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**Bemærk:
Læs alle anvisninger og bemærkninger inden montering og brug af KidWalk/KidWalk 

II **

**Bemærk:
KidWalk/KidWalk II

bør bruges under vejledning af klientens læge og terapeut.**



KidWalk/KidWalk II Ejerens vejledning 4

SPECIFIKATIONER LISTE MED DELE
inch cm

Sædehøjde fra gulv: 10”-22” 25 - 56 cm

Vægtkapacitet: 65 lbs. 29,5 kg

Produktdimensioner:

inch cm

Grundbredde: 24” 61 cm

Overordnet længde: 32” - 35” 81 - 89 cm 
standard 

Enhed vægt: 45 lbs 20,5 kg

Styrehjul: Oplyst 4” 100 mm

Masthøjde: 34” 86 cm

Polstring: Sort nylon

Bemærk: Specifikationer er for en standarden-
hed.

KidWalk leveres delvist monteret i en kasse, der in-
deholder:

Antal Beskrivelse

1 Grundenhed

1 Mastenhed

2 Hjul

2* Aksler

2 eller 4* Akselafstandsstykker (afhængigt af 
hjultype)

*Aksler og akselafstandsstykker er i den lukkede 
pose, der følger med enheden.

Ekstra artikler:
Andre ekstra artikler kan være pakket sammen med din KidWalk. Sørg for at identificere alle ekstra komponenter i 
kassen og alle vejledningsark, der følger medfølger.

Akselholderpositioner

Anti-tip-arme

24” hjul

Drejesæde

Automatisk centrerende 
hofteføringer

Opklappelige, laterale puder 
foran

Lateral bryststøtte

Hovedpude

Styrehjul

Hjullås

Håndtag til justering af 
vipning af mast

Belastningskompenserende
fjederenhed

Finjusteringshåndtag

Håndtag til justering af høj-
den/udløsningshåndtag

Mastenhed

KidWalk komponentidentifikation

Enhed vist med nogle ekstra installerede komponenter.
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SPECIFIKATIONER LISTE MED DELE
inch cm

Sædehøjde fra gulv: 14,5” - 28” 36 - 71 cm

Vægtkapacitet: 90 lbs 40 kg

Produktdimensioner:

inch cm

Grundbredde: 27,5” 70 cm

Overordnet længde: 36” - 38” 91,5 - 96,5 
cm

Enhed vægt: 44 lbs 20,5 kg

Styrehjul: Oplyst 5” 127 mm

Masthøjde: 37,25” 94,6 cm

Polstring: Sort nylon

Bemærk: Specifikationer er for en standarden-
hed.

KidWalk II leveres delvist monteret i en kasse, der in-
deholder:

Antal Beskrivelse

1 Grundenhed

1 Mastenhed

2 Hjul

2* Aksler

2* Akselafstandsstykke

*Aksler og akselafstandsstykker er i den lukkede pose, 
der følger med enheden.

Ekstra artikler:
Andre ekstra artikler kan være pakket sammen med din KidWalk II. Sørg for at identificere alle ekstra komponenter i 
kassen og alle vejledningsark, der følger medfølger.

Akselholderpositioner

Anti-tip-arme

24” hjul

Drejesæde

Automatisk centrerende 
hofteføringer

Opklappelige, laterale puder 
foran

Lateral bryststøtte

Hovedpude

Styrehjul

Hjullås

Håndtag til justering af 
vipning af mast

Belastningskompenserende
fjederenhed

Finjusteringshåndtag

Håndtag til justering af høj-
den/udløsningshåndtag

Mastenhed

KidWalk komponentidentifikation

Enhed vist med nogle ekstra installerede komponenter.
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Tiltænkt brug og oplysninger
1. Tiltænkt brug
KidWalk/KidWalk II er et gangtræningshjælpemiddel, 
der er beregnet til at hjælpe klienten med at lære at gå 
rigtigt, mens klienten har fødderne på gulvet.
KidWalk passer til børn i alderen cirka 1-7 år med en 
maksimal vægt på 29,5 kg/65 lbs.
KidWalk II passer til børn i alderen cirka 5-12 år med en 
maksimal vægt på 40 kg/90 lbs.
KidWalk/KidWalk II passer til brug for alle klienter, som 
passer inden for enhedens størrelsesbegrænsninger 
og har behov for et støttende hjælpemiddel til at kun-
ne gå. KidWalk/KidWalk II passer til klienter, der tager 
deres første skridt, eller som lærer korrekt eller avance-
ret gangteknik. Almindelig diagnose til brug af KidWalk/
KidWalk II omfatter, men er ikke begrænset til, cerebral 
parese, muskulær dystrofi, diplegi, spinal muskelatrofi, 
Down’s syndrom, spina bifida og mange flere.
2. Begrænsninger
KidWalk bør kun bruges på jævne, plane overflader.
Maksimal sædehøjde på KidWalk er 56 cm.
Maksimal klientvægt er 29,5 kg.
KidWalk II bør kun bruges på jævne, plane overflader.
Maksimal sædehøjde på KidWalk II er 71 cm.
Maksimal klientvægt er 40 kg.
3. Garanti
Garantien gælder kun, når produktet bruges i overens-
stemmelse med de specificerede betingelser og til de 
erklærede formål, alle fabrikantens anbefalinger følges, 
og der udføres regelmæssig service og eftersyn.
4. Journal med produkthistorie
Din KidWalk/KidWalk II er medicinsk udstyr og bør som 
sådant kun ordineres, opsættes, udleveres eller genud-
leveres til brug af en teknisk kompetent person, der er 
trænet i brug af KidWalk/KidWalk II. Fabrikanten anbe-
faler, at der føres en skriftlig journal med detaljer om alle 
opsætninger, genudlevering, produkteftersyn og plan-
lagte eller årlige eftersyn af KidWalk/KidWalk II.
5. Produkttræning
(forældre, lærere og plejere)
Dit produkt KidWalk/KidWalk II er medicinsk udstyr, og 
som sådant bør en teknisk kompetent person gøre for-
ældre, lærere og plejere, der bruger udstyret, opmærk-
som på følgende afsnit i ejerens vejledning:
Det anbefales også, at der føres en skriftlig journal ne-
denfor for alle, der er blevet trænet i korrekt brug af dette 
produkt.

Trænet person ___________________ Dato _________

Trænet af ___________________________________

Trænet person ___________________ Dato _________

Trænet af ___________________________________

Sikkerhedsoplysninger
 Læs altid anvisningerne fuldstændigt før brug.
  Klienten bør ikke være uden opsyn på noget tids-

punkt, mens klienten bruger sin KidWalk/KidWalk II.
  Brug kun komponenter eller dele, der er produceret 

af Prime Engineering, sammen med din KidWalk/
KidWalk II.

 Foretag aldrig nogen for form ændringer på produktet.
  Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det udsæt-

te klienten eller plejere for risiko, og alle garantier for 
produktet bortfalder.

  KidWalk/KidWalk II er ikke beregnet til at bære hele 
klientens vægt på sædet som stol, transport eller an-
den type aktivt udstyr end en gangtræner.

  Brug ikke KidWalk/KidWalk II som hoppeudstyr, ver-
tikal bevægelse understøttes under gang, men Kid-
Walk/KidWalk II er ikke bygget som hoppeudstyr.

  Hvis der er tvivl om, hvorvidt din KidWalk/KidWalk II 
fortsat kan bruges sikkert, eller hvis dens komponen-
ter, tilbehør til medicinsk udstyr eller dele bliver defek-
te, skal du straks ophøre med at bruge produktet og 
kontakte vores kundeserviceafdeling eller din lokale 
forhandler så hurtigt som muligt.

  Udfør alle nødvendige justeringer, og sørg for, at de 
er fastgjort sikkert, før du sætter klienten i KidWalk/
KidWalk II.

  Mens klienten er i rammen, skal alle sikkerhedsrem-
me være fastgjort sikkert.

  Efterlad aldrig produktet på en skrånende overflade, 
Kid-Walk/KidWalk II er beregnet til at blive brugt på 
flade, plane overflader.

  KidWalk/KidWalk II indeholder komponenter, som kan 
medføre en fare for kvælning for små børn. Kontrollér 
altid, at låsehåndtagene og -boltene inden for barnets 
rækkevidde hele tiden er fastspændt og sikret.

  Rengør produktet regelmæssigt. Brug ikke slibende 
rengøringsmidler.

  Udfør regelmæssigt vedligeholdelseskontroller for at 
sikre, at dit produkt er i god funktionstilstand, og at 
alle fastgørelser er spændt korrekt.

  KidWalk/KidWalk II er beregnet til indendørs og uden-
dørs brug, og når den ikke er i brug, skal den opbeva-
res på et tørt sted uden ekstreme temperaturer.

 Transportér aldrig klienten i KidWalk/KidWalk II.
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Oplysninger om rengøring og pleje
Rengøring af din KidWalk/KidWalk II
Når du rengør KidWalk/KidWalk II, anbefaler vi, at du kun 
bruger varmt vand og et ikke-slibende rengøringsmiddel 
eller et neutralt desinfektionsmiddel. Anvend aldrig or-
ganiske opløsningsmidler eller tørre rengøringsvæsker.
Polstring og stof:
1. Polstringen og stoffer kan rengøres manuelt, mens 
de sidder på. Ved rengøringen anbefaler vi, at du kun 
bruger varmt vand og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Pletter bør fjernes så hurtigt som muligt med en ab-
sorberende klud, servietter eller en svamp.
Rutinemæssig rengøring med en svamp med sæbe og 
varmt vand er effektivt mod almindelig tilsmudsning og 
mindre pletter.
3. Der kan bruges antiseptiske rengøringsmidler på 
mere hårdnakkede pletter. De kan kræve et sikkert op-
løsningsmiddel som f.eks. isopropylalkohol
4. Sørg altid for, at produktet er tørt, før brug.
Metal- og plastkomponenter
1. Sæbe og vand eller antibakteriel spray kan anvendes 
til daglig rengøring.
2. Der kan anvendes en lavtryksdamprenser til dyb ren-
gøring.
3. Anvend ikke opløsningsmidler til at rengøre plast- eller 
metalkomponenter.
4. Sørg for, at produktet er tørt, før brug.

Genudlevering af produktet
 I mange tilfælde kan dette produkt bruges og leveres 
tilbage til brug af en anden klient. I dette tilfælde skal 
klienten evalueres af en erfaren og trænet tekniker med 
hensyn til størrelse, funktion og for at sikre, at alle artikler 
er tilpasset tilsvarende til klienten. Se side 18 for oplys-
ninger om genudlevering.

Dagligt produkteftersyn
(terapeuter, forældre og plejere)
Vi anbefaler, at daglige visuelle kontroller af udstyret 
udføres af terapeuter, plejere og forældre for at sikre, 
at produktet er sikkert at bruge. De anbefalede daglige 
kontroller er anført detaljeret nedenfor.
1. Kontrollér, at masten er fastgjort på grundrammen, og 
at tappen er i den låste position. Mastens låsetap og 
-håndtag skal hele tiden være i låst position under 
brug.
2. Sørg for, at alle justeringshåndtag og -bolte er på 
plads og sikre.
3. Kontrollér alle polstringer for tegn på slid.
4. Kontrollér, at hjulene bevæger sig frit, hjullåsene 
fungerer korrekt, hjulene låser sikkert, og at akslen er 
fuldstændigt i indgreb, og at hjulenheden og akslerne er 
låst på rammen.
5. Kontrollér alle burrebånd, og børst fnug af for at sik-
re, at remmene lukker sikkert. Hvis der er den mindste 
tvivl om, hvorvidt dit KidWalk/KidWalk II produkt fortsat 
kan bruges sikkert, eller hvis dele skulle blive defekte, 
skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte vo-
res kundeserviceafdeling eller din lokale forhandler så 
hurtigt som muligt.
6. Sørg for, at anti-tip-armene er på plads og justeret 
korrekt.
7. Anti-tip-armene skal være installeret og anvendes 
hele tiden, mens KidWalk/KidWalk II er i brug.
8. Anti-tip-armene skal justeres korrekt i forhold til den 
rigtige position, som svarer til de store hjuls position. Se 
side 7 for yderligere oplysninger.
9. Sørg for, at den belastningskompenserende fjeder er 
justeret korrekt og fungerer korrekt, da den virker som 
stødabsorbering for masten og kroppens støttesystem 
på KidWalk/KidWalk II. Se side 13 for oplysninger om 
justering. 

Generel vedligeholdelse:
•  Efterse alle møtrikker og bolte hver uge, og kontrollér, 

at de er spændt og sikret korrekt.
•  Hold alle bevægelige dele fri for snavs og smuds, så de 

kan bevæge sig frit.
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Monteringsoplysninger
til din

KidWalk/KidWalk II
Dynamisk mobilitetshjælpemiddel
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MONTERINGSVEJLEDNING
Opsætning og montering på din KidWalk/KidWalk II er 
nemt, når disse anvisninger følges.
Først:
Åbn kassen, fjern og find følgende enheder og kompo-
nenter.
A Grundrammeenhed (med)
B Anti-tip-arme
C Mastenhed
D Hjul (2)
E   Pose, der indeholder aksler og afstandsstykker

(2 afstandsstykker kun til brug sammen med magne-
siumhjul)
(4 afstandsstykker kun til brug på hjul med eger)

• Alt ekstra tilbehør til medicinsk udstyr (hvis bestilt)
Monteringsprocedure:
1.  Placér grundrammen på en flad overflade, og installér 

anti-tip-armene i rammen som vist på fig 1.
2.  Justér anti-tip-armene for at placere hjulene på grun-

drammen ved at trykke trykknappen “A” til positions-
indstilling ned og skubbe, indtil låseknappen er i den 
midterste position som vist. (fig. 2) For at fjerne an-
ti-tip-armene skal både knap “A” og knap “B” trykkes 
ned.

Magnesiumhjul (standard)
3.  Tag akslerne ud af posen. Sæt en aksel i et hjul fra 

siden med det forsænkede leje (fig. 3), skub knappen 
på enden af akslen ind for at kunne skubbe akslen 
gennem hjullejerne, og sæt akslen i hjulet. Montér et 
afstandsstykke på hver aksel på bagsiden af hju-
let, når akslen er blevet sat i. Gå til trin 4.

Hjul med eger (ekstra tilbehør)
Fjern akslerne og akselafstandsstykkerne fra plastpo-
sen. Sæt et afstandsstykke på en aksel, før den sættes 
i hjulet, og sæt derefter akslen i hjulnavet fra siden med 
det forsænkede leje (fig. 3). Tryk knappen på enden af 
akslen ind for at kunne skubbe akslen gennem hjulle-
jerne, og tilføj et afstandsstykke på bagsiden af akslen, 
når akslen er sat i hjulet. Hjul med eger skal anvendes 
med begge afstandsstykker monteret på hver aksel. 
Gå til trin 4.

**Bemærk: KidWalk/KidWalk II skal altid bruges sammen med dens anti-tip-arme. **
**Bemærk: Fjern IKKE anti-tip-armene, og brug ALDRIG KidWalk/KidWalk II uden anti-tip-arme.**

Knap „A“

Skub

Knap „B“

Forsænket side 
af hjul

Akseltap
(knap ende)

A

B

D
C

E

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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MONTERINGSVEJLEDNING
4. Find akselholdernes positioner på begge sider af 
grundrammen (fig. 4). Sæt akslen med fastgjort hjul i 
den midterste holderposition, indtil akselknappen udlø-
ses. Gentag proceduren på den modsatte side.
Bemærk: Sørg for, at akslen er fuldstændigt i ind-
greb og ikke trækkes ud.
Bemærk: Brug altid den midterste position til den 
første opsætning. Hjullåsene er forindstillet til den 
midterste akselposition

5. Placér mastenheden over centreringstapperne på 
grundenheden (fig. 5). Drej låsetappen, indtil den er 
fuldstændigt i indgreb i mastenheden. Sørg for, at ma-
sttappen er fuldstændigt i indgreb og holder masten fast 
på grundenheden (fig. 6). Hvis masten løftes op af grun-
denheden, skal låsetappen drejes igen, og du skal sørge 
for, at tappen er fuldstændigt i indgreb i mastenheden.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at trække ma-
stenheden lidt tilbage for at kunne låse masten på 
plads.
Bemærk: Sørg for, at masten er fastgjort og låst på 
grundenheden før hver brug.

**Bemærk: KidWalk/KidWalk II skal altid bruges sammen med dens anti-tip-arme. **
**Bemærk: Fjern IKKE anti-tip-armene, og brug ALDRIG KidWalk/KidWalk II uden anti-tip-arme.**

Aksel
Holdehul

Mastudløsning
Tap

Mastcentre-
ringstapper

Mast
Montering

Grundenhed

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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MONTERINGSVEJLEDNING
Montering af ekstra tilbehør til medicinsk udstyr:
Bemærk: Hvis du har tilbehør til medicinsk udstyr, 
som ikke er anført i denne vejledning, er anvisnin-
gerne om installation og brug af dem indeholdt i 
pakken med det.

Lateral bryststøtte
•  Skub forlængerrøret ind i den øverste del af holderø-

ret. Indstil puderne på de rigtige højder, og spænd de 
to justeringsskruer (fig. 7).

Hovedpude eller hovedstøtte
•  Sæt hovedpuden eller hovedstøtten, der leveres med 

enheden, i forlængerrøret med puden fremad - spænd 
skruerne til justering af højden og dybden (fig. 8).

**Bemærk: KidWalk/KidWalk II skal altid bruges sammen med dens anti-tip-arme. **
**Bemærk: Fjern IKKE anti-tip-armene, og brug ALDRIG KidWalk/KidWalk II uden anti-tip-arme.**

Holderør

Forlængerrør

Justeringsskruer

Lateral bryst-
støtteenhed

Skrue til højde-
justering

Skrue til juste-
ring af dybden

Fig. 7

Fig. 8
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Målinger
og
oplysninger om første opsætning
til din

KidWalk/KidWalk II
Dynamisk mobilitetshjælpemiddel

Opsætningen af KidWalk/KidWalk II bør afsluttes af en teknisk og klinisk kompetent person, som er blevet trænet i 
brug og opsætning af produktet.
Det anbefales, at der føres en skriftlig journal for alle kliniske opsætninger af dette produkt. (Se side 5)
Anbefalet opsætningsrækkefølge for KidWalk/KidWalk II:
1. Mål klientens mål
2. Justér sædehøjden
3. Justér den belastningskompenserende fjeder
4. Justér hoftestøttens bredde og dybde
5. Justér bredden og dybden for den laterale bryststøtte
6. Anbring klienten i KidWalk/Kid Walk II
7. Finjustér hoftebredden og -dybden
8. Finjustér brystets bredde og dybde
9. Finjustér sædehøjden
10. Justér mastens vinkel
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MÅLINGER OG FØRSTE OPSÆTNING
Målinger:
De følgende mål skal måles og noteres for at opsætte 
KidWalk II korrekt:
• Benets inderside __________
• Hoftebredde __________
• Brystbredde __________
• Thoraxhøjde* __________
• Hovedhøjde* __________

*Målinger af thoraxhøjde og hovedhøjde skal tages fra 
toppen af benets inderside. Der er brug for disse dimen-
sioner til at opsætte den ekstra laterale bryststøtte og/
eller hovedpuden og hovedstøtterne til KidWalk/KidWalk 
II.

Første justeringer af KidWalk/Kid Walk II:
Sædehøjde
•  Justér sædehøjden til omtrent lig med/1” højere end 

målet for benets inderside ved hjælp af håndtaget til ju-
stering af højden/udløsningshåndtaget eller håndtaget 
til finjustering (fig. 9).

•  For at hæve sædeenheden ved hjælp af håndtaget af 
justering af højden/udløsningshåndtaget, skal du tryk-
ke ned på toppen af masten, mens du løfter håndtaget 
til justering af højden/udløsningshåndtaget op.

•  For at hæve sædet ved hjælp af finjusteringen skal du 
placere din hånd i håndtaget og klemme det neder-
ste håndtag til finjustering ind (fig. 9). Hver gang du 
aktiverer håndtaget til finjustering fuldstændigt, hæves 
sædet cirka 1/2 inch/12 mm.

•  For at sænke sædet skal du løfte T-håndtaget op for at 
udløse enhver vægt fra sædeenheden og trykke hånd-
taget til justering af højden/udløsningshåndtaget ned 
(fig. 9). Der er kun brug for minimalt tryk til at sænke 
sædet ned ad masten. Tryk ikke for hårdt. Når håndta-
get til justering af højden/udløsningshåndtaget slippes, 
sænkes sædet ikke mere.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan sædehøjden på 
KidWalk/KidWalk II ikke sænkes, mens der er vægt 
på sædet.
Andre artikler:
Sørg for, at alle støttepuder er tilstrækkeligt høje og 
åbnet tilstrækkeligt til, at klienten først nemt kan passe 
mellem dem. Justér ekstra artikler i overensstemmelse 
med vejledningen, der følger med artiklen.

Bemærk: Lad aldrig en klient være uden opsyn, mens KidWalk/Kid Walk II bruges.

Finjustering
Justeringshåndtag

T-håndtag

Håndtag til 
justering af 
højden/udløs-
ningshåndtag

Indgangspo-
sition:

Fig. 9

Fig. 10
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FØRSTE JUSTERINGER
De forreste støttepuder
•  Klap alle de forreste støttepuder op og ud (fig. 10 og 

10A), og anbring KidWalk/Kid Walk II i indgangsposi-
tion.

Laterale og/eller sidestøttepuder
•  Indstil den laterale støttepudes bredde fra side til side, 

så klienten passer mellem puderne. Hoftepudens 
bredde indstilles ved at dreje håndtaget, der er pla-
ceret på ydersiden af hoftepudeenheden (klientens 
venstre side, fig. 13).

Lateral bryststøtte (ekstra artikel)
•  Løsn håndtagene til justering af bredden og dybden 

(fig. 11), og skub puderne tilstrækkeligt ud og frem til 
at kunne passe klienten ind mellem dem. (Disse puder 
justeres igen, når klienten er blevet placeret i KidWalk/
Kid Walk II).

Indstilling af den belastningskompenserende fje-
ders position
•  Justér mængden af vertikal bevægelse, som du ønsker 

i sædet, ved at løsne håndtaget, som holder fjederen 
i position. Ved at bevæge den mod klienten reduceres 
tilbageslaget, og ved at bevæge den væk fra klienten 
mod den bageste stolpe forøges tilbageslaget. Når 
denne justering udføres, skal du sørge for, at du spæn-
der håndtaget, så den holdes på plads. (fig. 12)

Placering af klienten i KidWalk/KidWalk II
• Blokér hjullåsene.
•  Placér klienten i enheden, og sørg for at skubbe kli-

entens hofter så langt tilbage som muligt. Når klienten 
er sat i, skal de forreste støttepuder klappes ned og 
skubbes frem mod klienten, indtil de passer. Spænd 
håndtagene til justering af dybden sikkert (fig. 13).

Justering af hoftebredden
•  Spænd hofteenheden med håndtaget til justering af 

bredden efter behov, så den passer godt til klientens 
hofter (fig. 13).

Bemærk: Placér klientens hofter så langt tilbage på 
sædet som muligt. Jo længere tilbage klienten sid-
der på sædet, desto bedre

Låsning af puderne
• Lås spænderne sammen, og stram remmen (fig. 14).
• Justér og positionér alle andre støtteartikler.
• Sørg for, at alle remme og støtter er på plads

Bemærk: Lad aldrig en klient være uden opsyn, mens KidWalk/Kid Walk II bruges.

Justering af 
dybden

Justering af 
bredden

Justeringshåndtag

Justering af dybden

Justering af 
bredden

Fig. 10A

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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FJERNELSE AF KLIENTEN
Fjernelse af klienten:
Sådan fjernes klienten fra KidWalk/KidWalk II:
• Blokér hjullåsene.
•  Klem siderne af spænderne på de forreste puder på 

hofteenheden (og den laterale bryststøtte, hvis den 
bruges) ind for at udløse (fig. A).

•  Drej de forreste puder op og ud for at skabe plads til 
at komme ud.

•  Fjern alle holdemekanismer, dvs. omviklinger til ben 
og krop, benremme, hvis det er relevant.

• Løft klienten frem og ud af enheden.

Når klienten er fjernet:
• Sørg for, at alle skruer er spændt.
•  Kontrollér, at alle komponenter stadig er med syste-

met.
•  Find og opbevar alle aftagelige dele korrekt, dvs. om-

viklinger til ben og krop, benremme, hvis de bruges, 
og opbevar dem, så bliver sammen med KidWalk/
KidWalk II.

• Opbevar KidWalk/KidWalk II beskyttet mod vejret.
• Tør spildte væsker eller fødevarer af.
• Efterse alle bevægelige dele.
•  Giv din forhandler besked om alle artikler, som du me-

ner ikke ser ud som de skal.
•  På grund af alle de bevægelige dele på en KidWalk/

KidWalk II og systemets dynamik anbefales et regel-
mæssigt visuelt og fysisk eftersyn.

Bemærk: Lad aldrig en klient være uden opsyn, mens KidWalk/Kid Walk II bruges.

Fig. A
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JUSTERINGER
Justering af mastens vinkel
KidWalk/KidWalk II gør vinkeljustering fremad og tilbage 
mulig. Flyt masten i små trin, hvis den skal justeres.

**Bemærk: Sørg for, at alle støtteoverflader er på 
plads, og at klienten er fastgjort før justeringen.

•  Drej håndtaget for mastens vinkel (fig. 15) med uret 
for mere vinkel fremad (anterior) og mod uret for vinkel 
bagud (posterior).

Justering af sædedybden
• Hvis det er nødvendigt at ændre sædets dybde, skal 
du løsne de to justeringshåndtag (fig. 16). Skub sædet 
frem eller tilbage efter behov, og spænd begge håndtag 
igen.

Bemærk: Sørg for, at begge skruer, som holder sæ-
det, er fastgjort.

Ændring af hjulets position
•  For at flytte hjulene til en anden position skal du skub-

be hjulet udad, mens du trykker på akseltappens knap 
(fig. 17). Sæt den i en ny position, mens du stadig tryk-
ker på akselknappen. Sørg for, at akslen er fuldstæn-
digt i indgreb og ikke trækkes ud.

Bemærk: Sørg for, at afstandsstykket(-erne) bliver 
siddende på akslen, når hjulet fjernes eller dets po-
sition ændres.
Bemærk: Når hjulet flyttes på rammen, er det nød-
vendigt at flytte hjullåsen (se “Ændring af hjullåsens 
position”).

Bemærk: Lad aldrig en klient være uden opsyn, mens KidWalk/Kid Walk II bruges.

Mastvinkel
Håndtag

Justeringshåndtag

Skub

Akselknap

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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JUSTERINGER
Ændring af hjullåsens position
•  Hvis du ændrer det store hjuls position, skal hjullåsen 

flyttes.
•  Fjern håndtaget for at ændre hjullåsens position (fig. 

18). Flyt hjullåsen frem eller tilbage, så den svarer til 
hjulets position. Tilpas gevindhullet til vingeskruen (fig 
18), og installér håndtaget igen, og spænd det.

Bemærk: Sørg for, at hjullåsene er justeret korrekt 
inden brug. Hjullåsene skal være justeret korrekt 
hele tiden.

Ekstra tilbehør til medicinsk udstyr:
Lateral bryststøtte
Justering af højden
•  Der kan justeres ved at skubbe forlængerrøret op el-

ler ned i dets monteringsrør eller ved at skubbe det 
laterale bryststøttemodul op eller ned på forlængerrø-
ret. Du kan bruge en kombination af begge til at opnå 
den ønskede højde. Når du har dem, hvor du vil have 
dem, skal du spænde skruerne til justering af højden 
(fig. 19).

Justering af bredden
•  Skub puderne ind, og skab kontakt med kroppen i den 

ønskede overkropsposition, og spænd skruerne til ju-
stering af bredden (fig. 19).

•  Klap de forreste støttepuder ned og på plads, lås 
spænderne sammen, og stram remmene.

Justering af dybden
•  Justér dybden for de forreste støttepuder til at holde 

overkroppen fast i den ønskede position (fig. 19).

Hovedpude/hovedstøtte
•  Juster hovedpudens eller hovedstøttens højde og dyb-

de til den ønskede position, og spænd justeringshånd-
tagene (fig. 20).

Forreste hulMidterste hul

Bageste
hul

Skruer til justering af højden

Skrue til juste-
ring af dybden

Justering af bredden
Håndtag til justering af 

dybden

Håndtag til justering 
af højden

Håndtag

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 18
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Fjernelse af klienten
Fjernelse af klienten:
Sådan fjernes klienten fra KidWalk/KidWalk II:
• Blokér hjullåsene.
•  Klem siderne på spænderne på de forreste puder på 

hofteenheden (og den laterale bryststøtte, hvis det er 
relevant) ind for at udløse (fig. 21).

•  Drej de forreste puder op og ud for skabe plads til at 
komme ud.

•  Fjern alle holdemekanismer, dvs. omviklinger til ben 
og krop, benremme, hvis det er relevant.

• Løft klienten frem og ud af enheden.
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Når klienten er fjernet:
• Sørg for, at alle skruer og håndtag er spændt.
•  Kontrollér, at alle komponenter stadig er med syste-

met.
•  Find og opbevar alle aftagelige dele korrekt, dvs. om-

viklinger til ben og krop, benremme, hvis de bruges, 
og opbevar dem, så bliver sammen med KidWalk/
KidWalk II.

• Opbevar KidWalk/KidWalk II beskyttet mod vejret.
• Tør spildte væsker eller fødevarer af.
• Efterse alle bevægelige dele.
•  Giv din forhandler besked om alle artikler, som du me-

ner ikke ser ud som de skal.
•  På grund af alle de bevægelige dele på en KidWalk/

KidWalk II og den dynamiske bevægelse af systemet, 
anbefales et regelmæssigt visuelt og fysisk manuelt 
eftersyn.

TRANSPORT OG OPBEVARING
Transport og opbevaring:
KidWalk/KidWalk II kan afmonteres til nem transport el-
ler opbevaring.
•  Masten kan fjernes ved at trække ud i udløsningstap-

pen og dreje, indtil den er i den ulåste position (fig. 22). 
Masten kan nu løftes af grundenheden.

•  De store hjul kan fjernes ved at trykke ind på akseltap-
knappen, mens du trækker hjulet udad.

Bemærk: Sørg for, at der ikke bliver nogen akselaf-
standsstykker tilbage på akslen, når hjulene fjernes.

Træk ud

Mastens udløsningstap

Bemærk: Lad aldrig en klient være uden opsyn, mens KidWalk/Kid Walk II bruges.

Fig. 21 Fig. 22
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Tilbehør til medicinsk udstyr

Trin 1
Kontrollér, om dit
eftermonteringssæt omfatter følgende:
1 Venstre drejende låseplade (A)
1 Højre drejende låseplade (B)
4 Afstandsstykker (C)
8 Spændeskiver (D)
4 Rundhovedskruer (E)
4 Møtrik (F)

Trin 2
Fastgør de to unbrakoskruer (A), som holder styrehjulene 
(B) på styrehjulspladen (C).

Trin 3
Fjern de to møtrikker (E) og bolte (D).

A

B

C D EF

Drejelås
KidWalk/KidWalk II eftermonteringssæt

Installationsvejledning

AB

C

D
E
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Trin 4
Montér låseenheden som illustreret.
Gentag på den modsatte side.

Trin 5
Løft, skub derefter frem, og sænk til den låste position.

Låst position

Trin 6
Løft, skub derefter, og sænk til den ulåste position.

ULÅST POSITION

Tilbehør til medicinsk udstyr
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Tilbehør til medicinsk udstyr
Bakstop
KidWalk/KidWalk II eftermonteringssæt

Installationsvejledning

Standardmæssig hjullåsenhed
Eksplosionstegning

Bakstop til 20"  
hjul med plastikkant

Bakstop til 20"  
hjul med eger

Låseenhed til  
standardhjul

Låseenhed mod  
tilbagerulning

Afstandsstykke
Tykkelse 0,350

Møtrikjustering

Låseenhed mod  
tilbagerulning

Afstandsstykke
0,125

Afstandsstykke
Tykkelse 0,350 Montering

Standardhjullås
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Tilbehør til medicinsk udstyr
KidWalk størrelse 2
24" installeret

Eksplosionstegning
Bakstop- 
enhed

Afstandsstykke
0,125

Møtrikjustering

Montering
Standardhjullås
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Tilbehør til medicinsk udstyr
Glidende fodføring
KidWalk/KidWalk II størrelse 1

Trin 1
Fjern akseltapperne, og tag forhjulene af.

Trin 2
Nedenfor findes der en illustration af hele styreenheden.

Forreste 
beslag

Styrebeslag

Ankelremme

Styreblok

Trin 3
Montér de to bageste styrebeslag.

Sørg for, at rørene vender udad!

5/16 møtrik

Rør til 
ydersi-
den Rundhovedskrue

5/16-18
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Tilbehør til medicinsk udstyr
Trin 4
Montér de forreste halvdele af beslagene ved hjælp af 
unbrakoskruen.

Boltenes gevind skal vende udad (A).

(A)

Trin 5
Montér derefter styrestængerne og ankelremmene.

Sæt styrestængerne ind i de bageste styrerør (A), og 
fastgør styrestængerne med en 1/4" møtrik (B).

(A)

(B)

Trin 6
Når forhjulene er monteret, skal de forreste beslag (C) 
skubbes op eller ned, indtil styrestangen (D) er parallel 
med gulvet, og derefter spændes fast.

Cylinderskrue, 
kort

Cylinderskrue, 
lang

Forreste beslag med 
forsænkning

Forreste beslag med 
gevind

Ankelremme

Styrestænger

(C) (D)
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Tilbehør til medicinsk udstyr
Glidende fodføring
KidWalk/KidWalk II størrelse 2

Trin 1
Fjern akseltapperne, og tag de to forhjul af.

Trin 2
Nedenfor findes der en illustration af hele styreenheden.

Forreste beslag

Styrebeslag

Ankelremme

Styreblok

Trin 3
Montér de to bageste styrebeslag.

Sørg for, at rørene vender udad.

5/16 møtrik

Rør til 
ydersiden

Rundhovedskrue
5/16-18

Styrebeslag

bagved
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Tilbehør til medicinsk udstyr
Trin 4
Montér de forreste halvdele af beslagene med unbrakoskru-
erne.

Boltenes gevind skal vende udad (A).

(A)

Trin 5
Montér derefter styrestængerne og ankelremmene.

Sæt styrestængerne ind i de bageste styrerør (A), og fastgør 
styrestængerne med en 1/4" møtrik (B).

(A)

(B)

Trin 6
Når forhjulene er monteret, skal de forreste beslag (C) skub-
bes op eller ned, indtil styrestangen (D) er parallel med gul-
vet, og derefter spændes fast.

Cylinderskrue, 
kort

Cylinderskrue, 
lang

Forreste beslag 
med forsænkning

Forreste beslag med 
gevind

Ankelremme

Styrestænger

(C) (D)
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Årligt produkteftersyn
(terapeut, tekniker, forhandler)
Det anbefales, at hver KidWalk/KidWalk II skal gennem-
gå et detaljeret eftersyn mindst
en gang om året, og hver gang produktet genudleveres 
til brug. Dette eftersyn bør udføres af en teknisk kom-
petent person, som er blevet trænet i brug af produktet, 
og bør som et minimumkrav omfatte følgende kontroller.
1. Kontrollér, at sædehøjdens justeringsmekanisme lå-
ser sikkert.
2. Kontrollér, at masten er fastgjort på grundrammen, og 
at tapperne bevæger sig frit i den låste position.
3. Kontrollér, at alle håndtag, møtrikker, bolte, plastiks-
pænder og burrebånd findes, og få alle manglende ar-
tikler udskiftet.
4. Løft grunddelen for at kontrollere hvert hjul individuelt. 
Sørg for, at du bevæger sig frit, og fjern alt snavs fra 
gummihjulene.
5. Kontrollér, at bremserne låser hjulene fuldstændigt.
5. Kontrollér visuelt produktets struktur, vær opmærk-
som på rammen, og sørg for, at der ikke er tegn på træt-
hed eller revner omkring svejsninger eller på rammen.
6. Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt og sikret 
på alle komponenter.
6. Før en skriftlig journal over alle produkteftersyn. Hvis 
der er nogen tvivl om, hvorvidt din KidWalk/KidWalk II 
fortsat kan bruges sikkert, eller hvis dele får defekter, 
skal du straks stoppe med at bruge produktet og kontak-
te vores kundeserviceafdeling eller din lokale forhandler 
så hurtigt som muligt.
7. Kontrollér, at mastens vippejusteringsmekanisme fun-
gerer korrekt.

Genudlevering af KidWalk
De fleste KidWalk/KidWalk II bestilles og er tilpasset til 
at opfylde et specifikt individs behov. Før genudlevering 
af en KidWalk/Kid Walk II skal terapeuten, der ordinerer 
produktet, have udført en kompatibilitetskontrol af udsty-
ret for den nye klient og have sikret sig, at produktet, der 
genudleveres, ikke har ændringer eller specielle påbyg-
ninger. Det bør også kontrolleres, at den aktuelle enheds 
faktiske komponenter passer til den nye klient.
Der skal udføres et detaljeret teknisk eftersyn af pro-
duktet inden genudlevering. Det bør udføres af en tek-
nisk kompetent person, som er blevet trænet i brug og 
eftersyn af produktet. Se afsnittet Årligt
produkteftersyn for de påkrævede kontroller.
Sørg for, at produktet er blevet rengjort grundigt i over-
ensstemmelse med afsnittet Rengøring og pleje i denne 
vejledning.
Sørg for, at der leveres en kopi af ejerens vejledning 
sammen med produktet. Hvis der ikke følger en med en-
heden, kan du bestille en hos Info@primeengineering.
com eller din forhandler.
Der bør føres en skriftlig journal for alle produkteftersyn 
og ændringer, der udføres under enhver genudlevering 
af KidWalk/KidWalk II.
Hvis der er nogen tvivl om, hvorvidt det fortsat er sikkert 
at bruge KidWalk/Kid Walk II, eller hvis dele bliver defek-
te, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte 
vores kundeserviceafdeling eller din lokale forhandler så 
hurtigt som muligt. 

Produktservice
Service på KidWalk/KidWalk II bør kun udføres af tekniske kompetente personer, som er blevet trænet i brug af 
produktet.
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