Gadestel
Størrelse 1
Totalbredde (uden hjul) [mm]
610
Totalbredde (med hjul) [mm]
705
Hjuldiameter foran, svingbare forhjul [mm/inch]
300/11,8
Hjuldiameter foran, faste forhjul [mm/inch]
400/15,7
Hjuldiameter i bag
450/17,7
Højde skubbehåndtag (min./maks.) [mm/inch]
940/1195
Sædetilt (vipning af sædeholder) (min./maks.) [°]
-2/+30
Maks. nyttelast [kg]
501)
Maks. nyttelast opbevaringstaske [kg]
7
Vægt stel [kg]
15,8
Foldemål uden sæde, uden hjul (LxBxH) [mm]
1000x610x320
Foldemål uden sæde, med hjul (LxBxH) [mm]
1270x700x480
1) Bemærk venligst: Gadestellet og sædeenheden har muligvis forskellige nyttelastkapaciteter. For kombinationen
Kimba Cross gadestel og Kimba Neo sædeenhed gælder følgende:
• Tilladt nyttelast sædeenhed (maks. 40 kg) + egenvægt af sædeenhed størrelse 1 (7,5 kg) = 47,5 kg.
• Tilladt nyttelast gadestel (maks. 50 kg) - fuld belastet sædeenhed/egenvægt (47,5 kg) = 2,5 kg til yderligere til
behør + vægt i opbevaringstasken.
Kimba-sædeskålsholder
Længde [mm]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

Størrelse 1
190
330
1,1

Størrelse 2
240
380
1,4

11.3 Kimba Inline
Gadestel
Totalbredde [mm]
Hjuldiameter foran [mm/inch]
Hjuldiameter i bag [mm/inch]
Højde skubbehåndtag (min./maks.) [mm]
Sædetilt (vipning af sædeholder) (min./maks.) [°]
Maks. nyttelast [kg]
Vægt stel [kg]
Foldemål uden sæde (LxBxH) [mm]
Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline

Størrelse 1
640
200/7,9
250/9,8
930/1030
-30/+40
501)
10,6
900x640x4802)
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Tekniske data
1)

Bemærk venligst: Gadestellet og sædeenheden har muligvis forskellige nyttelastkapaciteter. For kombinationen
Kimba Inline gadestel og Kimba Neo sædeenhed gælder følgende:
• Tilladt nyttelast sædeenhed (maks. 40 kg) + egenvægt af sædeenhed størrelse 1 (7,5 kg) = 47,5 kg.
• Tilladt nyttelast gadestel (maks. 50 kg) - egenvægt af 2 sædeenheder (2 x 7,5 kg) = 35 kg til brugervægt af 2
børn.
2) Mål i sammenklappet tilstand ved gadestel med faste forhjul: 970x600x530 mm
Kimba sædeskålsholder
Længde [mm]
Bredde [mm]
Vægt [kg]
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Størrelse 1
190
330
1,1

Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline
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