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1. INTRODUKTION
Netti 4U Base är en rullstol avsedd att 
fungera som grund för sittsystem och 
modulsitsar samt för sitssystem från Netti.

Vi på Alu Rehab anser att en rullstol ska 
väljas baserat på omfattande utvärdering 
med fokus på brukarens behov och kraven 
från omgivningen. Därför är det viktigt att 
ha kunskap om rullstolens möjligheter och 
begränsningar..

Rullstolen är konstruerad för både inomhus- 
och utomhusbruk.

Max brukarvikt: 125 kg. 

 Vid montering av tillbehör så som 
hjälpmotor, sittsystem etc., tillbehörens 
vikt ska dras bort från max brukarvikt.

 Specifikationerna kan variera mellan 
olika länder.

Netti 4U Base utan Netti sittsystem

Netti 4U Base med Netti sittsystem
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1.1  Användningsområde/
indikationer för Netti 
4U Base

Netti 4U Base är en rullstol avsedd att 
användas tillsammans med modulsitsar och 
sittsystem, alternativt med olika sittsystem 
från Netti. Sittsystem ska väljas baserat på 
brukarens behov. Netti 4U Base ger ökad 
stabilitet tack vare det stora utbudet av 
benstöd, armstöd och huvudstöd. Dessutom 
har Netti 4U Base unika funktioner för tilt i 
kombination med mycket bra köregenskaper.

1.2 Kontraindikationer
Om brukaren har väldigt utpräglad muskulär 
spasticitet, rekommenderar vi att man 
använder förstärkta ben- och huvudstöd.

1.3 Kvalitet och hållbarhet
Rullstolen Netti 4U Base har testats hos 
TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland 
i enlighet med EU-standarden DIN 
EN 12183:2009. Som tillverkare bedömer 
Alu Rehab A.S att denna test motsvarar 
5-6 års normal användning av rullstolen. 
Rullstolens hållbarhet och livslängd påverkas 
av graden handikapp hos brukaren, samt 
nivån på underhållet av stolen. Dessa två 
faktorer avgör stolens slutliga hållbarhet.

1.4  Miljöhänsyn och 
omhändertagande

Alu Rehab och dess leverantörer vill 
visa miljöhänsyn.

Detta betyder:
•  Att vi så långt som 

möjligt undviker att 
använda miljöskadliga 
ämnen och processer.

•  Att Alu Rehabs produkter har lång 
livslängd och hög flexibilitet - vilket 
är bra för både miljön och ekonomin.

•  Att allt förpackningsmaterial kan 
återvinnas.

•  Att rullstolen är konstruerad 
för att kunna delas upp i olika 
komponentmaterial - vilket underlättar 
återvinning.

 För information om korrekt 
återvinning hänvisas till de lokala 
myndigheterna.
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1.5  Information om 
återanvändning 

Alla produkter från Alu Rehab är utvecklade 
för att ge många års underhållsfri 
användning. Alla våra produkter kan 
anpassas för återanvändning av en 
auktoriserad återförsäljare. För att 
kunna garantera prestanda och säkerhet 
rekommenderar Alu Rehab att följande 
tester utförs innan stolen återanvänds.

Kontrollera att följande komponenter 
fungerar och är hela etc. och byt ut delar 
vid behov:
• Drivhjul (däckmönster)
• Rullstolens chassi
• Dynor och överdrag:
• Nav
• Bromsfunktion
• Balansering av hjulen
• Lagerhus

Uppmärksamma även uppgifterna 
i avsnitt 9.2 Rengöring

Tippskydd

Korrekt monterade och inställda 
tippskydd förhindrar att stolen tippar 
bakåt. Vi rekommenderar att alla brukare 
använder tippskydd. 

1.6 Om denna manualen
För att undvika skador när man använder 
rullstolen Netti 4U Base, ska denna 
bruksanvisning noga läsas igenom innan 
rullstolen används.

 Symbolen anger förbjudna åtgärder. 
Om en förbjuden åtgärd utförs upphör 
garantin att gälla.

 Varningssymbol.  
Denna symbol används för att 
uppmana till försiktighet.

 Symbolen indikerar viktig information.

Symbol för nyttiga tips. 

 Symbolen betyder verktyg. 
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1.7 Viktiga mått
Netti 4U Base är en rullstol avsedd för både 
utomhus- och inomhusbruk.

 Specifikationerna kan variera mellan  
olika länder. 

Totalvikt: 29,5 kg 
(500 mm bred stol) 

Sittbredd: 
350, 400, 450, 500 mm 

Sittdjup: 
(Mått från ryggdynan till sittplattans framkant) 

425, 450, 475, 500 mm 

Sitthöjd: 
(Från golv till toppen av sittplattan med  
24-tum drivhjul i övre hålposition).

465 mm*

*  Genom att ändra drivhjulens position kan 
man ändra sitthöjden upp till 500 mm.

hjul

Ryggstödshöjd: 
480 mm

Specifikation min. max
Totallängd med benstöd 1 130 mm -

Totalbredd 680 mm -

Back-/svängbredd 1 400 mm -

Totalhöjd 1 100 mm

Totalvikt 29,5 kg -

Vikt tyngsta del 2,5 kg -

Max säkerhetslutning - 8º

Sittytans vinkel - 8° 22°
Effektivt sittdjup* 425 mm 550 mm

Effektiv sittbredd 350 mm 500 mm

Sittytans höjd i framkant 465 mm 500 mm

Ryggvinkel 92° 137°
Ryggstödshöjd 480 mm -

Avstånd benstöd-sittyta 280 mm 770 mm

Vinkel benstöd-sittyta 105° 182°
Avstånd armstöd-sittyta 260 mm 355 mm

Frontposition för 
armstödskonstruktionen

320 mm 460 mm

Drivringens diameter 535 mm -

Horisontell axelposition -50 mm 25 mm

Minsta vändradie 860 mm -

Modellbredd: 50 cm. 
Uppmätt utan dynor.
*  Man kan lägga till 5 cm för utdragna 

benstödshållare.
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2. SNABBREFERENS
Innehållet på denna sida är en 
sammanfattning av hela manualen. Här 
ges en kortfattad beskrivning om hur 
man använder rullstolen Netti 4U Base.

 Snabbreferensen ersätter inte 
bruksanvisningen utan är avsedd 
som checklista.

• Packa upp rullstolen (Avsnitt 6.1)
• Montera drivhjulen (Avsnitt 6.2)
• Montera länkhjulen (Avsnitt 6.3)
•  Tilta ryggstödet bakåt och montera 

gaskolven i ryggstödet med hjälp 
av låsbulten. (Avsnitt 6.5)

• Montera benstöden (Avsnitt 6.11)
• Montera huvudstödet (Avsnitt 6.12)
• Fäll upp tippskydden (Avsnitt 6.6)
•  Montera tillval/tillbehör. (Se punkt 

5 för ytterligare information. 
Monteringsanvisningar medföljer 
tillbehöret.)

 För felsökning, se avsnitt 10. För 
montering och justering, se avsnitt 6.

 Kör försiktigt!

 Tänk på att friktion mot drivringarna 
kan göra ytan varm. 

 Saltvatten kan öka risken för korrosion. 
Andra försiktighetsåtgärder rörande 
miljöförhållanden är inte nödvändiga.

 När stolen lutas bakåt ska alltid 
tippskydd och broms användas.

Se till att låsa alla handtag ordentligt.

 Tippskydden ska alltid användas för 
brukarens säkerhet.

 Metalldelarnas yttemperatur kan öka 
när dessa exponeras för direkt solljus.

 Stå aldrig på fotplattorna, det kan 
orsaka att stolen tippar framåt.

 Lyft aldrig rullstolen i benstöden eller 
armstöden.

 Produktkomponenter kan avvika 
mellan olika länder.

 För brukare med nedsatt syn 
finns manualer och kataloger för 
nerladdning via www.alurehab.com.

 Kontakta återförsäljaren om det är 
något du undrar över!
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3. BESKRIVNING 

Standardversion*

1. Körbygel
2. Huvudstöd
3.  Vinkel- och djupinställning 

för huvudstöd
4. Frigöringshandtag tilt/recline
5. Huvudstödsfäste
6. Armstöd med armstödsplatta
7. Sitsplatta
8. Vinkelinställning för benstöd
9. Fäste för vadplatta
10. Fotplatta
11. Vadplatta
12. Länkhjul
13. Framgaffel
14. Drivhjul
15. Tippskydd
16. Bromshandtag

 Om någon av dessa delar 
saknas ska man kontakta 
återförsäljaren.

*  Produktkomponenter kan avvika 
mellan olika länder. 

I vissa länder lägger man till 
ryggstöds-kardborrband och 
sittsystem som standard,
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Standard

SITS
• Netti Uno|Sitsdyna*
• Lutning -8° till +22°
• Justerbart djup på 7,5 cm

HJUL
•  16 x 1 3/4-tum trumbroms eller  

24 x 1-tum punkteringssäkra drivhjul 
med snabbutlösningsaxel

• Drivring: Aluminium
•  7-tum punkteringssäkra länkhjul med 

snabbutlösningsaxel 
 
Standarddrivhjul kan avvika mellan 
olika länder.

RYGGSTÖD
• Vinkel: 92° till 137°
• Höjd: 50 cm
• Ryggdyna med kardborrband*
• Netti Uno|Svart dyna*
• Körbygel

FOTSTÖD
• Universal eller vinkeljusterbara benstöd
•  Höjd- och vinkeljusterbara fotplattor 

eller fotplatta
• Avtagbart

ARMSTÖD 
• Höjd- och djupjusterbara
• Avtagbara

HUVUDSTÖD 
• Höjd-, djup- och vinkeljusterbart
• Avtagbart

* Netti 4U Base med Netti sittsystem

Tillbehör

SITS
• Tryckfördelande dynor

HJUL
•  Punkteringssäkra PU-hjul 12-tum, 16-tum,  

22 x 1 3/8-tum och 24 x 1 3/8-tum med 
trumbroms (Se avsnitt 5)

•  22 x 1-tum och 24 x 1-tum 
punkteringssäkra drivhjul 

•  6-tum och 7-tum punkteringssäkra 
länkhjul med snabbutlösningsaxel

RYGGSTÖD
• Ryggdynor i olika storlek
• Ryggstödsförlängning (se avsnitt 5) 
• Svankstöd och ryggkil (se avsnitt 5)

FOTSTÖD
•  Universal eller vinkeljusterbara benstöd
•  Höjd- och vinkeljusterbara fotplattor 

eller fotplatta
• Avtagbart

ARMSTÖD
• Hemikudde (se avsnitt 5)

HUVUDSTÖD
•  Huvudstöd, olika modeller (Se avsnitt 5)

4. UTFÖRANDEN AV NETTI 4U BASE
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Ryggdynor
Olika modeller 
Kontakta din  
återförsäljare. 

Benstöd:

Vinkeljusterbara

Universal
Kan ställas in i fasta lägen 
mellan 33° och 105° 
med justeringsvred.

Amputeringsstöd

Stoppning för
vadplattans fäste
Reducerar tryck.

Tippskydd
Tippskydd med tramprör.

5. TILLBEHÖR
Bälten
Olika varianter: 
Höftbälten med 
eller utan stoppning 
och med plastlås 
eller bilbälteslås. 
(Se punkt 5.1 för montering)

Bord
Olika modeller 

Stoppning för bord
Ger ett mjukt underlag 
när man vilar armarna 
på bordet.

Ryggkil
Ger bättre sidostöd.

Svankstöd
Förbättrar svankstödet.

Inbyggbart bäckenstöd
Bäckenstabilisator.

Sittdynor
Olika modeller  
Kontakta återförsäljaren. 
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Huvudstöd
Stöd C, med stor platta 
Stöd A, med sidostöd
Stöd B, med liten platta

Hygienöverdrag
Skyddar kärnan på  
huvudstödet.

Huvuddyna
40x40 cm dyna med  
Kospoflex-stoppning  
och gummirem.

Huvuddyna komfort
Dyna med Kospoflex-
stoppning som dras 
över huvudstödet.

Hemi-kudde
Ett rörligt stöd för brukare 
som är halvsidesförlamade.

Ryggstödsförlängning
12 cm förlängning. 
Används tillsammans  
med 60 cm ryggdyna.

Fotplatta med lås
Benstödet kan svängas 
åt sidan precis som ett 
vanligt benstöd.

Sidostöd Korrigering
Korrigerande sidostöd 
som förebygger dålig 
överkroppshållning.

Stoppning till sidostöd
Korrigering

Sidostöd Stabil
Avsedd för brukare 
med nedsatt stabilitet 
i överkroppen. För bästa 
funktion bör detta 
användas med dynan Stabil. 

Stoppning till sidostöd Stabil

Svängbara vadstöd
Brukaren behöver 
inte lyfta benen 
vid montering eller 
demontering av 
benstöd. 

Abduktionskloss
Hjälper till att 
förebygga abduktion.
Liten: 80 mm bred
Mellan: 120 mm bred
Stor: 140 mm bred

Drivhjul
12- och 16-tum 
24-tum med trumbroms
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6.  MONTERING OCH 
JUSTERING

6.1 Uppackning av stolen
1.  Packa upp alla delar och kontrollera att 

allt som anges på packlistan finns med.
2. Montera drivhjulen (Avsnitt 6.2)
3. Montera länkhjulen (Avsnitt 6.3)
4.  Kontrollera/justera sitsdjupet 

(Avsnitt 6.7/6.8)
5. Montera ryggstödet (Avsnitt 6.5)
6.  Montera format säte och sitsdyna 

(Avsnitt 6.9)
7. Montera ryggstödsdyna (Avsnitt 6.10)
8. Montera benstöden (Avsnitt 6.11) 
9. Montera huvudstödet (Avsnitt 6.12) 
10. Montera eventuella tillbehör (Avsnitt 5)

Komponenternas vikt (45 cm bred rullstol):
Drivhjul: 1,9 kg vardera
Tippskydd: 0,1 kg vardera
Länkhjul: 0,8 kg vardera
Benstödens vinkeljustering: 2 kg vardera
Sittdyna: Ca. 1 kg
Huvudstöd A: 1 kg
Huvudstöd C: 0,9 kg

6.2 Drivhjul
1. 22- och 24-tum drivhjul.
För att montera drivhjulen ska man ta bort 
snabbutlösningsbulten från navhylsan, 
för den genom navet på drivhjulet och in 
i navhylsan samtidigt som man trycker in 
knoppen på navet.

5.1 Montera höftbälte
Bild 5.1.1
•  Dra bältet genom hålet på höftbältets 

hållare.

Bild 5.1.1
Bild 5.1.2
• Trä bältet tillbaka genom bältklämman. 

Bild 5.1.2
Bild 5.1.3
•  Fäst höftbälteshållaren i ryggstödets led 

i det bakersta hålet med de medföljande 
skruvarna och muttrarna.

Bild 5.1.3

2 st 13 mm fast nyckel
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6.4. Justering av sitthöjd
Sitthöjden baktill påverkas av:
• Drivhjulens storlek.
• Drivhjulens placering.

•  Om man placerar 24-tums drivhjul i det 
övre hålet blir sitthöjden 46,5 cm från 
golvet till sittplattan. Om man placerar 
24-tums drivhjul i näst översta läget blir 
höjden från golv till sittplatta 50 cm.

•  Om man placerar 22-tums drivhjul i det 
övre hålet blir sitthöjden 44 cm från 
golvet till sittplattan. Om man placerar 
22-tums drivhjul i näst översta läget blir 
höjden från golv till sittplatta 47,5 cm.

Om drivhjulens placering ska ändras eller 
om man byter till en annan storlek på 
drivhjulen lossar man navhylsa inklusive 
bricka och mutter. Ta bort navhylsan och 
montera i önskat läge, dra åt ordentligt.

2 st 24 mm fasta nycklar.

 Kontrollera att muttern på insidan 
av hjulramen har full kontakt med 
hjulets navhylsa.

2. 12- och 16-tum drivhjul.
•  För in navhylsa och låsstift i hjulramen.
•  Fäst navhylsan med en 24 mm fast nyckel.

 För att kontrollera att drivhjulet är 
korrekt monterat på navet sätter man 
ett finger på ekrarna vid navet och 
drar i drivhjulet.

 Rullstolen får inte användas utan 
att drivhjulen sitter ordentligt fast. 
Kontakta återförsäljaren.
 Sand och vägsalt (används för 
halkbekämpning) kan orsaka skador 
på drivhjulens lager och länkhjulen. 
Rengör rullstolen noga om den 
utsätts för detta vid användning.

6.3 Länkhjul
Ta av länkhjulen
•  Tryck på frigöringsknappen under 

framgaffeln.
Montera länkhjul
•  För in snabbutlösningsaxeln genom 

lagerhuset. Dra i hjulet för att kontrollera 
att hjulet låst fast ordentligt.
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Drivhjul och länkhjul ska monteras i enlighet 
med nedanstående beskrivning.

 När sitthöjden ska ändras ska man 
kontrollera att länkhjulen är placerade 
så att nedre ramrör är parallella med 
marken.

 Kontrollera tippskyddets placering 
och efterjustera bromsarna efter 
montering av drivhjul eller förändring 
av drivhjulens placering.

6.5 Ryggstöd
•  För att montera gasfjädern lyfter man bågen 

med en hand och för in gasfjäderns låshuvud 
i plasthållaren med den andra handen 
(Bild 6.5.1).

•  Kontrollera att hålet i låshuvudet är parallellt 
med de öppna hålen i plasthållaren.

Bild 6.5.1 

•  Spärra ryggstödet genom att trycka 
låsbulten genom plasthållaren och 
gasfjäderns låshuvud (Bild 6.5.2.)

Bild 6.5.2

 För att kontrollera att ryggstödet 
är spärrat tar man tag i körbygeln 
och trycker ryggstödet framåt. 
Om ryggstödet faller framåt - 
upprepa låsförfarandet eller 
kontakta återförsäljaren.

•  Rullstolen är monterad med standard 
sittsdjup. Plasthållaren har fyra hål 
varav tre är tillfälligt blockerade med 
plastpluggar (Bild 6.5.3),

Bild 6.5.3
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•  Ryggstödsleden har fyra hål (Bild 6.5.4). 
Hålens placering motsvarar hålen i 
plasthållaren. Om gasfjäderns låshuvud 
monteras i plasthållarens inre hål ska 
ryggstödsleden också monteras i det 
inre hålet, etc. 

 
 
 
 
 

 
Bild 6.5.4

•  Hitta önskad placering för låsbulten 
i plasthållaren och ta bort plastpluggen 
från det aktuella hålet.

•  Spärra ryggstödet genom att trycka 
låsbulten genom plasthållaren och 
gasfjäderns låshuvud.

•  Efter att hålplaceringen ändrats i 
plasthållaren ska hålplaceringen i 
ryggstödsleden ändras till parallell  
placering.

 Kontrollera att hålet i ryggstödets 
led och plasthållaren är monterade 
i samma hålplacering.

6 mm insexnyckel

6.6 Tippskydd
Tippskyddet ska monteras i enlighet med 
monteringsanvisningarna, som medföljer 
rullstolen vid leverans.

Användning av tippskydden
• Dra ut tippskyddet
• Vrid det upp eller ner 180°
• Lås i rätt läge

Justera höjden för tippskydd 
Tippskydden kan justeras i fasta lägen. Den 
korta placeringen är avsedd för 12- och  
16-tum drivhjul och 22-tum i det övre läget. 
Den långa placeringen är avsedd för 24-tum 
drivhjul i nedre läget.
•  Lossa skruven i den justerbara 

förlängningsstycket, så som bilden nedan 
visar.

•  Detta förlängningsstycke har två hål. Placera 
stycket i önskat läge och dra åt skruven.

5 mm insexnyckel
 Tippskydden ska alltid användas 
för brukarens säkerhet.

6.7  Justering av sitsdjup bak
•  För att justera sitsdjupet i bakkant lossar 

man låsbulten från plasthållaren (Bild 6.5.2).
•  Hitta önskad placering för låsbulten i 

plasthållaren och ta bort plastpluggen 
från det aktuella hålet.

•  Spärra ryggstödet genom att trycka 
låsbulten genom plasthållaren och 
gasfjäderns låshuvud.

•  Efter att hålplaceringen ändrats i 
plasthållaren ska hålplaceringen i 
ryggstödsleden ändras till parallell  
placering.
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 Det är viktigt att dynorna monteras 
på rullstolen innan den används.

 Dynornas klädsel är tvättbar och 
återanvändbar. Följ anvisningarna på 
dynans baksida för korrekt underhåll 
och skötsel av dynorna.

6.10 Ryggdyna*
Ryggdynan fästs mot ryggstödet med 
kardborrband.

*  I vissa länder används Netti sittsystem 
som standard på Netti Base. 

 Sitsens och ryggdynans klädsel är 
tvättbar och kan återanvändas. Följ 
anvisningarna på dynan för korrekt 
underhåll och skötsel av dynorna.

6.11 Benstöd
Netti 4U Base kan levereras med endera
Universal eller vinkeljusterbara benstöd.

 Kontrollera att hålet i ryggstödets 
led och plasthållaren är parallellt 
monterade.

6 mm insexnyckel

6.8  Justering av sitsdjup 
fram

Man kan justera sittdjupet med upp till 
10 cm i framkant. Gör enligt följande:
•  Skruva ut skruvarna i justerstycket 

(Bild 6.7).
•  Placera justerstycket i önskat läge

• Sätt tillbaka och dra åt skruvarna

Bild 6.8

6 mm insexnyckel

 Om brukaren spastiska benägenhet 
får inte justerstycket dras ut mer 
än 5 cm.

6.9  Format säte och sitsdyna
Det formade sätet ska fästas på sittplattan 
i plywood med hjälp av skruv med vanlig 
mutter eller klomutter. Därefter ska 
sittplattan fästas i rullstolens ram.
Sittdynan fästs med kardborrband mot 
sittplattan.
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Vinkelinställning för benstöd
Vinkeljusterbara benstöd kan fritt ställas 
in i önskad vinkel. Stöden är svängbara 
och avtagbara. Fotstöden är vikbara och 
kan vinklas i fasta lägen. Levereras med  
höjd- och djupjusterbara vadstöd.

Montering av benstöd
•  Montera benstöden genom att hålla 

i benstödets ledade del. Håll fast i en 
vinkel på ca. 20° mot sidoramen. Placera 
i det svarta plastlåset, som sitter på det 
avtagbara justeringsstaget. Sväng inåt 
och tryck neråt (Bild 6.11.1.) 

Bild 6.11.1

Justering av vinkel - Universalbenstöd
•  Benstödets vinkel kan justeras med hjälp 

av stjärnhjulet på ledpunkten (Bild 6.11.2).
•  Genom att lossa stjärnhjulet kan man 

justera benstödet i önskad vinkel. 
•  När vredet dras åt spärras den inställda 

stjärnskruven.

Bild 6.11.2

Justering av vinkel - Vinkeljusterbart 
benstöd
•  Benstödets vinkel kan justeras med hjälp 

av stjärnhjulet i Bild 6.11.3.
•  Genom att lossa stjärnhjulet kan man 

justera benstödet i önskad vinkel. 
•  När vredet dras åt spärras den inställda 

stjärnhjulet.

 
Bild 6.11.3

 Kläm hårt. Vid justering av benstödets 
vinkel ska fingrarna hållas borta från 
justeringsmekanismen mellan de 
rörliga delarna.

Bild 6.11.4
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Justera benstödens längd
•  Lossa skruven (A) för att flytta 

justeringsröret 
•  Justera benstödet till önskat läge 

och dra åt skruven ordentligt.

Bild 6.11.5

I vissa länder används ett stjärnhjul 
istället för justeringsvred.

Justering av fotplattans vinkel
• Fotplattan kan ställas in i vinkel.
•  Lossa skruven (B) och ställ in fotplattan 

i önskad vinkel. Dra åt skruven 
ordentligt (Bild 6.11.6).

5 mm insexnyckel.

Bild 6.11.6

Låsa och frigöra fotplattorna
•  Fotplattorna är försedda med låsbult 

som gör fotplattorna starkare.
•  För att spärra fotplattorna drar man 

plastlåset (Bild 6.9.7) på höger fotplatta 
och placerar låset över bulten på den 
vänstra fotplattan.

•  För att frigöra fotplattan drar man 
i plastlåset (Bild 6.9.7) och lyfter upp 
höger fotplatta. 

Bild 6.11.7.

 När rullstolen ska användas utomhus 
ska markfrigången mellan fotplatta 
och mark vara 4-5 cm.

 Det får inte finnas någon belastning 
på fotplattorna när dessa ställs in.

Ta bort benstöden:
•  Dra plastlåset på fotplattan bakåt så att 

stiftet frigörs, därefter kan fotplattan 
vikas uppåt.

• Höj upp benstödet några grader.
•  Frigör benstödet genom att dra det lätt 

rakt upp.
• Sväng benstödet utåt.
•  Lyft och ta bort benstödet. (Bild 6.11.8.).

Bild 6.11.8



Språk: Svenska Modell: Netti 4U Base Version: April 2013Språk: Svenska Modell: Netti 4U Base Version: April 201320

Justering av vadstöd
Vadstöden är höjd- och djupjusterbara. För 
att ställa in höjden lossar man muttern på 
utsidan av vadstödets hållare, ställ in önskad 
höjd och spänn sedan muttrarna (Bild 6.9.9.A).

10 mm fast nyckel 

Bild 6.11.9

För att ställa in djupet tar man bort dynan 
på vadstödet från hållaren med en fast nyckel 
mellan dynan och hållaren. Ställ in önskat 
läge och dra åt. (Bild 6.9.9 B)

13 mm fast nyckel

Stå aldrig på fotplattorna!

 Lyft aldrig rullstolen i benstöden.

6.12 Huvudstöd

A - Spak för djupinställning
B - Vred för vinkelinställning
C - Spak för höjdinställning
D - Huvudstödsfäste

•  Placera fyrkantsmuttern i spåret på 
huvudstödets hållare, som bilden 
ovan visar.

•  Placera därefter huvudstödet 
i huvudstödets hållare.

•  Huvudstödets höjd och djup ställs in 
i önskat läge, därefter spänner man fast.
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•  Huvudstödets hållare fästs genom att 
man drar åt de fyra skruvarna diagonalt, 
på så sätts hålls huvudstödet fast och 
kraften fördelas på de fyra skruvarna. 

Justering av huvudstödets djup:
•  Frigör låsspaken uppe på det vertikala 

staget (A).
•  Justera in huvudstödet till önskat läge.

Justering av huvudstödets höjd:
•  Frigör låsspaken på huvudstödets 

adapter (C).
•  Justera in huvudstödet till önskat läge.

Justering av huvudstödets vinkel:
•  Frigör justeringshjulet på baksidan 

av det horisontella staget (B).
•  Justera in huvudstödet till önskat läge.

Justering av huvudstödet i sidled:
•  Huvudstödets adapter kan flyttas åt både 

vänster och höger, vilket ger möjlighet att 
anpassa´huvudstödets inställning efter 
brukarens behov.

•  Lossa de fyra skruvarna som håller samman 
adaptern.

•  Flytta adaptern till önskat läge och fixera 
adaptern genom att diagonalt dra åt de 
fyra skruvarna.

 Glöm inte att frigöra spakarna när 
huvudstödet justeras.

 Om huvudstödets stativ inte passar 
perfekt i hållaren så har troligtvis 
hållaren monteras för hårt eller ojämnt.

 Efter montering av huvudstödet 
ska det spännas ordentligt med 
den lilla ställskruven i mitten, uppe 
på huvudstödets hållare - använd 
insexnyckel.

 Om huvudstödet verkar vara för 
kort kan det vridas 80° om man 
lossar justervredet på baksidan 
av det horisontella staget (B).
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6.13 Armstöd

• Armstödet kan svängas bakåt

•  Tryck på det röda handtaget för att frigöra 
armstödet och svänga det bakåt

Justera armstödets djup 
•  Tryck på den röda knappen för att justera 

armstödets djup.

Justera armstödets höjd
•  Lossa skruven på armstödet med en 

4≈mm insexnyckel.
• Höj eller sänk skaftet
• Dra åt skruven

 Var uppmärksam på armstödslåset 
(A) när armstödet spärras. 

 Om rullstolen är utrustad med 
sidostöd går det inte att rotera 
detta armstödet.

 Var uppmärksam på klämrisken 
mellan armstödet och ramröret 
när armstödet spärras. 

6.14 Justering av bromsar
•  Bromsarna kan flyttas fritt längs 

ramröret.

•  Aktivera bromsen, tryck handtaget framåt 
(Bild 6.14.1).
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Bild 6.14.1

•  Man släpper bromsen genom att dra 
handtaget bakåt (Bild 6.12.2).

 
Bild 6.14.2

•  För att flytta bromsen lossar man de 
två skruvarna på bromsklämmans insida 
(Bild 6.12.3). 

•  Justera in bromsens position och dra 
åt skruvarna. 

Bild 6.14.3

•  För fininställning lossas den övre skruven 
på bromsens insida (Bild 6.12.4)

•  Justera in bromsens position och dra åt 
skruven.

Bild 6.14.4 

5 mm insexnyckel

 Kontrollera att bromsarna är 
korrekt justerade genom att 
aktivera bromsarna och kontrollera 
att rullstolen inte rör sig.

 Bromsarna är avsedda som 
parkeringsbroms och ska inte 
användas som färdbroms.

 Var uppmärksam på klämrisken 
mellan≈broms och däck.

Trumbroms
Om rullstolen är utrustad med 12- eller 
16-tum drivhjul är dessa utrustade med 
trumbroms.
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Om bromsarna inte fungerar korrekt:
Wiren justeras på en eller båda sidorna, 
justera ställskruven 2-4 varv utåt. 
Kontrollera därefter bromsarna igen.

Om wiren är för lös:
Skruva in ställskruven helt. Spänn wiren 
genom att lossa wireklämman innan du drar 
wire längre genom den. Dra åt wireklämman 
och skruva ut ställskruven igen.

1 st 10 mm fast nyckel.

 För att säkerställa korrekt 
wirefunktion får dessa aldrig 
vara spända.

Använda och aktivera bromsen:
Drivhjul med trumbromsar är utrustade med 
manuella navbromsar för att kontrollera 
hastigheten i nedförsbackar. Bromshandtagen 
är placerade på körhandtagen.

•  För att bromsa drar man bromsspakarna (1) 
jämnt mot handtaget för att stoppa hjulen.

•  För att aktivera och spärra 
parkeringsbromsen (2) trycker man spaken 
(1) mot tryckhandtaget och spärrar 
parkeringsbromsen med fingret. Se till att 
båda parkeringsbromsarna är spärrade.

•  Parkeringsbromsen frigörs när man 
trycker spaken (1) mot tryckhandtaget. 
Parkeringsbromsen spärras med en fjäder 
och frigörs på detta sätt.

 Det är mycket viktigt att 
parkeringsbromsarna är låsta om 
brukaren lämnas kvar i rullstolen.

 Lämna aldrig brukaren i rullstolen utan 
att först aktivera parkeringsbromsen.
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6.15 Sitsvinkel/lutning
Sitsens vinkel regleras med 
frigöringshandtaget som är monterat på 
körbygeln. Sitsen kan lutas från -5° till +20°

6.16 Ryggstödsvinkel
Ryggstödets vinkel regleras med 
frigöringshandtaget som är monterat på 
körbygeln. Denna vinkel kan justeras från 
90° till 135°

 För att säkerställa korrekt 
wirefunktion får dessa aldrig 
vara spända. 

 Sitsens och ryggstödets vinkel 
får aldrig justeras utan tippskydd. 

Frigöringshandtagen har följande 
märkning:

 Recline Tilt

 Risk att stolen tippar. 
Kontrollera tippskyddens placering.

 Lämna aldrig brukaren i rullstolen när 
denna lutar framåt.

7. KÖRTEKNIK
7.1 Allmänt om körning
Rullstolens köregenskaper påverkas av stolens 
vikt och balans. Brukarens vikt, storlek och 
sittställning har också stor inverkan. Dessutom 
påverkas köregenskaperna av hjulens 
placering. Ju mer av vikten som är placerad 
över drivhjulen desto lättare är det att köra. 
Rullstolen blir väldigt tung att köra om 
mycket av vikten är placerad över länkhjulen.

Vårdare:
Om brukaren lämnas kvar i rullstolen ska 
bromsarna aktiveras och tippskydden 
fällas ner.

Parkering: 
Stolens stöd mot underlaget kan ökas genom 
att rullstolen flyttas bakåt ungefär 10 cm så 
att länkhjulen riktas framåt.

7.2  Körteknik  
- uppför trappsteg -

Vårdare som kör framlänges upp över 
en kant:
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
• Luta rullstolen bakåt. 
•  Balansera rullstolen på drivhjulen och skjut 

stolen framåt tills länkhjulen är uppe på 
kanten. 

•  Lyft körbygeln och skjut rullstolen upp 
över kanten.

Vänd tippskydden neråt.
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Vårdare som kör baklänges upp över 
en kant:
Denna teknik är bara användbar om steget är 
mycket lågt. Dessutom måste frigången mellan 
fotplattor och mark vara tillräcklig.
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
•  Kör rullstolen baklänges mot steget.
•  Ta ett ordentligt tag om drivringarna 

och flytta kroppen framåt samtidigt som 
man drar.

Vänd tippskydden neråt.

Vårdare som kör baklänges upp över 
en kant: 
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
•  Dra rullstolen bakåt mot steget
•  Luta rullstolen bakåt, så att länkhjulen lättar 

lite från marken.
•  Dra rullstolen upp över steget och fortsätt 

bakåt tillräckligt för att säkert kunna sätta 
ner länkhjulen på underlaget.

Vänd tippskydden neråt.

7.3  Körteknik  
- nerför steg -

Vårdare som kör framlänges ner för 
en kant:
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
•  Luta rullstolen bakåt, så att länkhjulen lättar 

lite från marken.
•  Kör försiktigt ner för kanten och luta 

rullstolen framåt så att länkhjulen åter 
får kontakt med marken.

Vänd tippskydden neråt.

Vårdare som kör baklänges ner för 
en kant: 
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
• Flytta rullstolen bakåt mot steget.

•  Kör försiktigt ner för steget och flytta 
rullstolen bakåt på drivhjulen tills 
länkhjulen är fria från steget.

• Sätt ner länkhjulen på marken.
Vänd tippskydden neråt.

7.4  Körteknik  
- lutande underlag -

Viktigt att tänka på när man kör uppåt eller 
neråt för att undvika att stolen tippar.

 Sväng inte rullstolen mitt i lutningen.
Kör alltid så rakt som möjligt.
 Det är bättre att be om hjälp än att 
ta onödiga risker.

Köra uppför:
Luta överkroppen framåt för att bibehålla 
balansen på rullstolen.

Köra nerför:
Luta överkroppen bakåt för att bibehålla 
balansen på rullstolen Kontrollera 
rullstolens hastighet genom att klämma 
om drivringarna. Använd inte bromsarna.
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7.5  Körteknik  
- uppför trappor -

Be alltid om hjälp. 
 Använd aldrig rulltrappor, inte ens 
med hjälp vårdare.

Bakåt, med assistans:
•  Kontrollera att tippskydden är vända 

uppåt.
•  Dra rullstolen bakåt till det första 

trappsteget.
•  Luta rullstolen bakåt på drivhjulen. 
•  Dra långsamt upp rullstolen för 

trappsteget, ta ett steg i taget och var 
noga att hålla balansen på drivhjulen.

•  Efter trappans översta steg drar man 
rullstolen bakåt tillräckligt långt för att 
länkhjulen ska kunna sättas ner på golvet.

Vänd tippskydden neråt.

 Om det finns två tillgängliga vårdare 
kan en person hjälpa till genom att 
lyfta i den främre ramen.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
benstöden.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
armstöden.

 För att undvika överbelastning av 
ryggen bör vårdarna använda sin 
benstyrka när man lyfter rullstolen, 
för att skona ryggen.

7.6  Körteknik  
- nerför trappor -

 Använd aldrig rulltrappor, inte ens 
med hjälp av vårdare.

Framåt, med assistans:
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt. 
•  För rullstolen framåt till det första 

trappsteget.
•  Luta rullstolen bakåt på drivhjulen. 
•  Håll ordentligt i körbygeln och håll 

balansen på drivhjulen, ta ett steg i taget
•  Efter trappans nedersta steg sätter man 

försiktigt ner länkhjulen på golvet.

Vänd tippskydden neråt.

 Om det finns två tillgängliga vårdare 
kan en person hjälpa till genom att 
lyfta i den främre ramen.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
benstöden.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
armstöden.

7.7 Förflyttning av brukare
Tekniker för att flytta en person till/från 
rullstolen bör tränas in ordentligt med alla 
berörda personer. Här följer några viktiga 
råd för att förbereda rullstolen:
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Med eller utan vårdare - i sidled.
Före förflyttning:
•  Rullstolen ska placeras så nära som möjligt 

mot den sida brukaren ska förflyttas från.
•  Dra rullstolen bakåt 5-10 cm så att 

länkhjulen riktas framåt.
• Lås bromsarna.
•  Ta bort benstöd och armstöd på den sidan 

förflyttningen sker på.

Med eller utan vårdare - framåt.
Före förflyttning:
•  Rullstolen ska placeras så nära som möjligt 

mot den sida brukaren ska förflyttas från.
•  Dra rullstolen bakåt 5-10 cm så att 

länkhjulen riktas framåt.
• Lås bromsarna.
• Luta stolen framåt

Använda lyftanordning:
Innan man förflyttar till stolen:
• Luta stolen bakåt
• Ta bort huvudstödet
• Ta bort benstöden
• Öppna upp ryggstödets vinkel lite
•  Sätt tillbaka delarna när förflyttningen 

är klar.

 Stå aldrig på fotplattorna utan att först 
säkerställa att plattorna har kontakt 
med marken, det finns risk att rullstolen 
tippar framåt.

7.8 Lyfta rullstolen
•  Rullstolen får endast lyftas i ram och 

körbygel.

 Lyft aldrig rullstolen i benstöden eller 
armstöden

 Lyft aldrig rullstolen när brukaren 
sitter i.
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7.9 Drivringar
Som standard levereras Netti 4U Base med 
drivringar av aluminium. Brukarens möjlighet 
att ta tag i drivringen påverkas av materialet 
och avståndet till drivhjulet. Kontakta 
din återförsäljare för mer information om 
drivringar som passar just din rullstol.

 Andra drivringar kan ge bättre grepp, 
men kan även öka friktionen. Om man 
använder händerna för att stoppa 
rullstolen kan risken för brännskador 
på händerna öka.

 Det finns risk att man klämmer sig/
fastnar med fingrarna i det trånga 
utrymmet och om fingrarna hamnar 
mellan ekrarna. För att undvika detta 
rekommenderar vi tillbehöret ekerskydd.

 Om du vill/behöver byta drivringar 
eller öka/minska avståndet mellan 
drivring och hjul ber vi dig kontakta 
återförsäljaren

8. TRANSPORT
Netti 4U Base är testad och godkänd 
i enlighet med krocktest ISO 7176-19.

8.1 Fällning för transport
När rullstolen inte används kan den fällas 
samman enligt nedanstående beskrivning. 
Lägg stolen i bagagerum eller bilens 
baksäte. Placeras stolen i baksätet ska 
den spännas fast med säkerhetsbälte.

• Ta bort huvudstödet (Avsnitt 6.12)
• Vrid tippskydden uppåt (Avsnitt 6.6)
• Ta bort benstöden (Avsnitt 6.11)
•  Dra ut låsbulten för ryggstödet och fäll 

ryggstödet fram i sitsen (Avsnitt 6.10)
• Ta loss drivhjulen (Punkt 6.2)
• Ta bort länkhjulen (Punkt 6.3)

8.2 Transport i bil
Om huvudstödet är korrekt monterat 
är detta mycket stabilt, men ersätter 
inte behovet av ett extra nackstöd som 
monteras i bilen.

Rullstolen är markerad med etiketter på 
fyra platser som anger var remmarna 
ska fästas.
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Netti 4U Base är testad och godkänd i enlighet 
med ISO 7176-19 tillsammans med ett 
kombinerat fästsystem, W120/DSIR, för rullstol 
och brukare, systemet är utvecklat av Unwin 
Safety Systems. För mer information gå in på: 
www.unwin-safety.com

Fram: Använd krok eller fästrem.

Montera en öglebult i ett av hålen i 
hjulramens hållare. Kroka fast en Krok/
karbinkrok i öglebulten.

Artikelnummer, 1 par öglebultar med 
bussning: 21074

Remmarnas vinkel bör vara 0-45°

 Netti 4U comfort|CES har krocktestats 
utan hjälpmotor etc. Om det vid 
senare tillfälle monteras hjälpmotor, 
trappklättrare etc. måste dessa 
demonteras när rullstolen ska 
transporteras.

9. SKÖTSELRÅD
9.1  Underhåll 
Netti-rullstolar består av moduler. Alu Rehab 
lagerför alla reservdelar och kan leverera 
dessa med kortvarsel. Monteringsanvisningar 
medföljer alla reservdelar.
Delar som kan hanteras av användaren är 
markerade i reservdelskatalogen, som kan 
laddas ner via www.alurehab.com. Vid behov 
kan dessa reservdelar även demonteras och 
skickas till tillverkaren/återförsäljaren.
Komponenter som rör hjulramen får endast 
åtgärdas av tillverkaren eller auktoriserad 
serviceverkstad. 

För reparation av mindre lackskador kan 
originalfärg beställas från Alu Rehab:
Kontakta din återförsäljare för beställning.

 Om det uppstår defekter eller skador, 
kontakta återförsäljaren. 
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 Kontrollera/efterspänn skruvar och 
muttrar regelbundet.
 Sand och vägsalt (används för 
halkbekämpning) kan orsaka skador 
på drivhjulens lager och länkhjulen. 
Rengör rullstolen noga efter 
användning.

 Vi rekommenderar att rullstolen tvättas 
i tvättrum vid >85 °C.

 För mindre skador på ytan kan 
originalfärg beställas från tillverkaren.

9.2 Rengöring
Om man använder externt sittsystem ska 
tvättanvisningarna för dessa produkter 
följas.
1.  Ta bort dynorna innan rullstolen tvättas.
2.  Tvätta dynor och överdrag enligt 

anvisningarna på dynorna.
3. Gör rent ramen med vatten och en trasa.
4.  Vid högtryckstvätt, rikta inte strålen direkt 

mot gasfjädrar, etiketter och ryggdyna.
5. Vi rekommenderar att man använder såpa.

Intervall Varje 
vecka

Varje 
månad

Kontrollera för fel/
defekter 
T.ex. brott/saknade delar

X

Tvätta av rullstolen X

Smörj lager* X

Tvätta dynorna X

Kontrollera tippskyddet X

Kontrollera bromsarna X

Kontrollera däcken X

*  Som tumregel ska alla rörliga delar 
och lager smörjas med olja. Alu Rehab 

rekommenderar vanlig cykelolja.

Rengöring av dynor

KÄRNA

Tvätta Handtvätt 40 ºC

Desinfektion Virkon S

Autoklavkammare 105 ºC

Torkning Vrid ur vatten

Låt lufttorka stående på 
kanten

ÖVERDRAG

Tvätta Maskintvätt 60 ºC

Torkning Torktumla, max 85 ºC

6.  Tvätta rullstolen noga med rent vatten 
för att skölja av all såpa.

7.  Använd T-sprit för att ta bort eventuella 
smutsrester.

Desinficering av rullstolen
Avlägsna dynorna (Se separata 
tvättanvisningar). Använd en trasa med 
väteperoxid eller teknisk sprit (Isopropanol). 
Rekommenderad väteperoxid: NU-CIDEX 
“Johnson&Johnson”
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10. FELSÖKNING
Symptom Orsak/Åtgärd I manualen

Rullstolen drar 
snett

• Drivhjulens nav kan vara felaktigt monterade
• En av bromsarna är för hårt åtdragen
• Brukaren sitter väldigt snett i stolen
• Brukaren är kanske starkare i den ena kroppshalvan

6.2

6.14

Rullstolen är tung 
att köra

• Drivhjulens nav kan vara felaktigt monterade
• Ta bort smuts från länkhjulen och gafflarna
• För stor vikt är placerad över länkhjulen

6.2

Det är svårt att 
svänga rullstolen

• Kontrollera att länkhjulen inte är för hårt åtdragna
• Ta bort smuts från länkhjulen och gafflarna
•  Kontrollera att länkhjulen är placerade i rätt läge

6.3

6.3

Drivhjulen är 
svåra att ta loss 
och sätta tillbaka.

• Rengör och smörj snabbutlösningen
• Justera navhylsan så den kommer längre från ramen 

6.2

6.2

Bromsarna tar 
dåligt

• Justera bromsarna 6.14

Rullstolen känns 
"skakig"

•  Kontrollera och efterspänn skruvar och 
justeringspunkter

 Kontakta återförsäljaren för information om auktoriserade serviceverkstäder som kan 
hjälpa till om felsökningen inte löser problemet.

 Kontakta återförsäljaren om du behöver reservdelar.

 Om ändring ska göras som påverkar ramens konstruktion måste detta först godkännas 
av återförsäljaren/tillverkaren.
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11.  TESTER OCH 
GARANTI

11.1 Tester
Netti 4U Base är testad och godkänd för 
användning både inomhus och utomhus. 
Rullstolen är CE-märkt.

Max brukarvikt: 125 kg 

Rullstolen är testad av TÜV SÜD Product 
Service GmbH enligt DIN EN 12183: 2009.

Krocktestad vid Millbrooke Proving 
Ground, Bedford UK, enligt ISO 7176-19

Netti sitt- och ryggdynor är brandtestade 
i enlighet med: ISO 7176-16

11.2 Garanti
Alu Rehab lämnar 5 års garanti på ram 
och ramdelar samt på tvärstag. På övriga 
delar, utom batteri, lämnas 2 års garanti. 
Alu Rehab ansvarar inte för skador som 
uppkommer på grund av felaktig eller 
icke-fackmannamässig montering och/
eller reparation, försummelse, slitage, 
montering av rullstolen utförd av personer 
eller institutioner som inte godkänts av Alu 
Rehab eller användning av reservdelar som 
levererats av tredje part. I ovanstående fall 
förverkas all garanti.

På ramen fins en etikett med ett unikt 
id-nummer.

11.3 Reklamationer
•  All reklamation ska göras hos 

återförsäljaren. Observera att 
köpehandlingarna ska vara korrekt ifyllda 
och undertecknade för att styrka tid och 
datum för köpet av rullstolen.

•  Normalt anses defekter vara en orsak 
till reklamation. Återförsäljaren och Alu 
Rehab har beslutanderätt om huruvida 
en defekt ska repareras eller om kunden 
har rätt till reducerat pris, på grund av 
defekten.

•  Detta beslut baseras på en bedömning av 
defekten. 14 dagar efter inlämnande av 
reklamation erhåller kunden en rapport 
från återförsäljaren och/eller Alu Rehab 
om hur defekten ska hanteras.

•  Reklamationer ska göras så snart 
defekten upptäcks.

 Normalt slitage, felaktig användning 
eller felaktig hantering är inte grund 
för reklamation.

 Brukaren ska använda, underhålla 
och hantera rullstolen så som beskrivs 
i användarmanualen.
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11.4 Reservdelsgaranti 
•  Alu Rehab lämnar 5 års garanti (som minst) 

på reservdelstillgång. Garantitiden anses 
börja den datum då Alu Rehab slutar 
tillverka den specifika typen av rullstol.

•  Under denna garanti för reservdelstillgång 
levereras reservdelar inom 14 dagar.

•  Under denna garanti för reservdelstillgång 
lämnar Alu Rehab 1 år sgaranti för defekta 
reservdelar.

11.5  Special/individuell 
anpassning

Special/individuell anpassning omfattar alla 
justeringar/anpassningar som inte omfattas 
av denna manual. Rullstolar som special/
individanpassas av kunden får inte behålla 
den CE-märkning som utfärdas av Alu Rehab 
A.S Norge. I ovanstående fall förverkas 
även den garanti som Alu Rehab A.S Norge 
tillhandahåller. Om det råder tveksamheter 
om specialmontering/-anpassning, vänligen 
kontakta Alu Rehab A.S.

11.6  Kombinationer med 
andra produkter

Om Netti kombineras med andra produkter, 
som inte tillverkas av Alu Rehab A.S
Är den allmänna regeln att alla former av  
CE-märkning, för alla berörda produkter, 
slutar gälla.
Dock har Alu Rehab A.S ingått avtal med 
vissa tillverkare om godkända kombinationer. 

 För ytterligare information, kontakta 
återförsäljaren eller Alu Rehab A.S 
Norge.

11.7 Service och reparationer 
Kontakta återförsäljaren för information 
om service och reparation i din närhet. 

 Ett unikt id-nummer/serienummer 
finns på rullstolens underram, på 
vänster sida.

 Reservdelskatalog för den aktuella 
rullstolen kan beställas hos 
återförsäljaren eller laddas ner på 
www.alurehab.com

 En renoveringsmanual för den 
aktuella rullstolen kan beställas hos 
återförsäljaren eller laddas ner på 
www.alurehab.com
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12. MÅTT OCH VIKT 
Sittbredd* Sittdjup** Ryggstöd 

höjd***

 

Totalbredd Transport-
bredd

Vikt

35 cm 42,5-50 cm 50 cm 53 cm 48 cm 28,0 kg

40 cm 42,5-50 cm 50 cm 58 cm 53 cm 28,5 kg

45 cm 42,5-50 cm 50 cm 63 cm 58 cm 29,0 kg

50 cm 42,5-50 cm 50 cm 68 cm 63 cm 29,5 kg

* Mått mellan klädselskydden.
** Mått från framkanten på sitsplattan till ryggstödets led.
*** Mått från framkanten på sitsplattan till toppen av ryggstödet.

 Vikten är inklusive drivhjul, länkhjul, benstöd och armstöd. Utan dynor.

Max brukarvikt är 125 kg. 

 Vid montering av tillbehör så som hjälpmotor etc., tillbehörens vikt ska dras bort 
från max brukarvikt. 

Återförsäljare:
Serienr:
Leveransdatum:
Återförsäljarens 
stämpel:
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