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Hovedkomponenter:

Ovenstående billede viser et eksempel på en kørestol med alle standardkomponenter og deres placering. Et 
nøjagtigt billede af din kørestol og dens elementer kan afvige fra dem, der er vist ovenfor (afhængigt af 
ordrespecifikation), men deres navne, funktioner og placeringer forbliver de samme.
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Sæde dybde. 

Sædedybdejustering

Sædedybden kan justeres for at give bedre støtte under lår/hamstring området. Maksimering af sædelængden 
øger kroppens kontaktareal til sædet og giver en bedre trykfordeling.

Positionen af den forreste del af sædet bør ikke være tættere end 3 cm på popliteus-musklen på bagsiden af 
knæet, for ikke at ramme det bløde væv i dette område.

Justering af sædedybden opnås ved at

 Fjern sædehynden for at
blotlægge sædepladen.

 Løsn de to skruer (1), der placerer
bagsiden af sædepladen til
sæderammen – løsn kun – ingen
behov for at fjerne

 Under sæderammen løsnes de to
skruer (2) på hver side af stellet for
at tillade forsæderammen at
glidefrit inden for
hovedsæderammen.

 Juster til den ønskede position, og
stram de skruer, der tidligere var
løsnet i trin 2 og 3.

BEMÆRK VENLIGST

ADVARSEL!

Den "funktionelle sædedybde" (dvs. den faktiske dybde, der er tilgængelig, når rygpuden 
eller polstringen er på plads) kan også justeres ved at omplacere rygrammen inde i 
rygstængerne (se "Afsnit 15: Rygramme)

Overskrid ikke advarselsmærkerne på den nederste sæderamme, der angiver maksimal 
sædeforlængelse for hver chassisforlænger. Se retningslinjer på instruktionen under 
sædepanelet.

Armlæn.

Afmontering og justering af armlæn

Armlænene er "drop-in" stil, har tre områder til justering og kan nemt fjernes for at tillade forflytninger. 

Afmontering sker ved at trække armlænet lodret fra dets monteringsbeslag på siden af sæderammen.

Det kan være nødvendigt at trykke på udløser knappen i bunden af armlænets fjederclips, hvis kørestolen er 
forsynet med denne funktion.

Armlænets højde kan justeres ved at
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 Løsn grub skruen (1) placeret i midten af
låsemøtrikken, indtil stangen glider let ind
i holderen

 Efter at den korrekte højde er blevet
indstillet, justeres guide hullet (2) i
armlæns røret med hullet i armlæns
stangen for at skrue grub skruen i den
korrekte position.

Armlænspuden kan også justeres fremad og bagud ved at

 Løsne de to skruer (3), og skub
armlænspuden frem eller tilbage.

 Stram skruerne igen efter indstilling
af armlænspudens position.

Højdejustering af sidepanel

Højden på sidepanelerne i armlænet kan også justeres ved at

 Fjerne sidepanelets bløde pude

 Løsn de 4 skruer (4) under puden, og skub
sidepanelet op eller ned alt efter den
ønskede position.

 Hvis der er behov for mere højde, skal du
fjerne de øverste 2 skruer helt, skub
panelet over sidepanelholderen og
genindsæt skruerne.

 Indstil højden og spænd skruerne.

Side Panel
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Rygramme stel.

Justering af rygramme

Rygrammen kan justeres på mange forskellige måder for at sikre den bedste støtte, selv for de let asymmetriske 
rygge.

Rygrammen bevæger sig inde i rygstok-kanalerne, som kan justeres lodret mod rygstok-beslagene.

Translationel, vipning og mindre rotationsjusteringer kan foretages for at få den mest behagelige pasform.

 Rygrammen justeres lodret ved at løsne de
øverste 4 skruer (1), der holder rygrammen i
rygrørskanalerne. Løsn, men fjern ikke!

 Løsning af skruerne gøre det muligt for
rygrammen at glide op og ned af
rygrørskanalerne, samt rotere og vippe.

 Finjusteringer er nemmere, når skruerne er
strammet en lille smule, nok til stadig at
tillade glidning, vipning og rotation.

 Når den ønskede indstilling er opnået,
stram skruerne i henhold til
momentindstillingerne i momentguiden.

Mere lodret justering er mulig ved 
rygstok-beslagene.





Løsn, men fjern ikke, de nederste 2 skruer
(2), og skub rygstokkene op eller ned, indtil
den ønskede position er opnået.
Efterspænd efter den anbefalede
momentindstilling.

ADVARSEL! Spænd ikke skruerne for meget – følg momentguiden (8-10 N.m)

Justering af ryg spænding og lodret position

Derudover har rygrammen justerbar rygspænding for ekstra støtte eller aflastning.

Dette justeres ved at løsne velcrobåndene og justere spændingen i remmen. Udskift ved at binde 
velcrooverfladerne fast.

Rygrammens højde kan også ændres ved at justere positionen af rygrørene i forhold til rygrørsbeslagene, som er 
fastgjort til sæderammen. 1 
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Skubbehåndtag, vippe-/tilbagelæns styring og 
gasfjederposition

Skubbehåndtag

Skubbehåndtagets højde kan justeres ved at

 Løsn de to vippeklemmer (1).

 Stram efter justering til den
ønskede position.

Tilt og tilbagelæns styring

På skubbehåndtagene findes tilt- og 
tilbagelæns-styringen. Funktionerne 
er markeret af labels ved siden af 
betjeningselementerne
Rødt (højre side) håndtag til "Tilt" 
Blåt (venstre side) håndtag til 
"tilbagelægning"

Gasfjeder Assist
Både tilt- og tilbagelægnings-funktionerne er assisteret af gasfjedre, monteret under sæderammen og 
forbundet til chassiset og sædet.

Bevægelsesområder og start-/slutpunkter er beskrevet i “Table 1: ICON Technical Data” 

 Det er muligt at ændre start- og
slutpunkterne ved at genplacere
gasfjederen (2) på
monteringsbeslaget (3) i det
andet hul.

 Dette gøres ved at fjerne stiften
(4) og tage holdestiften (5) ud, og
derefter genindsætte stiften i en 
ny position.

ADVARSEL! Sørg for, at holdestiften sidder godt fast og ikke er forvrænget. Utilsigtet frigivelse af 
stiften fra monteringsbeslaget kan forårsage pludselige tilbagelæns- eller vippebevægelser.
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Gasfjeder Assist – justering af håndtagsspænding

Tilt og tilbagelæns-styringen er med Bowden-kabel og kan til tider trænge til justering.







Dette gøres ved at løsne låsen i den distale 
ende af kablet, hvor den forankres til 
monteringsbeslaget (6) og virker over 
gasfjederventilkontakten (7). Når 
låsemøtrikken er løs, skal du dreje 
kabeltromlen for at reducere sløret i kablet 
Spænd låsemøtrikken (8), test funktionen og 
gentag indtil bedst mulig kontrol er opnået.

 Hvis kablet har strakt sig, eller du ikke er i
stand til at justere cylinderen længere, prøv at
løsn låsebolten (9), der fastgør kabelenden
(10), træk sløret i kablet op og stram kablets
låsebolt igen.

Nakkestøtte

Justering af nakkestøttepositionen

Nakkestøttepositionen kan justeres i 4 uafhængige retninger for at etablere optimal støtte til brugeren. Bemærk 

venligst: Et Goose Neck Extension Kit er tilgængeligt til kunder, der har brug for større rækkevidde.

 Højdejustering opnås ved at løsne den
centrale stangholderknap (1), der styrer
nakkestøttens stang (2).

 Ved at løsne denne kan du justere lodret.
Efterspænd på det ønskede niveau.

 Medio-lateral justering (side til side) kan
opnås på to måder
- ved stanges monteringsplader og ved

forbindelsespunktet for nakkestøtten til
gåsehalsen.

 Juster ved nakkestøttens forbindelsesplade
(3) ved at løsne de 4 skruer (4), der
fastgøres til stangholderen.

 Skub til venstre eller højre, indtil 
nakkestøtten er i den bedst mulige 
position.
Stram skruerne igen.

 Glidejustering, hvor svanehalsen møder
bagsiden af nakkestøtten, foretages ved at
løsne skruerne og glide til venstre eller højre.
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• Finrotationsjustering

foretages ved at løsne
glideskruen (5) på bagsiden af
nakkestøtten og dreje til den
korrekte position, før den
spændes igen

 Anbringelse af nakkestøtten (6)
under nakken/occipitalen udføres
ved at løsne svanehalsskruerne
(7) og ved, at flytte nakkestøtten
til den ønskede position, før den
spændes igen.

Hævede benstøtter

Hævede benstøtte 
(aluminium)





Disse benstøtter har en meget bred vifte af justeringer. De kan nemt
svinges til siden og tages af.
For at facilitere en nem forflytning til eller fra kørestol, kan fodplader
let vippes op (A)

ADVARSEL! Det er forbudt at stå på benstøtten. Det kan 
få kørestolen til at vælte. 
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For at svinge eller afmontere benstøtten:
 Tryk på låsehåndtaget (1).
 Sving benstøtten (2) udad til ca. 45.
 Træk derefter op for at løsne den fra

kørestolens stel (3).

For at fastgøre benstøtten:
 Hold den udad, ca. 45 til et stel.
 Indsæt benstøttespidsen i hullet på

rammen (3).





Når benstøtten hænger på stellet, sving
den fremad (2). Benstøtten skal låse sig
selv automatisk.
Sørg for, at højre og venstre benstøtte er
monteret på den rigtige side af stellet.

For at justere benstøttens vinkel:

 Tryk på den røde knap (4).
 Mens den et holdt nede, løft eller
sænk benstøtten med din anden hånd for
at finde den rigtige vinkel.
 Slip knappen
For at justere højden på lægstøtten:
 Slip låsegrebet (5).
 Juster højden på lægstøtten.
For at justere dybden af lægstøtten:
 Løsn og fjern bolten(6).
 Sæt lægstøtten i 1 af 5
indstillingshuller.
 Put tilbage og spænd bolten.

For at facilitere en nem forflytning til eller fra kørestolen:
 Sving lægstøtten bagud ved at trykke på håndtaget(7).
 For at flytte lægstøtten tilbage på plads skal du blot skubbe den fremad, indtil den låser
sig automatisk. For at justere en vinkel på lægstøtten:
 Drej den blot frem eller tilbage (8).
For at justere længden af benstøtten:
 Lås låsegrebet op (9).
 Indstil benstøttelængden ved at skubbe det nederste rør
op eller ned.
 Lås låsegrebet.
For at justere fodpladens vinkel:
 Løsn bolten  (10).
 Juster fodpladens position
 Spænd bolten

ADVARSEL! Hvis kørestolen bruges udendørs, skal minimumsafstanden mellem fodplader og jord være 
omkring 4-5 cm.
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Hjul

Baghjul
Afhængigt af ordrespecifikationen kan kørestolen være udstyret med baghjul, der har 16" (Attendant Propelled) 
eller 24" (Self Propelled) diameter (22" og 20" er også tilgængelige).

Hjulene kan have pneumatiske dæk eller punkteringssikre PU-dæk. Andre størrelser og typer hjul fås på 
forespørgsel. 24” hjul er standard og udstyret med drivringe, så brugeren kan køre kørestolen med håndkraft. 
Kørestole udstyret med mindre hjul (16”) kan udelukkende køres af en ledsager, der skubber kørestolen.

Quick-release aksel
Afhængigt af ordrespecifikation kan baghjulene være udstyret med quick-release aksler, der tillader hurtig 
montering eller demontering af baghjulene.

For at afmontere hjulet:
 Tryk og hold udløserknappen (1) nede, og

træk hjulet ud af bøsningen.

For at montere hjulet:
 Placer akslens spids i bøsningen (2), tryk og

hold udløserknappen (1) nede, skub akslen
helt ind i bøsningen og slip knappen.

 Prøv at trække hjulet ud af bøsningen for at
kontrollere, om hjulet er låst sikkert på plads.

ADVARSEL!

ADVARSEL!

Pas på fingrene, når du monterer eller afmonterer hjulene. Stik ikke fingrene mellem egerne 
eller mellem dæk og drivringe.

Pas på fingrene, når du kører i kørestolen. Stik ikke fingrene ind mellem egerne eller 
mellem dæk og drivringe. For at sikre dine fingre kan du bruge egerbeskyttere, der fås som 
tilbehør.

Cambering
Baghjul med større diameter kan være krumme (3 eller 5 grader), så brugeren har en bedre 
fremdriftskontakt til drivringene. Cambering opnås med tilføjelsen af et Cambering Kit 
(monteringsvejledning inkluderet i sættet)

1 

2 



Bremser

Afhængigt af ordrespecifikationen kan bremserne være monteret på stellet og betjenes via et håndtag, og/
eller tromlebremser inde i baghjulet og kontrolleres af plejeren eller ledsageren. Stelmonterede bremser 
er kun til parkeringsfunktionen og er ikke beregnet til at bremse kørestolen.

Hvis stolen skal bruges på skråninger, skal den være forsynet med tromlebremser, som kan bruges til at bremse, 
standse samt parkere kørestolen.

Stelmonterede parkeringsbremser

Bremse aktiveret (kørestolen ruller ikke)

 For at aktivere bremsen skubbes bremsehåndtaget fremad (1). Nu er hjulene
låst.

 For at deaktivere bremsen trækkes håndtaget bagud (2). Nu kan hjulene rulle.
 Aktiver altid bremserne, hvis kørestolen står i stationær position.
 Frakobl altid bremserne, før du kører i kørestolen.
ADVARSEL! Aktiver altid begge bremser, når du sætter dig i eller rejser dig fra kørestolen

ADVARSEL! Parkeringsbremser er ikke designet til at bremse kørestolen. De er kun beregnet til 

parkering. Justering af bremseposition

Hvis din kørestol er udstyret med 16” baghjul, så er bremseenheden 
placeret lavere, og bremsegrebet er længere.

Bremsens funktion og betjening forbliver den samme som beskrevet 
ovenfor.
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Bremse frakoblet (kørestolen ruller)



Tromlebremser

Tromlebremser er ekstraudstyr, som kun kan monteres på kørestole fra producenten eller af en autoriseret service. 
De er designet til at hjælpe en ledsager med at manøvrere kørestolen under kørsel. De kan også 
bruges som parkeringsbremser.

Sættet består af 2 baghjul udstyret med integrerede tromlebremser (1), 2 bremsegreb (2), 2 små låsehåndtag (3) 
for at facilitere parkeringsfunktionen samt 2 kabler, der forbinder bremserne med håndtagene (4).

ADVARSEL! Tromlebremser kan kun betjenes af ledsageren, som står bag 
kørestolen. Tromlebremser er ikke designet til at blive betjent af 
personer, som sidder på kørestolen.

ADVARSEL! Efterlad aldrig kørestolen uden opsyn med frakoblet 
parkeringsbremser.

ADVARSEL! Aktiver altid bremserne, hvis kørestolen ikke er i brug.

Bremse frakoblet

 For at bremse kørestolen, træk begge bremsegreb op samtidig (2) og styr bremsekraften.
 For at standse kørestolen, træk bremsehåndtagene helt op.
 For at deaktivere bremserne skal du blot slippe begge bremsehåndtag, så de frit kan falde ned.
 Du kan også bruge tromlebremser til at manøvrere kørestolen ved gradvist at bremse hjulet i den retning, du

gerne vil dreje.

For at bruge tromlebremser som parkeringsbremser skal du låse dem i tilkoblet position
 For at gøre det: efter aktivering af bremserne med bremsehåndtagene (2), skal du trykke de 2 små låsehåndtag

(3) op under bremsehåndtagene.
 For at låse de låste bremser op skal du blot trække begge bremsehåndtag op mod skubbehåndtagene og

derefter slippe dem. Bremserne låser sig selv op.
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Tromlebremse
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Bremse aktiveret og låst

I tilfælde af tekniske spørgsmål kontakt ZiboCare A/S

ZiboCare A/S
Præstemarksvej 67, 8700 Horsens 
Tlf.: +45 76 900 407
E-mail: post@zibocare.dk




