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At skille stolen ad – og samle 
den igen.
Ved transport af stolen kan baghjul og sidestyk-
ker/armlæn afmonteres hvorefter ryggen kan læg-
ges ned. Således bliver stolen lettere at transpor-
tere og den fylder mindre. Baghjulet afmonteres 
ved at trykke ind på den lille knap i navets midte 
(se billede 1). Samtidig trækkes hele hjulet udad. 
Baghjulet monteres igen ved at trykke ind på 
den lille knap samtidigt med at akslen føres ind 
i akselbøsningen. Når akslen er trykket i bund i 
bøsningen slippes den lille knap i navet. For at 
kontrollere at hjulet sidder på plads, trækker du 
ud i hjulet – husk at slippe den lille knap.

Billede 1: Knap til udløsning af 
hjullås

Indledning
Panthera Micro er en kørestol til de allermindste. Stolen er konstrueret til indendørs 
brug og bør ikke anvendes udendørs. Pantheras designer-team har gjort alt for at 
gøre denne stol så letkørt og så smidig som muligt. Den typiske bruger til Panthera 
Micro er formodentligt mellem et og fem år gammel og har svært ved selv at køre 
andre kørestole. Eventuelt kan barnet have en elektrisk kørestol til udendørs brug.

Det er meget vigtigt, at side 8 vedr. sikkerhed gennemlæses for din egen og 
barnets skyld.
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Kontrollér at stolen svarer til din bestilling:
•    Kontrollér stolens sædebredde. Målet er det udvendige mål på stolens   
 sæde. Bredden kan være 24 eller 27 cm, afhængigt af din bestilling.
•    Kontrollér at du har fået det bestilte tilbehør.

Lav en lille teknisk inspektion af stolen:
Kontrollér at:
• Baghjulsakslerne glider let i akselbøsningerne
• knappen i centrum af baghjulet springer ud, når du har monteret baghjulet
• forhjulsgafl en kan svinge rundt og svinger let.
• antitipstøtten sidder fast.

Hvis et eller fl ere af de ovenstående punkter ikke er som foreskrevet, kontakt da 
venligst TA. Service A/S inden du tager stolen i brug.

Indholdsfortegnelse

Anvendelse   side 3
Indstilling af stolen   side 4
Vedligeholdelse   side 7
Sikkerhed    side 8
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3. Ryggens kontur.
Ved at stramme eller slække velcrobåndene (bil-
lede 4) på rygbetrækket kan det tilpasses bru-
gerens rygkontur. Det nederste af rygbetrækket 
fæstner på undersiden af sædebetrækket med 
velcrobånd. Ved at lave en større eller mindre 
”pose” i dette stykke, kan der gives mulighed 
for indstilling/tilpasning af rygbetrækket. 
Start med at løsne alle velcrobåndene og placér 
barnet i stolen – så langt tilbage i stolen som 
muligt. Derefter spændes velcrobåndene så 
barnet opnår støtte for ryggen. Hvis barnet har 
en fornemmelse af ikke at kunne komme langt 
nok tilbage i stolen, kan det skyldes at den 
nederste fl ig af rygbetrækket er fæstnet for langt 
inde under sædebetrækket. Flyt fæstnet længere 
bagud og forsøg igen.
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Billede 4: Rygbetrækket

2. Fodpladen.
Fodpladen (billede 3) kan du justere op eller ned. Juste-
ring sker ved at fjerne skruerne i siderne af fodpladen, 
fi nde den ønskede højde og derefter montere skruerne 
igen. Fodpladen bør indstilles i en højde, så brugerens lår 
– med fødderne placeret på fodpladen - understøttes af 
kørestolspuden. Fodpladen kan vendes således at dørkpla-
den vender fremad eller bagud. Fodpladen vendes ved at 
fjerne skruerne i siderne på fodpladens hæfte. Fodpladen 
vendes alt efter ønske og skruerne monteres igen.

1. Justering af sædets kontur
Den bageste halvdel af sædet kan du stramme 
eller slække ved at spænde velcrobåndene på 
undersiden af sædet – se billede 2. Dette giver 
dig mulighed for at variere din siddehøjde med 
ca. 2 cm opad eller nedad. 
Ved at fl ytte sædeforlænger-stykket frem eller 
tilbage kan du justere sædedybden. Billede 2: Velcrobånd under sædet

Indstilling af stolen:
Når du skal indstille stolen for at få den bedste siddestilling og de ønskede køre-
egenskaber er det vigtigt at indstillingen foregår i den rigtige rækkefølge. Stolen 
indstilles først så den understøtter siddestillingen, og derefter indstilles den med 
hensyn til køreegenskaberne. Denne rækkefølge er vigtig, idet man altid vil tilpasse 
sin siddestilling efter en given indstilling af stolens køreegenskaber, hvilket kan 
være uhensigtsmæssigt. Endvidere har din siddestilling i stolen indvirkning på 
stolens køreegenskaber. 

Siddestillingen i stolen indstilles i nedenstående rækkefølge:
1) Sædets kontur
2) Fodpladen
3) Ryggens kontur.
4) Kørestolens balancering – tippunktet.

Billede 5: Bagaksel

4. Kørestolens balancering.
Kørestolens balancering eller dens tippunkt 
indstilles ved at fl ytte stolens bagaksel frem 
eller tilbage på stellet. Jo længere bagud 
bagakslen placeres des sværere bliver stolen 
at tippe for barnet. Hvis bagakslen placeres 
fremme på stellet bliver stolen let tippet, og 
den bliver lettere for barnet at manøvrere 
over mindre niveauforskelle. Vær opmærk-
som på at bagakslen ikke bør placeres for 
langt fremme på stellet, da dette vil føles 
ubehageligt for barnet. 
Det er vigtigt, at der gives god tid til at af-
prøve og tilpasse stolens balancering, så den 
passer til barnets siddestilling og køreteknik.

Billede 3: Fodpladen
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Vedligeholdelse
Din Panthera er designet, så den næsten er vedligeholdelsesfri. Nogle dele bør du 
dog regelmæssigt efterse.

En gang om måneden bør du:
• smøre baghjulsakslerne. Tag baghjulet af og fordel et par dråber olie på baghju 
 lets aksel. Hvis du kører i regn, sand, sne, sjap eller salt, eller kun sjældent   
 tager baghjulene af, bør baghjulsakslerne smøres oftere.
• pumpe baghjulene. Fjern den lille sorte ventilhætte og tilslut pumpe med auto- 
 ventil-adaptor. Dæktrykket bør være 8 kg i begge baghjul.
• rengøre mellem forhjul og forhjulsgaffel. Her samles ofte mængder af hår og  
 andet, som kan medføre beskadigelse af lejerne i forhjulene. Løsn møtrikken   
 med en fastnøgle (10 mm), mens der holdes på bolten ligeledes med en   
 fastnøgle (10 mm). Træk bolten ud og rengør derefter hjul, mellemstykker og  
 bolt. Kom en dråbe olie i hvert forhjulsleje og montér derefter forhjulet igen.
• vaske sædebetræk, rygbetræk og pudebetræk ved max. 40° i vaskemaskine, når  
 det er nødvendigt.
• aftørre stolens stel med en fugtig klud opvredet i van med autoshampoo eller   
 opvaskemiddel. Til meget snavsede fl ader kan der anvendes affedtningsmiddel.  
 Smør alle bevægelige dele med universalolie efter vask.

Garanti og holdbarhed.
Holdbarheden på en Panthera afhænger af hvor meget stolen bruges,og i hvor høj 
grad stolen vedligeholdes.
Garanti:  Der gives syv års fabriksgaranti på stel. På øvrige dele er der 12 måneders  
 garanti. Der ydes ikke garanti på dæk og slanger.
Max. personvægt: 30 kg

Billede 6: Balancering

Sådan fl ytter du stolens bagaksel:

 1. Tag baghjulene af stolen – se side 2.
 2. Løsn boltene som sidder på undersiden af beslaget til bagakslen. Husk at   
  løsne boltene i begge sider.
 3. Nu kan beslagene skubbes frem og tilbage på stellet. Det er vigtigt at besla- 
  gene placeres lige overfor hinanden. Dette kontrolleres bedst ved at måle   
  afstanden mellem forkanten på det lodrette stelrør og bagkanten af beslaget.  
  Afstanden skal være ens i begge sider. (Se billede 6).
 4. Spænd boltene under beslagene, så disse sidder godt fast.

1. Vær opmærksom på, at indstillingen af stolen skal komme barnet til gode i lang 
tid fremover, hvorfor det er vigtigt at sørge for, at det gøres ordentligt. Prøv even-
tuelt forskellige indstillinger, så det derigennem kan afgøres hvilken indstilling, der 
passer bedst til barnet. Der bør jævnligt følges op på indstillingen af stolen, således 
at den hele tiden passer optimalt. 



Sikkerhed
En Panthera kørestol er konstrueret til at være så letkørt som muligt. Dette medfører 
at den reagerer hurtigt og kontant på de ”kommandoer” du giver den. Hvis stolen 
gives en uhensigtsmæssig kommando, kan den reagere uhensigtsmæssigt – ved ek-
sempelvis at tippe bagover. Det er muligt at vælte med stolen, idet man ikke kan 
tage forbehold for alle tænkeligt situationer. Der er vigtigt, at du har gennemført en 
ordentlig afprøvning af stolen, og at du giver dig tid til at træne i kørsel med stolen.
Hvis du har spørgsmål vedrørende kørestolsteknik, skal du kontakte din kommunale 
terapeut. Hvis du ikke kan fi nde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte TA. Service 
A/S. Nedenfor belyses nogle enkelte punkter, som er gode at kende til, når det handler 
om din sikkerhed i stolen.

Konstrueret til indendørs brug
• Årsagen til dette er, at stolen er konstrueret med ét forhjul (for at svinge lettere).  
 Dermed øges risikoen for, at stolen kan vælte skråt fremover, hvis den rammer  
 en forhindring eller kører i en grøft med fart på. Dette er også muligt indendørs  
 om end meget mindre sandsynligt. 
• De fl este børn har brug for et bælte, som kan hjælpe med at holde balancen i   
 overkroppen, og som kan forhindre, at de falder ud af stolen. Der følger et blødt  
 bælte med stolen. Er dette ikke tilstrækkeligt, bør barnet ikke benytte stolen før  
 et passende sikkerhedsbælte er monteret på stolen.

Siddestilling
• Uhensigtsmæssig siddestilling kan være årsag til trykskader. Hvis du er i tvivl  
 om, hvor vidt du sidder hensigtsmæssigt kontakt da din terapeut i din kommune.
• Sædebetrækket er tænkt benyttet sammen med en pude.

Andre børn kan skade sig på stolen
• Egerbeskyttere gør stolen tungere at køre og er derfor ikke standard på stolen.  
 Færdes barnet sammen med andre børn, er der imidlertid risiko for, at andre   
 børn kan få fi ngre eller hænder i klemme i egerne. Egerbeskyttere kan eftermon 
 teres.

Teknisk kontrol
• Når stolen er tilpasset skal du kontrollere, at alle skruer er på plads, og at alle  
 møtrikker er spændte.
• Kontrollér altid at baghjulene sidder ordentligt fast, når de har været afmonteret.
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TA. Service A/S • Orupgade 32 B • Orup • 4640 Fakse
Telefon +45 56 72 57 77 • Telefax +45 56 72 57 76
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