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INLedNING

Vi tackar för ditt förtroende och för 
att du har valt en elrullstol ur denna 
serie från oss.

Tack vare de olika utrustningsalterna-
tiven och tillbehören kan elrullstolen 
anpassas efter just din sjukdomsbild.

En elrullstol är i likhet med alla andra 
fordon också ett tekniskt hjälpmedel. 
Den kräver förklaring, regelbunden 
vård och service och innehåller även 
risker om den inte används ändamåls-
enligt. Därför måste man lära sig att 
hantera den. Med hjälp av den här 
bruksanvisningen kan du bekanta 
dig med hur elrullstolen ska hanteras, 
samt hur olyckor undviks.

☞.Anvisning:
 Utrustningsvarianterna på bilder-

na kan avvika från din modell.

Det finns därför även kapitel med till-
val som eventuellt inte gäller för det 
aktuella fordonet.

!
.Observera:

 Läs igenom och beakta de doku-
ment som följer med elrullsto-
len innan den används för första 
gången:

– denna bruksanvisning,

– bruksanvisningen för < Manöver-
box >

– säkerhetsanvisningar och allmän-
na hanteringsanvisningar för < El-
fordon >.

☞.Anvisning:
 Barn och ungdomar bör läsa ige-

nom dokumenten som medföljer 
elrullstolen tillsammans med sina 
föräldrar eller assistent eller med-

hjälpare innan den används första 
gången.

Synskadade användare kan hämta 
PDF-filer av ovan nämnda dokument 
på vår webbplats på:
< www.meyra-ortopedia.com >.

Alternativt kan användare med syn-
handikapp få dokumentationen upp-
läst av en medhjälpare.

På vår webbplats finns ytterligare in-
formation om våra produkter:
< www.meyra-ortopedia.com >.

☞ Kontakta din hjälpmedelscentral 
vid behov.
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INdIKATIONer

Vid följande indikationer rekommen-
deras att denna mobila produkt an-
vänds:

☞ Oförmåga att gå själv eller om 
förmågan att gå själv är starkt in-
skränkt, vilket innefattar grundbe-
hoven att kunna förflytta sig i sin 
egen bostad.

☞ För att kunna lämna bostaden och 
för att komma ut i friska luften på 
en kortare tur eller för att kunna 
uträtta sina vanliga ärenden i när-
området.

SpecIfIKATION

Elrullstolen är ett miljövänligt elfor-
don. Stolen är utvecklad för att utöka 
rörelsefriheten för gamla eller sjuka 
som tidigare haft begränsat rörelse-
område.

☞ Modellen tillhör användningsklass 
B (Optimus 2) resp. C (Optimus 
2 S) i enlighet med standarden 
EN12184.

MOTTAGNING

Alla produkter kontrolleras på fabri-
ken och förpackas i specialemballage.

☞.Anvisning:
 Trots detta ber vi dig att, helst i 

transportörens närvaro, omedel-
bart kontrollera att det inte har 
uppstått skador på produkten un-
der transporten.

☞.Anvisning:
 Spara elrullstolens emballage om 

det eventuellt är nödvändigt att 
senare transportera elrullstolen.
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ANväNdNING

En elrullstol med påmonterade ben- 
och armstöden är enbart avsedd för 
transport av en sittande person. Den 
är inte avsedd för andra typer av drag- 
eller transportlaster. 

Denna modell är en elrullstol ämnad 
för inom- och utomhusbruk på fast, 
jämnt underlag.

Elrullstolen kan i hög grad anpassas 
till individuella kroppsstorlekar.

Före första användningen ska elrull-
stolen anpassas av hjälpmedelscen-
tralen. Härmed tas det hänsyn till 
körerfarenheter, användarens fysiska 
hinder och den huvudsakliga använd-
ningsplatsen för elrullstolen.

!
.Observera:

 Låt alltid hjälpmedelscentralen ge-
nomföra anpassnings- eller inställ-
ningsarbeten.

ANpASSNING

Hjälpmedelscentralen överlämnar el-
rullstolen i körklart skick efter att den 
har anpassats efter dina behov. Alla 
relevanta säkerhetsföreskrifter har 
tillämpats.

☞.Anvisning:
☞ Vi rekommenderar att anpass-

ningen av elrullstolen kontrolleras 
regelbundet för att garantera en 
optimalt användning även vid för-
ändringar i användarens sjukdoms-
bild eller av handikapp. Speciellt 
när det gäller barn eller personer 
som växer, rekommenderas en an-
passning två gånger om året.

☞ Vi rekommenderar att läkarunder-
sökning görs regelbundet för att 
kunna garantera säkerheten vid 
förflyttningar i trafikerade områ-
den.

☞ Anpassningar i efterhand ska en-
dast utföras av hjälpmedelscentra-
len!
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LIvSLäNGd

Vi utgår från en förväntad genom-
snittlig livslängd på 5 år, under förut-
sättning att produkten används för 
det den är avsedd och att samtliga 
underhålls- och servicearbeten utförs.

Livslängden för din produkt är bero-
ende av hur ofta den används, i vilken 
miljö den används och hur den sköts.

Med hjälp av reservdelar kan man för-
länga produktens livslängd. Reserv-
delar finns i regel att tillgå upp till 5 
år efter att produkten kommit ut på 
marknaden.

☞ Den angivna livslängden är ingen 
ytterligare garanti.
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ÖverSIKT

Modell:.2.322

Översikten visar elrullstolens viktigaste delar och manöverorgan.

Pos. Benämning

 1 Ryggstöd
 2 Armstöd
 3 Sits
 4 Benstöd
 5 Sitslåsning
 6 Vadbälte
 7 Fotplatta
 8 Strålkastare
 9 Drivhjul
 10 Blinker/framme
 11 Styrhjul
 12 Manöverbox

 13 Omkopplingsspak för kör-/på-
skjutningsläge resp. bromsspak

 14 Blinkers/baklyse
 15 Transportfäste, bak
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HANTerING.Av.eLrULL-
STOLeN

Säkring.av.elrullstolen
Skydda elrullstolen mot oavsiktlig rull-
ning på följande sätt:

1. För omkopplingsspaken för kör-/
påskjutningsläge uppåt på båda 
sidor.

2.  Stäng av manöverboxen.

funktionstest

Kontrollera elrullstolen beträffande 
funktion och säkerhet varje gång den 
ska köras.

☞ Följ kapitlet < Kontroll före kör-
ning > i den medföljande doku-
mentationen.

Körbeteende

Hastighet och körriktning bestäm-
mer du själv under körningen genom 
att röra joysticken (kör- och styrspak) 
samt den inställda sluthastigheten för 
elrullstolen.

BrOMSAr

färdbroms
Motorerna fungerar elektriskt som 
färdbroms och bromsar elrullstolen 
mjukt utan ryckningar tills den står 
helt stilla.

Inbromsning.av.elrullstolen

För en doserad inbromsning av elrull-
stolen, för långsamt tillbaka joy-stick-
en till utgångspositionen (nollställ-
ning).

☞ Elrullstolen stannar så snabbt som 
möjligt efter att joysticken släppts.



1

2

12

Trumbroms

Trumbromsen fungerar endast som 
parkeringsbroms resp. nödbroms.

Bromsspaken för att aktivera trum-
bromsen sitter på samma sida som 
manöverboxen.

Låsa.bromsen

För bromsspaken bak till anslaget för 
att koppla in bromsen [1].

!
.Observera:

 Elrullstolen får inte gå att skjuta 
när bromsen är åtdragen.

• Bromsverkan avtar när bromsbe-
läggen slits.

Låt omedelbart hjälpmedelscentra-
len reparera elrullstolen vid bristande 
bromsverkan.

Lossa.bromsen

För bromsspaken framåt till anslaget 
för att koppla ur bromsen [2].

!
.Observera:

 Stig endast i resp. ur elrullstolen 
när elrullstolen är avstängd och 
bromsen är åtdragen.

• Annars kan en oavsiktlig beröring 
av joysticken leda till att elrullsto-
len startar! – Olycksrisk!
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Kör-/påskjutningsläge

Omkopplingsspaken för kör-/påskjut-
ningsläge sitter på motsatt sida av 
manöverboxen.

!
.Observera:

 Koppla endast om elrullstolen till 
påskjutningsläge för rangering el-
ler vid nödfall när den är stillastån-
de. Omkopplingen får inte ske när 
rullstolen befinner sig i upp- eller 
nedförsbackar.

☞ Den elektromagnetiska bromsen 
är frånkopplad i påskjutningsläge.

 – Elrullstolen kan endast bromsas 
genom att den sätts i körläge.

☞ Håll i körhandtaget på ryggstödet 
eller i själva ryggstödet när elrull-
stolen rangeras.

Omkoppling.till.påskjutningsläge

1. Stäng av manöverboxen, annars är 
det svårt att skjuta på.
☞ Följ bruksanvisningen < Manö-

verbox >.

2. Dra först upp låshylsan (2) på om-
kopplingsspaken för kör-/påskjut-
ningsläge. Dra sedan omkopp-
lingsspaken bakåt [3].

☞ Elrullstolen kan nu skjutas.

Omkoppling.till.körläge

1. För omkopplingsspaken för kör-/
påskjutningsläge framåt tills den 
hörbart snäpper fast [4].

2. Sätt på manöverboxen.
☞ Följ bruksanvisningen < Manö-

verbox >.
☞ Elrullstolen är nu körklar.
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KÖrBeredSKAp

För att förbereda elrullstolen för kör-
ning ska följande anvisningar utföras i 
den angivna ordningsföljden.

☞  Anvisning:
 Ladda upp drivbatterierna via ma-

növerboxen före första körningen.

1.. Omkoppling.till.körläge

Sätt omkopplingsspaken för kör-/
påskjutningsläge till körläge. – För 
omkopplingsspaken framåt [1]. Den 
måste hörbart snäppa fast.
☞Se kapitel < kör-/påskjutnings-

läge>.

2.. Lossa.trumbromsen

För bromsspaken framåt till anslaget 
[2].
☞Se kapitel < trumbroms>.
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3.. Kontrollera. manöverboxens.
läge

Ställ in manöverboxens läge på ett 
sådant sätt att elrullstolen är bekväm 
och kan styras på ett säkert sätt.

Ställa in avståndet till armstödet:
Avståndet mellan manöverboxen och 
armstödet kan ställas in genom att 
klämskruven lossas (1).

!
.Observera:

 Dra åt klämskruven igen när in-
ställningen är klar.

☞ Beakta kapitlet < Positionering av 
manöverboxen >.

Höjdinställning:
☞ Beakta kapitlet < Positionering av 

manöverboxen >.

4.. Sätt.på.manöverboxen

Tryck TILL/FRåN-knappen (2) på ma-
növerboxen.

☞ Följ bruksanvisningen < Manöver-
box >.
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Kontroller.före.körning

Innan körningen påbörjas ska följan-
de kontrolleras:

☞ Batteriets laddningsnivå,

☞ Den förinställda maximihastighe-
ten.

– Följ bruksanvisningen < Manöver-
box >.

Batteriladdning

☞ Följ batteriladdarens bruksanvis-
ning för laddningsförloppet.

1.  Säkra elrullstolen.
☞ Läs kapitlet < Säkra elrullsto-

len >.

2.  Sätt laddarens kontakt i batteri-
laddningsuttaget från manöver-
boxen (1).

!
.Observera:

 Fäst inga andra föremål förutom 
batteriladdningskontakten i ladd-
ningsuttaget.

 – Fara för kortslutning!

3.  Slå på batteriladdaren resp. sätt i 
batteriladdarens elkontakt i ett el-
uttag.

 – Laddningsprocessen har nu bör-
jat.

☞ Laddning är endast möjlig om hu-
vud-/batterisäkringen (2) är hel!

4.  Koppla bort batteriladdaren från 
elnätet när laddningen har avslu-
tats och dra ut batteriladdarens 
kontakt ur batteriladdningsutta-
get.
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Justering.av.manöverbox

funktionsbeskrivning

En utförlig beskrivning av tryckknap-
parnas och symbolernas betydelse 
finns i bruksanvisningen för < Manö-
verbox >.

Manöverboxens position kan anpas-
sas efter användarens storlek. Vid för-
varing eller transport kan manöver-
box tas bort och läggas åt sidan eller 
på sitsen.

!
.Observera:

 Innan den ställs in eller tas loss ska 
manöverboxen stängas av.

Ställ.in.avståndet.till.armstödet

Lossa klämskruven (1) för att ställa in 
avståndet. Skjut sedan manöverboxen 
till önskat läge. För in kabeln försiktigt 
och dra åt klämskruven (1) på nytt.

Ta.av.manöverboxen

Lossa klämskruven (1) och koppla ur 
(4) kontaktanslutningen (2) för att ta 
av manöverboxen.
☞ Dra inte i kablarna.

Dra därefter ut manöverboxen framåt 
ur armstödsröret. 

Sätt.i.manöverboxen

Koppla in [3] manöverboxen i armstö-
det framifrån för att aktivera körläget 
och ställ in avståndet till armstödet.

☞ Se kapitlet < Ställa in avståndet till 
armstödet >.

Koppla sedan in (2) den urkopplade 
kontaktanslutningen (4) igen.

☞ Kontaktanslutningen måste hör-
bart snäppa fast. – Kontrollera se-
dan att manöverboxen fungerar.
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Svänga.manöverboxen

Med den svängbara hållaren för ma-
növerboxen [1] (tillval) kan manöver-
boxen svängas åt sidan [2], så att den 
står parallellt med armstödet. Därige-
nom är det möjligt att t.ex.

– komma närmare ett bord,

– enklare demontera manöverbox-
en.

Sväng tillbaka manöverboxen till 
magnetanslutningens märkbara an-
slag för normalt körläge [1].

☞  Anvisning:
☞ Magnetkraften kan minskas ge-

nom att magneterna (3) t.ex. täcks 
över med tejp för att manöverbox-
en ska gå lättare att vrida.

☞ Om manöverboxen sitter för nära 
armstödet måste den flyttas fram-
åt innan manöverboxen ska flyttas.

!
.Observera:

 Vidrör inte skärområdet. – Risk för 
klämskador!

Höjdinställning. för. manöverbox-
en

Lossa klämskruven (4) för att ställa in 
manöverboxens höjd.

!
.Observera:

 Dra åt klämskruven igen när in-
ställningen är klar.
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BeNSTÖd

!
 Observera:

 Säkra rullstolen mot oavsiktlig rull-
ning innan benstöden ska använ-
das.

☞ Läs kapitlet < Säkra elrullsto-
len >.

vadbälte

Det avtagbara vadbältet (1) förhin-
drar att fötterna glider ned från fot-
plattorna.

!
.Observera:

 Kör aldrig utan vadbälte. – Olycks-
risk!

☞.Anvisning:
 Vadbältet måste tas av för att ben-

stöden ska kunna svängas in [2].

☞ Vadbältet behövs inte till höjdin-
ställbara benstöd och ersätts av 
vaddynor.

Ta.av.vadbältet

Vid avtagningen dras vadbältet bort 
från fästplattorna (3).

Sätta.på.vadbältet

Vid påsättning dras vadbältets öglor 
på båda sidor över fästplattan [4].

Justera.vadbältets.längd

Vid längdjustering förs vadbältet runt 
fästplattan (2) och anpassas till öns-
kad längd med kardborrband.
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Benstödsunderdel

Fäll upp fotplattorna resp. fotbrädet 
vid i- och urstigning [1].
☞ Se upp för klämmställen!

– Flytta båda fötter från fotplattor-
na.

– Fotplattan ska alltid fällas upp utåt 
[1].

☞.Anvisning:
 Fäll ned fotplattorna resp. fotbrä-

det [2] igen före färd.

fotplattor

Fotplattorna kan fällas upp utåt [1] 
resp. fällas ned inåt [2].

fotbräde

Fäll upp fotbrädet innan benstödens 
överdel svängs ut och tas av.

fälla.upp.fotbrädet

Fäll den lösa sidan av fotbrädet [4] 
uppåt till anslaget för att fälla upp 
fotbrädet.

fälla.ned.fotbrädet

Fäll den lösa sidan av fotbrädet nedåt 
på fotbrädeshållaren till anslaget för 
att fälla ned fotbrädet (5).
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Överdel.för.benstöd

Benstödets överdel med inkopplad 
underdel kallas för benstöd.

fälla.undan.benstöden.

Benstöden kan svängas in/ut [1]+[2] 
för att elrullstolen ska ta mindre plats.

☞.Anvisning:
 Ta av vadbältet innan benstöden 

svängs undan.
☞ Se kapitel < Vadbälte >.

!
.Observera:

 Benstöd som har vridits utåt är 
automatiskt olåsta och sitter inte 
riktigt fast och kan därför lätt falla 
av. Efter varje hantering med ben-
stöden (t.ex. vid transport).

– Fäll upp fotplattorna resp. fotbrä-
det för att svänga undan benstö-
den.
☞ Se kapitel < Benstödets under-

del >.

– Dra sedan resp. låsspak (3) bakåt 
eller tryck ned och sväng undan 
resp. benstöd.
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Att.svänga.in.benstöden

Sväng benstöden framåt tills de hör-
bart hakar fast för att svänga in dem 
[1].

☞.Anvisning:
 Kontrollera resp. låsmekanism när 

benstöden hörbart har hakat fast.

☞ Läs sedan kapitel < Benstödets un-
derdel >.
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Ta.av.benstöden

För att lättare kunna sätta sig/ ta sig 
ur elrullstolen samt för att minska rull-
stolens längd (viktigt vid transport) är 
benstöden avtagbara (1).

☞.Anvisning:
 Ta av vadbältet innan benstöden 

svängs undan.
☞ Se kapitel < Vadbälte >.

– Vid avtagning ska benstöden först 
svängas undan och sedan tas av 
uppåt [1].
☞ Se kapitel < Svänga undan ben-

stöden >.

☞ Var medveten om klämrisken!

Sätta.på.benstöden

– När benstöden ska sättas på ska 
de svängas undan åt sidan, tryckas 
ned parallellt med främre ramrö-
ret och sedan tryckas fast nedåt 
[2]. – Låstappen måste glida in i 
ramröret.

☞.Anvisning:
 Sväng in benstöden efter att de 

har satts på [3].
☞ Se kapitel < Svänga in benstö-

den >.
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Benstöd.med.mekanisk.höj-
djustering

!
 Observera:

 Ta aldrig tag i justeringsmekanis-
men med den fria handen när ben-
stöd med höjdjustering ställs in. – 
Risk för klämskada!

• Låt en medhjälpare hålla i benstö-
den medan de justeras för att de 
inte ska falla ned.

Höja.och.sänka.benstöden

1. Avlasta benstöden innan de höjs/
sänks genom att en medhjälpare 
kort lyfter dem.

2. Lossa därefter klämspaken (1) och 
låt din medhjälpare långsamt höja/
sänka benstöden till önskad höjd.

!
.Observera:

 Låt inte benstödet falla ned av sin 
egen vikt. – Olycksrisk!

3. Dra åt klämspaken (1) igen efter 
justeringen.
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elektriskt.höjdinställbara.
benstöd

De elektriska höjdförställbara benstö-
den [1]+[2] får automatisk elektrisk 
kontakt när de sätts tillbaka.

!
 Observera:

 Ta aldrig tag i justeringsmekanis-
men med den fria handen när ben-
stöd med höjdjustering ställs in. – 
Risk för klämskada!

Höjdinställning

Lyft eller sänk benstöden till önskad 
höjd via manöverboxen [1]+[2].

☞ Följ bruksanvisningen < Manöver-
box >.

!
.Observera:

 Beakta säkerhetsanvisningar och 
allmänna hanteringsanvisningar 
för < Elfordon >!
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Ta.av.benstöd.med.elektrisk.höjd-
justering

Dra låsspaken (1) bakåt eller tryck på 
den för att ta bort benstödet.

Sväng sedan undan benstöden åt si-
dan och ta av dem uppåt [2].

☞ Se kapitel < Svänga undan benstö-
den >.

!
.Observera:

 Skydda vid behov (t.ex. vid längre 
lagring) elkontakten (3) mot fukt, 
väta, samt damm och smuts om 
rullstolen är utrustad med benstöd 
med elektrisk höjdjustering!

 – Eventuellt funktionsfel i den 
elektriska inställningen.
☞ En skyddskåpa (tillval) kan t.ex. 

användas som skydd.

Sätta. på. benstöd. med. elektrisk.
höjdjustering

☞.Anvisning:
 Sväng in benstöden när de har 

satts på.

☞ Se kapitel < Svänga in benstö-
den >.

– Sväng benstöden åt sidan, tryck 
fast dem parallellt med främre 
ramröret och tryck nedåt. – Låstap-
pen måste glida in i ramröret (1).

☞ Utför ett funktionstest av benstö-
den med elektrisk höjdjustering!
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ArMSTÖd.KOd.106
De avtagbara armstödens [1]+[2] höjd 
kan anpassas efter användarens be-
hov.

!
.Observera:

 Armstöden får inte användas för 
att lyfta eller bära rullstolen. 

• Kör inte utan armstöd!

• Kontrollera att låsskruven (3) är åt-
dragen för att förhindra att arm-
stödet förskjuts nedåt.

☞  Anvisning:
 Risk för klämskador vid inställ-

ning av armstödets höjd när över-
kroppsstöden är för lågt inställda!
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demontera.armstöd
– Ta av armstödet uppåt [5]. – Lossa 

den aktuella klämskruven (4) till 
klämstyrningen.

☞  Anvisning:
 Skall armstödet tas av på manöv-

reringssidan måste manöverboxen 
först tas bort.

Lossa klämskruven (6) för att ta av ma-
növerboxen.

☞  Anvisning:
 För försiktigt med anslutningska-

beln.
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Armstöd.kod.24.-.Sits

Uppfällning.av.armstöd

Vid in- och urstigning kan armstöden 
fällas upp [1].

Inställning.av.armstödsvinkel

Genom att vrida på inställningsvredet 
(2) kan armstödets lutning ställas in.
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SITS

Uppfällning.av.sits

☞.Anvisning:
☞ Ta om nödvändigt av benstöden.

☞ De elektriska benstöden ska alltid 
tas av.

☞ Ta tag i sitsdynans framkant för att 
fälla upp.

!
.Observera:

 Fäll inte upp sitsen genom att hålla 
i benstöden!

– Tryck först spaken för sitsspärren 
(1) uppåt för att fälla upp sitsen. 
Fäll därefter sittenheten bakåt [2].

elektrisk.sittvinkelinställ-
ning

Beträffande elektrisk sitsvinkelinställ-
ning, se även bruksanvisning < Manö-
verbox >.

!
.Observera:

 För aldrig in handen i inställnings-
området. – Risk för klämskada!

• Beakta säkerhetsanvisningar och 
allmänna hanteringsanvisningar 
för < Elfordon >!
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Sits.erGOstar

Inställning.av.ryggstödsvinkel

För inställning av ryggstödsvinkeln 
ska låsspaken (2) tryckas neråt.

När önskad ryggstödsvinkel uppnåtts, 
låt arreteringsspaken falla in i när-
maste rasterspår [1].

☞.Anvisning:
 Kontrollera ryggstödets låsning.

Svankstödsinställning

För att ställa in svankstödet vrids vre-
det (3) moturs till önskat läge.
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Sits

Vid förvaring eller transport kan rygg-
stödet fällas ned.

☞.Anvisning:
 För att draglinan (1) ska synas bätt-

re visas ryggstödet utan stoppning.

fälla.ner.ryggstödet

– Ta bort sitsdynan om det behövs 
(kardborrar).

– Lås upp ryggstödet (1) med hjälp 
av ett jämnt drag eller tryck i drag-
linan och fäll ned (2) på sitsen.

fälla.upp.ryggstödet

– Fäll upp ryggstödet och tryck in 
tryckbulten genom att samtidigt 
dra i eller trycka på draglinan (1).

– Släpp draglinan när ryggstödet är i 
önskad position (3) för att det ska 
låsas. – Det ska höras att bultarna 
snäpps fast.

– Lägg tillbaka sitsdynan vid behov.

☞.Anvisning:
☞ Tryckbultarna bör fettas in för att 

ryggstödet lättare ska snäppa fast.

☞ Kontrollera ryggstödets låsning.

Ställa.in.ryggstödets.lutning

– Ryggstödet låses upp genom att 
draglinan (1) dras eller trycks på 
mitten.

– Släpp draglinan när ryggstödet är i 
önskad position (3) för att det ska 
låsas. – Det ska höras att bultarna 
snäpps fast.

☞ Kontrollera ryggstödets låsning.
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ryggstöd.med.elektrisk.
justering
Ryggstödet [1] kan ställas in elektriskt.

☞.Anvisning:
 Se bruksanvisningen < Manöver-

box >.

!
.Observera:

 Ryggstödet får enbart ställas in 
när elrullstolen står på plan mark. 
Rullstolen kan välta när den står på 
lutande underlag!

fälla.ned.ryggstöd.med.elektrisk.
justering

För att fälla ihop det elektriskt inställ-
ningsbara ryggstödet [2] måste du 
först trycka in spärrknappen (3) och 
därefter ta bort sprinten (4).

☞ Håll därefter ryggstödet med en 
hand på skjutbygeln i läget.

Fäll därefter ryggstödet framåt [2].

☞  Stick in sprinten (4) på nytt så att 
du inte förlorar den.

fälla.upp.ryggstödet

Ta bort låsbulten (4) när ryggstödet 
[1] justerats. Lyft upp och sätt sedan 
i gastryckfjädern. Sätt sedan tillbaka 
sprinten (4).

☞ Kontrollera låsningen när rygg-
stödet har justerats och låsbulten 
satts i.

☞ För korrekt funktion ska bulten all-
tid hålla ren.
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BäLTe
Bältet är avsett för fastspänning av en 
person som sitter i elrullstolen.

– För att stabilisera sittläget.

– Förhindrar att användaren trillar 
ut framåt ur elrullstolen.

– Kan anpassas steglöst efter använ-
daren.

!
.Observera:

 Kontrollera att inga föremål finns 
inklämda under bältet! – Så undvi-
ker du tryckmärken.

Bältet fästs från yttersidan på respek-
tive ryggstödshållare (1).

☞  Anvisning:
 Montering i efterhand av bälte får 

endast utföras av hjälpmedelscen-
tralen!

!
.Observera:

 Bältet ingår inte i säkerhetssyste-
met för elrullstolen och/eller pas-
sagerarna vid befordran i motor-
fordon.
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HUvUdSTÖd
Huvudstödet är säkrat mot vridning, 
inställbart i höjd och djup och avtag-
bart.

!
.Observera:

 Ska rullstolen vara utrustad med 
huvudstöd rekommenderar vi två 
backspeglar.

för.ERGO Seat.sitssystem

Lossa klämspaken (1) därefter kan hu-
vudstödet ställas in i önskad höjd eller 
tas av.

!
.Observera:

 Maximala höjden på huvudstödet 
är uppnådd när markeringen syns. 
Dra då inte ut huvudstödet högre!

för.RECARO sitssystem 

Huvudstödet kan genom förskjutning 
ställas in i höjdled.

☞ Efter det att huvudstödets låsning 
(2) öppnats skjuts huvudstödet till 
nästa låsning.
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BAcKSpeGeL
demontera.backspegel

Lossa klämskruven (2) för att demon-
tera backspegeln och dra ut den ur 
armstödsröret genom att dra den 
framåt. 

☞  Anvisning:
 Lägg ner backspegeln försiktigt 

och skydds spegelglaset mot be-
lastning och föremål.

☞ Backspegeln ska alltid hållas ren.
 – Använd ett vanligt fönsterputs-

medel för att rengöra spegeln. Följ 
tillverkarens rekommendationer 
vid användning av medlet.

Montera.backspegel

Stick in backspegel i armstödsröret 
framifrån för körläge och dra åt kläm-
skruven (2).

Ställa.in.spegel

1. Ställ in backspegelns sidovinkel ge-
nom att vrida klämman.

2. Vrid backspegeln på fäststången 
och kullänken tills den är i önskat 
position.
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LASTA.OcH.TrANSpOr-
TerA
☞ Använd inte ryggstödet, benstö-

den, armstöden eller beklädda de-
lar för att lyfta elrullstolen!

!
.Observera:

 Innan elrullstolen lyfts ska den 
stängas av! 

Lasta
Elrullstolen kan transporteras med 
hjälp av ramper och lyftanordningar.

☞  Anvisning:
 Följ säkerhetsanvisningar och all-

männa hanteringsanvisningar för 
< Elfordon > kapitel < Ramper och 
lyftanordningar >.

personbefordran.i.motor-
fordon

Se typskylten på rullstolen för infor-
mation om den aktuella elrullstolen 
är godkänd som säte för personbe-
fordran i motorfordon.

☞  Anvisning:
 Mallen < Säkerhet med Meyras 

ortopediska rullstolar ska beaktas 
även vid personbefordran i motor-
fordon >! – Det här dokumentet 
och annan information kan hämtas 
från vår webbplats < www.meyra-
ortopedia.com > under < Down-
load Archiv >. 
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Transportsäkring

Elrullstolen får endast förankras med 
hjälp av de förankringspunkterna (1) 
och (2).

☞ Förankringspunkterna ska beteck-
nas med symbolen (3).

☞ Tillvägagångssättet för förankring 
av elrullstol finns beskrivet i doku-
mentet < Säkerhetsanvisningar och 
allmänna hanteringsanvisningar 
för elfordon >kapitel < Transport 
i fordon eller med fortskaffnings-
medel >.

UNderHÅLL
Misskötsel eller bristfällig vård och 
skötsel av rullstolen medför begränsat 
produktansvar.

Underhållsarbete

Följande underhållsschema är tänkt 
att fungera som en mall för hur un-
derhållsarbetena ska utföras.

☞ Den ger ingen information om det 
faktiska, erforderliga arbetsom-
fånget som fastställts på fordonet.
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Underhållsschema

När vAd ANMärKNING

före.användning Allmänt

Kontrollera att allt 
fungerar korrekt.

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.

Kontroll.av.magnet-
broms

Sätt omkopplingsspa-
ken för kör-/påskjut-
ningsläge på båda 
sidor till körläge.

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.

Om det går att skjuta på 
elrullstolen ska bromsen 
omedelbart repareras av 
hjälpmedelscentralen.
– Olycksrisk!

Speciellt vid körning 
i mörker

Belysning

Kontrollera att belys-
ningssystemet inkl. re-
flektorer fungerar fel-
fritt.

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.

varannan.vecka
(beroende på kör-
sträcka)

Kontrollera. däckens.
lufttryck

Lufttryck i hjulen:
2,5 bar = 36 psi

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.
Använd en lufttrycksmä-
tare.

Inställningsskruvar

Kontrollera skruvarnas 
och muttrarnas åtdrag-
ning.

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.

Dra åt lossade inställnings-
skruvar ordentligt.

Kontakta hjälpmedelscen-
tralen vid behov.
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När vAd ANMärKNING

var.6:e.-.8:e.
vecka
(beroende på kör-
sträcka)

Hjulinfästning

Kontrollera att hjul-
muttrarna eller hjul-
skruvarna sitter fast

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.

Dra åt lossade hjulmuttrar 
eller -skruvar ordentligt 
och efterdra dem igen ef-
ter 10 driftstimmar resp. 
50 km.

Kontakta hjälpmedelscen-
tralen vid behov.

varannan.månad
(beroende på kör-
sträcka)

Kontrollera.däckets.
profil

Minsta profildjup = 1 
mm

Utför den visuella besikt-
ningen själv eller be nå-
gon om hjälp.

Låt hjälpmedelscentralen 
byta däck om däckprofi-
len är sliten eller däcken 
är skadade på annat sätt.

var.sjätte.månad
(beroende på hur 
ofta man använder 
rullstolen)

Kontrollera:

– renhet.

– allmänt tillstånd.

Se < Underhåll > i doku-
mentet < Säkerhetsan-
visningar och allmänna 
hanteringsanvisningar för 
elfordon >.

Utför kontrollen själv eller 
be någon om hjälp.

Tillverkarens rekom-
mendation:

var.tolfte.månad
(beroende på hur 
ofta man använder 
rullstolen)

Inspektionsarbeten

– Fordon

– Laddare

Ska utföras av hjälp-
medelscentral.
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Säkringar

Byte.av.säkringar

Sätt elrullstolen på ett jämnt under-
lag och säkra den så att den inte kan 
börja rulla innan säkringar byts ut.

☞ Läs kapitlet < Säkra elrullstolen >.

!
.Observera:

 Säkringen får endast bytas ut mot 
en likadan!

Nya säkringar finns även på bensin-
mackar.

☞  Anvisning:
 När säkringar löser ut skall skadan 

åtgärdas av en hjälpmedelscentral.

Säkringar

Huvud-/batterisäkring [1]

Flatsäkringen för huvud-/batteriström 
sitter i säkringshållaren under sätet på 
batterierna (2).
☞ Beakta < Tekniska data >!

Skador.på.luftfyllda.däck

☞ För att avhjälpa en punktering re-
kommenderas att skumpatron an-
vänds som finns att tillgå hos hjälp-
medelscentralen. – Därefter bör 
omedelbart hjälpmedelscentralen 
uppsökas.
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Belysning

☞.Anvisning:
 Om en blinkerslampa är defekt 

blinkar den kvarvarande med 
dubbla frekvensen.

☞ Byt alltid ut lamporna mot lampor 
med samma effekt.

Inställning.av.strålkastare

Lodrät justering

Strålkastaren ska ställas in så att ljus-
käglan är synlig på körbanan. Ljus-
käglans undre kant ska ställas in så att 
den är ca 3 meter framför rullstolen.

☞  Anvisning:
 Efter att sittvinkeln ställts in ska 

strålkastaren vid behov ställas in 
på nytt.

Tryck in diffusorn [1] på övre och und-
re kanten för att ställa in strålkasta-
ren.
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ÅTGärdANde.Av.feL

fel Orsak Åtgärd

LED/LCD-displayen på 
manöverboxen aktive-
ras inte när manöver-
boxen slås på.

Huvud-/batterisäk-
ringen är defekt eller 
felmonterad.

Byt ut defekta säk-
ringar resp. rengör 
kontakter.

Strömförsörjningens 
kontaktanslutning 
utan kontakt.

Kontrollera kontaktan-
slutningarna.

Elrullstolen startar 
inte.

Sätt omkopplingsspa-
ken för kör-/påskjut-
ningsläge till påskjut-
ningsläge.

Sätt omkopplingsspa-
ken för kör-/påskjut-
ningsläge till körläge 
och låt den haka fast.

Kontaktanslutningen 
till drivsystemet har 
ingen kontakt.

Låt hjälpmedelscentra-
len utföra reparatio-
nen.

Batterier eller ström-
försörjning defekt.

Låt hjälpmedelscentra-
len utföra reparatio-
nen. 

Felkodsvisning Se bruksanvisningen 
< Manöverbox >.

Se < Feldiagnos > i 
bruksanvisningen för 
manöverboxen.

Belysningen aktiveras 
inte.

Glödlampan defekt. Sätt in ny glödlampa.

Belysningen eller kör-
elektronik är defekta.

Låt hjälpmedelscentra-
len utföra en repara-
tion eller utbyte.
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TeKNISKA.dATA

Körsträckan.(räckvidd)

Körsträckans räckvidd beror i högsta 
grad på följande faktorer:

– batteriets kondition,

– förarens vikt,

– hastigheten,

– körbeteende,

– väglag,

– körförhållande,

– omgivningstemperaturen.

De av oss angivna värdena är realis-
tiska under följande förhållande:

– Omgivningstemperatur 27 °C.

– 100 % kapacitet på batterierna en-
ligt DIN-norm.

– Så gott som nya batterier med mer 
än 5 laddningscykler.

– 75 kg belastning.

– Utan att öka farten upprepade 
gånger.

– Plan fast markyta.

Körsträckans räckvidd blir starkt be-
gränsad av:

– ofta körning i uppförsbacke,

– dåligt laddade batterier,

– låg omgivningstemperatur 
 (t.ex. på vintern)

– ofta förekommande inbromsning-
ar/starter 

 (t.ex. i stadstrafiken)

– gamla oxiderade batterier

– nödvändiga ofta förekommande 
styrrörelser

– reducerad körhastighet (speciellt 
vid steghastighet).

I praktiken minskar, den s.k. "under 
normala förhållanden), körsträckans 
räckvidd med ca 80 % – 40 %.

Backtagning. uppför/nedförsback-
ar

Uppförs- eller nedförslut och lutning-
ar som överstiger de tillåtna värdena 
får av säkerhetsskäl endast göras utan 
förare (t.ex. när det gäller ramper)!
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TeKNISKA.dATA

Modell.2.322

Alla uppgifter gäller för standardutrustningen för de olika modellerna i följan-
de tabeller.

Måttolerans ± 1,5 cm, ± 2 °.

Modell: ................................................................................Elrullstol Modell.2.322.

Typskylt: .......................................................................... på huvudramen höger bak
Användningsklass enligt EN 12184: ....................... B  - Optimus 2 / C - Optimus 2 S
Livslängd: ............................................................................................................... 5 år
Ljudnivå: .....................................................................................................< 70 dB(A)
Skyddsklass: ......................................................................................................... IP X4

elsystem:

Drivstyrning: .....................................................................................................24 Volt
Huvudsäkring: .................................................................................................... 100 A
Belysning: ....................................................................................................6 / 12 Volt

Mått.med.sits.ergoseat.(kod 948 / 950 utan huvudstöd):

Längd med fotplattor: ................................................................................. 1190 mm
Bredd, allmän: ................................................................................................ 680 mm
Höjd: ............................................................................................................. 1100 mm

Sitsdjup (min. / max.): .................................................................................45 / 49 cm
Sitsdjup (fabriksinställning): .............................................................................49 cm
Sitsbredd för kod 43 (min/max): ................................................................38 / 50 cm
Sitsbredd för kod 43 (fabriksinställning): ........................................................43 cm
Sitsbredd för kod 48 (min/max): ................................................................48 / 56 cm
Sitsbredd för kod 48 (fabriksinställning): ........................................................48 cm
Sitthöjd: ..............................................................................................................58 cm
Sitsvinkel (min. / max.): ....................................................................................5° / 20°
Sitsvinkel (fabriksinställning): ................................................................................ 5 °

Ryggstödshöjd:...................................................................................................54 cm

Armstödshöjd från stolsöverkant (min. / max. ): ......................................17 / 27 cm

Transportmått.med.sits.ergoseat.(utan benstöd, utan huvudstöd):

Längd: ........................................................................................................... 1030 mm
Bredd: ............................................................................................................. 680 mm
Höjd (ryggstödet är framfällt på sitsen): ..................................................... 780 mm
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Mått.med.sits.ergostar.(kod 961 utan huvudstöd):

Längd med fotplattor: ................................................................................. 1190 mm
Bredd, allmän: ................................................................................................ 680 mm
Höjd: ............................................................................................................. 1170 mm

Sittdjupet: ...........................................................................................................50 cm
Sitsbredd för kod 24: .........................................................................................50 cm
Sitsbredd för kod 106 (min/max): ..............................................................43 / 56 cm
Sitsbredd för kod 106 (fabriksinställning): ......................................................50 cm

Sitthöjd: ..............................................................................................................59 cm

Sitsvinkel (min. / max.): ....................................................................................7° / 22°
Sitsvinkel (fabriksinställning): ................................................................................ 7 °

Ryggstödshöjd:...................................................................................................64 cm

Armstödshöjd från sitsens överkant

För kod 24 (min/max): ................................................................................21 / 25 cm
För kod 106 (min/max): ..............................................................................15 / 25 cm

Transportmått.med.sits.ergostar.(utan benstöd, utan huvudstöd):

Längd (med ryggstödet framåt): ................................................................ 1030 mm
Längd (med ryggstödet bakåt): .................................................................. 1340 mm
Bredd: ............................................................................................................. 680 mm
Höjd (med ryggstödet framåt): .................................................................... 950 mm
Höjd (med ryggstödet bakåt): ...................................................................... 720 mm

Mått.med.sits.recaro:

Längd med fotplattor: ................................................................................. 1190 mm
Bredd, allmän: ................................................................................................ 680 mm
Höjd (min. / max.): ............................................................................1300 / 1360 mm
Höjd (utan huvudstöd): ............................................................................... 1130 mm

Sittdjupet: ...........................................................................................................48 cm
Sitsbredd (min. / max.): ...............................................................................46 / 56 cm
Sitsbredd (fabriksinställning): ...........................................................................46 cm

Sitthöjd: ..............................................................................................................63 cm

Sitsvinkel (min. / max.): ..................................................................................20° / 35°
Sitsvinkel (fabriksinställning): .............................................................................. 20 °

Rygghöjd (med huvudstöd) (min. / max.): ................................................81 / 87 cm
Ryggstödshöjd:...................................................................................................64 cm

Armstödshöjd från stolsöverkant (min. / max. ): ......................................18 / 28 cm
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Transportmått.med.sits.recaro.(utan benstöd, utan huvudstöd):

Längd (med ryggstödet framåt): ................................................................ 1030 mm
Längd (med ryggstödet bakåt): .................................................................. 1260 mm
Bredd: ............................................................................................................. 680 mm
Höjd (med ryggstödet framåt): .................................................................... 900 mm
Höjd (med ryggstödet bakåt): ...................................................................... 800 mm

däcken:

Styrhjul (bak): ................................................................ 4.00 – 5 (12,5“ = ø 320 mm) 
Drivhjul (framme): ................................................... 5.30/4.50 – 6 (14“ = ø 360 mm) 

Lufttryck i hjulen:

Styrhjul: ................................................................................................2,5 bar (35 psi)
Drivhjul: ...............................................................................................2,5 bar (35 psi)

Klimattekniska.data:

Omgivningstemperatur: ...................................................................-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur med batterier: ............................................ -25 °C bis +50 °C
Förvaringstemperatur med batterier: ............................................ -40 °C bis +65 °C

drivbatterier:

Drivbatterier, slutna: ........................................... 2 x 12 V 70 Ah (5 h) / 79 Ah (20 h)
Drivbatterier, slutna: ........................................... 2 x 12 V 80 Ah (5 h) / 97 Ah (20 h)
Drivbatterier, slutna: ....................................... 2 x 12 V 105 Ah (5 h) / 120 Ah (20 h)

Max. batterimått (l x b x h): ........................................................26 x 17,1 x 25,1 cm
eller ............................................................................................32,9 x 17,1 x 23,7 cm
eller ............................................................................................34,5 x 17,4 x 26,2 cm

räckvidd.(se körsträckans kapacitet):

med drivbatterier, slutna

79 Ah (20 h) vid 6 km/h: ................................................................................... 50 km
79 Ah (20 h) vid 10 km/h: ................................................................................. 45 km

97 Ah (20 h) vid 6 km/h: ................................................................................... 70 km
97 Ah (20 h) vid 10 km/h: ................................................................................. 60 km
97 Ah (20 h) vid 15 km/h: ................................................................................. 50 km

120 Ah (20 h) vid 6 km/h: ................................................................................. 85 km
120 Ah (20 h) vid 10 km/h: ............................................................................... 75 km
120 Ah (20 h) vid 15 km/h: ............................................................................... 60 km
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Laddare:

för batterier på max. 65 Ah (20 h) .............................................................24 V / 6 A
för batterier på max. 85 Ah (20 h) .............................................................24 V / 8 A
för batterier på max. 125 Ah (20 h) .........................................................24 V / 12 A
max. tillåten laddström: ...................................................................................... 12 A

effekt.–.elektrisk (se Körsträcka):

Maxhastighet framåt: .....................................................6 km/h / 10 km/h / 15 km/h 
Motor–konstantkapacitet (6 km/h / 10 km/h): ........... 950 Watt vid 3200 varv/min
Motor–konstantkapacitet (15 km/): ............................ 950 Watt vid 4200 varv/min
max. ström i drivelektroniken (6 km/h / 10 km/): ............................................ 130 A
max. ström i drivelektroniken (15 km/h): ........................................................ 180 A

effekt.–.mekanisk (se Körsträcka):

max. hinderhöjd framåt: ..........................................................................c:a 110 mm
(med 0,5 m startsträcka)

max. hinderhöjd bakåt: ............................................................................c:a 130 mm
Markfrigång (drivning / ram): .............................................................. 110 / 140 mm

min vändradie: ........................................................................................c:a 1200 mm
min. vändutrymme: ................................................................................c:a 1400 mm

Tillåten stigning: ........................................................................................ 10° (18 %)
Tillåten nedlut: ........................................................................................... 10° (18 %)
Tillåten snedlutning: .................................................................................. 10° (18 %)
statisk tippsäkerhet i alla riktningar: .................................................... 15,5° (28 %)
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vikt (grundutförande):
Värdena inom parentes ( ) gäller för fordon med 15 km/h:

tillåten totalvikt 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h): ...................................330 / (300) kg
tillåten främre axellast: ........................................................................210 / (190) kg
tillåten bakre axellast: ..........................................................................140 / (130) kg

Tillåten brukarvikt (inklusive last):

till 10 km/h: ...................................................................................................... 150 kg
till 15 km/h: ...................................................................................................... 120 kg

Tillåten last: .........................................................................................................10 kg

Tomvikt (med 79 Ah slutna batterier à 24 kg): ........................................c:a 120 kg
Tomvikt (med 97 Ah slutna batterier à 32 kg): ........................................c:a 136 kg
Tomvikt (med 120 Ah slutna batterier à 40 kg): ......................................c:a 152 kg

Tomvikt utan batterier: ................................................................................c:a 72 kg

☞ All viktinformation avser grundmodellen utan elektriska inställningar

De tyngsta komponenternas vikt:

Elektriska benstöd (kod 86): .............................................................................4,4 kg
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Betydelsen.av.dekalerna.på.elrullstolen

Observera!
Läs igenom bruksanvisningen och de bifogade doku-
menten.

Lyft inte elrullstolen i armstöden eller benstöden.
Är inte lämpligt att lyfta i avtagbara delar.

Körläge

Omkoppling till påskjutning med omkopplingsspa-
ken vänster.

Påskjutningsläge

Skjut endast elrullstolen på jämnt underlag.

Trumbroms
bromsad / lossad

Anvisning för laddningsuttag

Infästningsmöjlighet för transportsäkring.

Hänvisning till klämrisk. – För inte in kroppsdelar
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Betydelsen.av.symbolerna.på.rullstolen

Tillverkare

Beställningsnummer

Serienummer

Tillverkningsdatum (år – vecka)

tillåten användarvikt

tillåten totalvikt

tillåten axellast

tillåten stigning

tillåten lutning

tillåten högsta hastighet 

Produkten är godkänd som säte i motorfordon

X Produkten är inte godkänd som säte i motorfordon.



Serienr (SN):

Följesedelsnr:

Modell:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:
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rekommenderad.säkerhetsinspektion.första.året
(minst.en.gång.om.året)INSpeKTIONSINTyG

fordonsuppgifter:

rekommenderad.säkerhetsinspektion.tredje.året
(minst.en.gång.om.året)

rekommenderad.säkerhetsinspektion.andra.året
(minst.en.gång.om.året)

rekommenderad.säkerhetsinspektion.fjärde.året
(minst.en.gång.om.året)

rekommenderad.säkerhetsinspektion.femte.året
(minst.en.gång.om.året)
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NOTerINGAr
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GArANTI

För denna produkt ger vi inom ramen 
för våra allmänna affärsvillkor den 
lagstadgade garanti och den garanti 
som utlovas som motsvarar vår kva-
litetsservice. För garantikrav vänder 
du dig med efterföljande GARANTI-
AVSNITT och de nödvändiga uppgif-
ter som finns däri angående modell-
beteckning, leveranssedelns nummer, 
med leveransdatum och serienumer 
SN) till din hjälpmedelscentral.

Serienummer (SN) kan avläsas från 
typskylten.

Förutsättningar för att garantian-
språk ska godkännas är i alla fall att 
produkten har använts till det är av-
sedd för, att originalreservdelar från 
hjälpmedelscentralen har använts 
samt att regelbundna underhåll och 
inspektioner har genomförts.

Garantin omfattar inte ytliga skador, 
däck, skador orsakade av lösa skruvar 
eller muttrar samt utslitna monte-
ringshål orsakade av upprepade mon-
teringsarbeten.

Dessutom gäller garantin inte heller 
skador på elektronik, som kan härle-
das till felaktig rengöring med ång-
strålaggregat eller om komponenter 
avsiktligt eller oavsiktligt har utsatts 
för vatten.

För störningar från strålningskällor 
som mobiltelefoner med hög sänd-
ningseffekt, HiFi-anläggningar och 
andra starka störande strålning som 
inte ingår i standardspecifieringen 
kan inga garantianspråk göras gäl-
lande.

!
.Observera:

 Underlåtenhet att följa bruksan-
visningen och utföra underhålls-
arbeten samt att särskilt genom-
föra tekniska ändringar och tillägg 
(tillbyggnad) som inte är fack-
mannamässigt utförda utan vårt 
godkännande, leder till att både 
garantianspråk och allmänt pro-
duktansvar upphör att gälla.

☞  Anvisning:
 Denna bruksanvisning är en del av 

produkten och ska skickas med till 
användaren – samt vid ägarbyte 
ges till den nye ägaren.

Vi förbehåller oss ändringar på grund 
av teknisk vidareutveckling.

Denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EWG om 
medicinprodukter.



SN (se typskylt):

Garanti

Leveransdatum:

Följesedelsnr:Modellbeteckning:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Serienr (SN):

Följesedelsnr:

Modell:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Nästa säkerhetsinspektion om 12 månader

Datum:

Plats, datum:

Namnteckning:
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Garantiavsnitt

Väligen fyll i! Kopiera vid behov och sänd kopian till din hjälpmedelscentral.

Överlämnande.av.inspektionsintyg
fordonsuppgifter:



Din hjälpmedelscentral:

mEYRA-ORtOpEDiA
Vertriebsgesellschaft mbH
meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
postfach 1 703 • D-32591 Vlotho
Fon  +49 (0)5733 922-311
Fax  +49 (0)5733 922-9311
info@meyra-ortopedia.de
www.meyra-ortopedia.deVi gör människor rörliga.

205 340 008 • (standard: 2011-03) Originalbruksanvisningen! tekniska ändringar förbehållna! 


