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Side 1 
 
HD Balance - Komfort kørestol 
Kort manual / Dansk 
Denne manual er et supplement til den komplette manual. 
Læs altid den fulde version, før kørestolen tages i brug. 
 
 
 
Side 2 
 
Generel Sikkerhed: 
 
»Følg vedligeholdelsesvejledningen! Hold stolen ren, test og kontroller bremser med 
jævne mellemrum. 
 
»Opdages en skade eller mangel på kørestolen, må kørestolen ikke benyttes før skade eller mangel er 
udbedret. 
 
"Kørestolen bør køres og bruges med omtanke for at undgå unødvendige risici. 
 
"Noget beklædning er ikke hensigtsmæssigt for brugeren, da det kan blive fanget i hjulene. Vær 
især forsigtig med tørklæder og lignende, da de kan blive strammet omkring brugerens hals, 
hvis de kommer ind i hjulene. 
 
»Vær opmærksom på risikoen for at stolen kan tippe bagover. Risikoen er størst når stolens ryglæn 
og vip er tippet bagover og hvis poser eller andet er fastgjort til ryglænet. 
 
 
Side 3 
 
 
* Brugere der er meget aktive, eller har ufrivillige bevægelser kan tippe kørestolen bagover, 
hvis de tager fat i faste objekter. (F.eks. dørkarme, håndtag) Hold et vågent øje med disse brugere! 
 
* Vær opmærksom på brugerens situation i hans stol. Der kan være en klemmerisiko pga. stolens 
forskellige indstillingsmuligheder. 

 

*Vær opmærksom på at brugeren ikke altid kan give udtryk for at han/hun er kommet i klemme. 

 

*Brug KUN godkendt tilbehør! 

 

*Ved forflytning: Læs brugervejledningen for forflytningshjælpemidlet og vær opmærksom på 
brugerens arme og ben under forflytningen 

 

*kørestolen er ikke beregnet til at blive kørt af børn. 

 

Side 4 
 
BRUGERVÆGT 
 
Kørestolen er mærket med den maksimale brugervægt: 
 



.

TA. SERVICE A/S
ØMARKSGÅRDEN
ORUPGADE 32 B, ORUP
DK-4640 FAXE 

TELEFON +45  56 72 57 77
TELEFAX +45  56 72 57 76
BANK: NORDEA
KONTO : 2233 3494-448-946

SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK4420003494448946
CVR-NR.: 16 06 89 85

www.ta-service.dk · E-mail: ta-service@ta-service.dk

 
ANTITIP HJUL 
 
Der skal altid være monteret antitiphjul på kørestolen. 
*Antitiphjul skal altid være slået ud hvis der er risiko for at stolen kan tippe bagover 
 
 
JUSTERING: 
 
Side 5 
 
BREMSER 
 
Kørestolen kan være monteret med to forskellige bremsetyper, parkeringsbremse (a) for hjælperen 
samt dækbremse (b) for brugeren. Bremserne benyttes i henhold til pilene. 
 
Parkeringsbremsen benyttes: 
 
LÅSEPAL / BREMSET POSITION 
 
 
Side 6 

HJUL 

AFMONTERING AF HJUL: 
Tryk på udløserknappen (e), (sidder på undersiden på model 16”), løft kørestolen lidt og træk hjulet 
af. 
 
MONTERING AF HJULET: 
-Før hjulakslen (c) ind i bøsningen (d) 
-Tryk på udløserknappen (e) og tryk samtidigt hjulet ind så de tre tapper passer i bremseskivens hul. 
-Slip udløserknappen 
»Kontroller at hjulet sidder fast! 
 
 
 
Side 7 

SKUBBEBØJLE 

 
Højden indstilles i tre trin ved at trykke på snaplåsen (g) og samtidigt føre skubbebøjlen på samme 
side op eller ned..Hold skubbebøjlen op / ned og tryk den anden snaplås (h) ind, således 
at justeringer kan gennemføres. Sørg for, at bremsekablerne glider med i bevægelsen. 
 
»Kontroller at begge snaplåse kommer igennem hullerne og at bremsekablerne løber frit. 
 
 
Side 8 
  
ARMLÆN 
MONTERING / AFMONTERING: 
 
HØJDEINDSTILLING: TRYK 
 
LÆNGDEINDSTILLING: TRYK 
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Side 9 

BENSTØTTER  

MONTERING/AFMONTERING: LØFT / TRYK 
 
VINKLING & UDSVINGNING: TRYK 
 
Side 10 

SKALAER & BRUGERKORT 

Skalaer og brugerkort (hænger på bagsiden af ryggen) anvendes for at brugerens siddestilling bliver 
efter terapeutens anbefalinger. 
 
TILT: 
Aflæses i grader på mærkaten der sidder på venstre side af stellet.  
 
RYGVINKEL: 
Aflæses i grader på mærkaten der sidder længst nede på venstre side at rygrøret. 
 
ARMLÆN OG BENSTØTTER: 
Indstillingen aflæses på skalaerne som på billederne nedenfor: 
 
 
Side 11 
 
NAVN, Her står brugerens navn 
RYGVINKEL. Her angives anbefalede rygvinkel 
TILTVINKEL. Her angives anbefalede tiltvinkel 
BENSTØTTE. Her angives anbefalede indstilling for benstøtterne 
ARMLÆNSHØJDE. Her angives anbefalede indstilling for armlænet 
BAGSIDE. På bagsiden af kortet kan øvrige kommentarer skrives. 
 
 
Side 12 

TRANSPORT I KØRETØJ 

- Transporteres med stolen fastspændt i kørselsretningen.  
- Anvend 4-punkts selesystem for stolen og 3-punkts sikkerhedssele for brugeren 
- Nakkestøtte skal anvendes  
- Afmonter alt tilbehør, som: bord, kropsstøtter etc..  
- OBS! Spænd ikke stolen for hårdt fast. 
 
j. FORRESTE FÆSTE  
- Rundt om tværrøret. 
 
i. BAGESTE FÆSTE  
- Gennem øjet. 
 
 
Side 13 

Sammenklapning af kørestolen 

- Vip stolen helt frem og afmonter alt tilbehør, armlæn og puder. 
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-Hold i skubbebøjlen og træk i rygfældningssplitten (k). Gasfjederen løsnes og ryglænet kan fældes 
fremad. 
 
Tilbage til køreklar stand 
Slå ryglænet op og træk splitten (k) ud 
- Tryk splitten ind gennem gasfjederens hul (l) og helt gennem begge plader på beslaget (m). 
 
Side 14 
 

CHECKLISTE EFTER TRANSPORT: 

-Kontroller at rygfældningssplitten (k) går helt gennem beslaget (m) 
- Kontroller at hjulene sidder ordentligt fast. 
- Kontroller at antitiphjulene er monteret og i korrekt position. 
- Test de viktigste funktioner; bremser, rygvinkling och sædetilt. 
 
 
»Hvis splitten ikke er korrekt monteret kan beslaget gå i stykker og brugeren vippes hurtigt bagover. 
 
Side 15 
 
DOKUMENTINFORMATION: 
 
ART. NR.: 95XXX REVISION: A 
PUBLICERINGSDATO: 2010-12-27 

 
Producent: 
 
LÆS DEN KOMPLETTE BRUGSANVISNING FOR YDERLIGERE INFORMATION! 
 
 
Side 16 

DAGLIG FUNKTIONSKONTROL: 

For at sikre brugerens sikkerhed bør der laves en daglig funktionskontrol af de mest vitale dele:  
 
 
»Test bremserne (både parkeringsbremse og brugerbremse)  

 

» Kontroller at sædetilt och rygfældning fungerer. 

 

» Kontroller at hjul, siddepude og  rygpude sidder korrekt og at de er hele og rene.  

 

» Kontroller at antitiphjul sidder i ønsket position. 
 
»Hvis stolen er udstyret med brugerkort, så sørg for at kørestolen er indstillet i 
overensstemmelse med anbefalingerne på dette kort. 


