Ståstoler
Bruksanvisning
Hepro Ståstoler
For modellene S1 til S10

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:
EN 12182
EN 1335-1, 2, 3
EN ISO 14971

EN 1021 – 1
EN 1021-2

HEPRO AS •
Tlf. 02366 •
www.hepro.no

Ståstoler
Bruksanvisning

Montering
UTPAKKING
Stolene leveres umontert. Unntatt S2 som er ferdig montert
MONTERING
 Sett hjulkrysset på gulvet og slipp gassfjæren ned i senterhullet.
 Trykk setet ned på gassfjæren.
 Hvis modellen har rygg eller bryststøtte, monter denne.
 Ryggen settes forsiktig ned på ryggstolpen
 Ryggens låsemekanisme for høyderegulering klemmes inn.
 Med reguleringsknappen inne skyves ryggen i nederste posisjon.
 Ryggen er nå korrekt montert.
 Ved betjening av reguleringsknappen kan ryggen innstilles til ønsket høyde.
Hjulkrysset monteres ved å sette det på gulvet med hjulene ned, for deretter å stikke
gassfjæren med sitteenheten ned i senterhullet på krysset. For å være sikker på at
det sitter fast, trykker man sitteenheten godt ned.
MONTERING/JUSTERING AV BREMSESPAKE PÅ MODELL S 2.
Stolene leveres med bremsespaken montert, men må reguleres
til riktig bredde. Dette gjøres ved å åpne låseklemmen på
bremsebøylen, trekke bremsespaken ut til rett posisjon og låse
låseklemmen. Spaken kan også flyttes til andre siden
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Regulering
1

Modellene S3, S8 og S9








Rygghøyde: - Låseknappen 1 trykkes inn, og
ryggen kan reguleres.
Ryggvinkel og setetilt: - Spaken 2 vris mot ryggen
for å åpne låsingen av rygg- og setevinkel.
Spaken vris tilbake for å låse i innstilt posisjon.
Sittehøyde: Spaken 3 løftes for regulering.
Posisjonen låses når spaken slippes.
Brystvinkel og setetilt: - Spaken 4 vris mot
bryststøtten for å åpne låsingen av bryststøtteog setevinkel. Spaken vris tilbake for å låse i
innstilt posisjon.
Belastningsbremsen: Hjulene låser når en setter
seg, og er fri når en reiser seg.

2

3
4
3

Modellene S1, S2, S6 og S10
Regulering av sitteenheten gjøres med følgende
betjeningshendler:
 Rygghøyde: Låsebøylen (1) trykkes inn, og
ryggen reguleres til ønsket høydeposisjon.
Mothake sikrer at ryggen ikke ufrivillig kan løftes
helt av.
 Ryggvinkel: Spaken (2) vris bakover for å åpne
låsingen, og vris fremover for å låse i innstilt
posisjon.
 Setetilt: Spaken (3) vris bakover for å åpne
låsingen, og vris fremover for å låse i innstilt
posisjon.
 Sittehøyde: Spaken (4) løftes for regulering.
Posisjonen låses når spaken slippes.
 Sentralbremsen på S2: Spaken føres fremover og
bakhjulene låser både for rulling og rotasjon.
Bremsen frigjøres når bremsespaken skyves
bakover.
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Henvendelse ved feil
Dersom det oppstår feil eller problemer, som du ikke finner ut av selv, skal du
henvende deg til den Hjelpemiddelsentralen som har formidlet produktet.
Ved henvendelse, oppgi alltid serienummeret som er festet på stolens setekryss.
For produkter som ikke er formidlet av Hjelpemiddelsentralen kontaktes Hepros
serviceorganisasjon.

Rengjøring
Stoffet kan vaskes med våt klut eventuelt rengjøres med skumrens.
Alle deler på ramme og understell kan rengjøres og støvtørkes med fuktig klut og
mild såpe.

Informasjon om type og modell
Brukerveiledningen dekker følgende typer og modeller:
Hepro
Art. nr.
30100
30101
30104
30108

30102
30106
30107

HMS
Art.nr.
014233
019261
027538
027258

019262
145422

Modeller med 3 Betjeningshendler
S 1. Glideknott, fri rotasjon.
S 2. Hjul Ø100, sentralbrems, låst rotasjon.
S 6. Hjul Ø50, belastningsbrems, låst rotasjon.
S 10. Hjul Ø50, belastningsbrems, fri rotasjon.
Modeller med 2 Betjeningshendler
S 3. Hjul Ø50, belastningsbrems, fri rotasjon.
S 8. Hjul Ø50, belastningsbrems uten rygg, låst rotasjon
S 9. Hjul Ø50, uten brems, bryststøtte, fri rotasjon

Sikkerhetsbestemmelser








Stolen er et hjelpemiddel, og skal ikke anvendes som ”leketøy” for barn!
Overskridelse av godkjent bruker vekt (120 kg) kan føre til skade både på bruker
og produkt!
Om du merker at produktet ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til,
kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll!
Belastningsbremsen virker på alle hjulene når en setter seg, og løser ut når en
reiser seg. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med denne funksjonen før en
begynner å bruke produktet!
På modeller med fot støtte: Ikke stå på den, stolen kan velte!
Selv om trekket er flammehemmende skal det ikke utsettes for åpen ild!
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