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Höjdinställning
Z-styrningen går att reglera och justera i höjd för att få den individuellt inställd 
i höjd. Kom ihåg att stänga av rullstolen när du ska justera höjden! 

• Håll stödbågen (3) och dra sedan i vajern (5) som lösgör spärrarna i  
   mekanismen. Förändra höjden på körbågen genom att föra körbågen till 
   önskad höjd, släpp sedan vajern.  
• Försäkra dig om att de två spärrarna i mekanismen sitter i varsitt hål (6). 
   Mekanismen har 6 st valbara höjdlägen för körbågen. 

Lyft ALDRIG elrullstolen i Z-styrningen
• Lyft EJ elrullstolen i stöd-/säkerhetsbågen.
• Belasta inte Z-styrningsbågen med väskor eller dyligt. 

Låt elektroniken göra jobbet! 
Använd EJ vårdarstyrningen som manuell hävstång, då belastas ryggrören och  
styranordningen kan deformeras. 

Kontrollera alltid att joystickens styrpinne sitter i Z-styrningens 
spår, se bild.
• Joystickens styrpinne ska vara centrerad i Z-styrningens spår. 
• I viloläge får styrpinnen ej vara i kontakt med sidorna. 
• Om joysticken inte sitter i Z-styrningens spår får rullstolen EJ ANVÄNDAS! 
    Då är vårdarstyrningen felmonterad eller defekt.

PÅ- och AV-knappen (on/off) sitter på manöverboxen. 
Vid dubbelkommando sitter PÅ- och AV-knappen på den främre manöverboxen.

Fällning
Det är bra att fälla Z-styrningen om man ska in i ett trångt utrymme eller om 
man ska frakta stolen i t ex en bil.  
Stäng alltid av rullstolen vid fällning av Z-styrningen!

• Dra i vajern (5) och för körbågen nedåt till lodrätt läge (8).  
   Håll i skyddsbågen (2) så att den ej faller ner. 

OBS! 
Vårdarstyrlningen får ej vara aktiv eller användas i nerfällt läge.

Läs igenom snabbguiden innan du använder iChair elrullstol med Z-styrning d v s vårdastyrning. 
Träna på att köra elrullstolen tom på en öppen plats när du lär dig att köra med Z-styrning.  

Prova sedan hur det känns att själv sitta i rullstolen och bli körd innan du kör någon annan i stolen.  
Detta ger dig, som kör, en bättre känsla för hur det kan kännas att sitta i elrullstol och bli körd. 
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Att köra med vårdarstyrnng

Starta rullstolen, vänta 5 sek. 
• Då rullstolen ska köras trycks körhandtagen (1) mjukt nedåt mot stöd-/säkerhetsbågen (2). 
• Håll fingrarna runt stöd-/säkerhetsbågen och kläm åt (9). 
• För att svänga förs körhandtagen (1) åt sidan. För att svänga åt höger för körhandtagen  
   åt vänster och tvärtom för att svänga vänster. 
Kom ihåg att släppa taget om stöd-/säkerhetsbågen (2) när du ska svänga!

• För att backa lyfts körhandtagen (1) mjukt uppåt. För körhandtagen åt det håll du vill backa. 
   Om du vill backa åt vänster, förs körhandtagen åt vänster och tvärt om för höger.  
   Var uppmärksam så att du inte backar in i någonting!

Z-styrningen är utrustad med en förlängd stödbåge (2) för att förhindra att du fastnar 
med händerna mellan kroppen och körhandtagen. Tack vare det kan körhandtagen 
fortfarande tryckas nedåt och du kan köra framåt om du skulle backa in i någonting.

OBS!
Om ni ska in i ett trångt utrymme, toalettbesök eller liknande, stäng av elrullstolen! 
Fäll ner vårdastyrningen i lodrätt läge (8). Frikoppla motorerna, se vidare elrullstolens 
bruksanvisning, för att kunna styra elrullstolen som en manuell rullstol. 
Frikoppla ALDRIG elrullstolen i en lutning eftersom du inte orkar hålla tyngden från 
både rullstolen och brukaren! 

TIPS!
När ni ska gå längre sträckor är det bra att ställa in en lämplig gånghastighet på hastighets-
regalget, se vidare bruksanvisningen för manöverboxen. Tryck körhandtagen mjukt nedåt mot 
stöd-/säkerhetsbågen och håll i den. Därigenom fås en jämn hastighet, bra körkomfort för 
brukaren samt avlastning i axlarna för den som kör rullstolen. 

Om du upplever att det går för fort när ni är ute och kör eller att det inte går som ni vill – 
släpp körhandtagen! Då stannar stolen. 

Körhandtag och stöd/ 
säkerhetsbåge

Vid körning med Z-styrning, 
greppa tag om stöd-/säker-
hetsbågen

För komfortkörning och 
jämnare hastighet, håll i stöd-/
säkerhetsbågen när du kör

Viktigt att tänka på!
Generellt för alla modeller av elektroniker gäller att man inte får köra/röra mönöverboxen/
körbågen innan elektroniken har säkerhetstestat alla funktioner. Skulle du röra körbågen 
innan testen är utförd flaggar elektroniken fel i displayen. Stäng då av genom att trycka på 
av-/påknappen (4) och starta stolen på nytt. 
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Z-styrningen är framtagen för att man ska köra utomhus. Undvik att köra i trånga utrymmen. Var extra försik-
tig när du backar in i hiss eller när du backar mot en vägg. För att undvika att man fastnar mellan rullstolen 
och väggen, finns skyddsbågen (2) som möjliggör att du kan släppa dina händer från vårdastyrningen och att 
rullstolen därmed stannar.

Var försiktig när du kör rullstolen på lyftramp t e x färdtjänstbuss så att du inte kommer åt körhandtagen och 
kör av rampen. Stäng alltid av elrullstolen under lyft.  
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