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I. FÖRORD 

 
Tack för anskaffningen av en Catalyst 5VX ‐rullstol! 

 
Denna rullstol bör inte användas förrän hela manualen har lästs. INNAN NI ANVÄNDER RULLSTOLEN bör ni få 
handledning i säker användning av denna av en hjälpmedelsspecialist (ATP) eller klinisk arbetspersonal. 

 
Om ni har några frågor om någon av dessa rullstolar, bruksanvisningar eller tjänster som tillhandahålls av oss 
eller din återförsäljare, kan ni alltid kontakta tillverkaren per telefon: 

 

715‐254‐0991 
 

Per brev till: 
 

Ki Mobility 
5201 Woodward Drive 
Stevens Point, WI 54481 
U.S.A 

 
Med e‐post: 

 
sales@kimobility.com 

Eller genom vår auktoriserade EU‐representant: 

James Leckey Design 
19C Ballinderry Road 
Lisburn 
BT28 2SA 

 
Tel: 0800 318265 (UK) eller 1800 626020 (ROI) 
www.leckey.com 

 
 
 

 
 
 
 
 

Movetta Oy 
Sysmäläntie 1 tila 29 
40530 Jyväskylä 

 
+358 44 3547878 

 
movetta@movetta.fi 

mailto:sales@kimobility.com
http://www.leckey.com/
mailto:movetta@movetta.fi
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III. ANMÄRKNINGAR - LÄS FÖRE ANVÄNDNING 

A. Säkerhet och stabilitet 

Ki Mobility tillverkar ett brett utbud av rullstolar som kan tillgodose dina behov. Rådgör med en 
hjälpmedelstekniker för att avgöra vilken modell som bäst passar dina specifika behov och om hur din rullstol ska 
monteras och justeras. Det slutliga valet av rullstolstyp, tillbehör och justeringar är helt upp till dig och din läkare. 
De alternativ du väljer och rullstolens struktur och justeringar påverkar dess stabilitet direkt. De säkerhets‐ och 
stabilitetsfaktorer som måste beaktas är följande: 

 
a. Personliga förmågor och egenskaper såsom styrka, balans och koordination, 
b. Typer av faror och hinder som man kan stöta på under dagen. 
c. Specifika dimensioner, tillbehör och konfiguration. I synnerhet sitthöjd, sittdjup, sittvinkel, ryggstödets 

vinkel, hjulens storlek och läge samt hjulens storlek och placering. Eventuella ändringar av dessa 
kommer att ändra din rullstols stabilitet. Ändringar kräver samråd med en kvalificerad professionell. 

 

IV. VARNINGAR 

A. Uppmärksamhetsord 

Det finns så kallade "uppmärksamhetsord" i denna manual. Dessa ord används för att identifiera och förmedla 
allvarligheten i de olika farorna. Innan ni använder denna stol bör ni och personen som kan hjälpa er, läsa 
denna manual i sin helhet. Observera uppmärksamhetsorden och alla varningar eller faror som de förmedlar. 
Kom ihåg att följa alla instruktioner och använda stolen på ett säkert sätt. Ett signalord indikerar en risk eller 
riskfylld aktivitet som kan leda dig eller andra till risk för allvarlig skada eller död. "Varningar" är indelade i tre 
huvudkategorier enligt följande: 

 
FARA – Fara indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller 
allvarlig personskada. 

 
VARNING – Varning indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarliga 
skador eller dödsfall. 

 

OBS! – OBS! indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skada eller skada på 
rullstolen. 

 

Dessa uppmärksamhetssord visas genom hela bruksanvisningen och betonar vid behov faran. Följande är en 
lista över de faror som vanligtvis är förknippade med användning av denna rullstol. 
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B. Allmänna varningar 
 

 

VARNING: Stolens viktgräns får inte överskridas: 
 

 Standard 
Catalyst 5VX 136 kg (300 lbs) 

 
Detta betyder användarens totala vikt och alla varor som den bär. Överskridande av viktgränsen kan skada 
rullstolen eller öka sannolikheten för att falla eller vältra, vilket kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall för 
användaren eller andra personer. 

 

• Denna stol ska inte användas för viktträning. Att flytta extra vikt förändrar rullstolens tyngdpunkt, 
vilket kan skada rullstolen och öka sannolikheten för att den välter eller orsakar allvarliga skador eller 
dödsfall för användaren eller andra. 

• Däcken måste fyllas till rätt däcktryck. Att använda rullstolen utan korrekt fyllda däck kan påverka 
rullstolens stabilitet och orsaka att den välter, vilket kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall för 
användaren eller andra personer. Rätt däcktryck anges på däckets sida. Rullstolsförsäljaren kan ge råd 
om huruvida rullstolen har pneumatiska däck, om det är oklart. 

• Ofullständiga däck kan försämra hjullåsens funktion. Fel på hjullåsen kan leda till förlust av kontroll 
eller fall och allvarlig personskada eller död. 

• Undvik branter eller lutande ytor med en lutning på mer än 9 grader. Branta ytor ökar risken för att 
falla eller vältra. Att falla eller vältra kan leda till skada på rullstolen eller allvarlig personskada eller 
dödsfall för användaren eller andra personer. Rullstolar bör inte användas för att köra upp/ner eller luta 
på ramper eller på lutningar med en lutning på mer än 9 grader. 

• Rullstolar får inte användas på lutande ytor som är hala eller täckta med is, olja eller vatten. Hala ytor 
kan leda till vältring eller fall och ytterligare skador på rullstolen eller allvarlig personskada eller död. 

• Sträck dig inte över rullstolen eller ryggstödet. Att sträcka sig utanför stolen kan ändra rullstolens 
tyngdpunkt och orsaka en instabil situation som kan leda till ett fall från rullstol eller att rullstolen 
vältrer och ytterligare skador på rullstolen eller allvarlig personskada eller död. 

• Lyft inte rullstolen med löstagbara delar medan användaren sitter i stolen. Att lyfta en rullstol med 
löstagbara delar ‐ t.ex. armstöd eller fotstöd ‐ när man sitter i den kan leda till fall eller kontrollförlust 
och ytterligare skada på rullstolen eller allvarlig personskada eller dödsfall för användaren. 
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OBS!: Dra inte för hårt åt bultar och delar som fäster de olika komponenterna till ramen. Detta kan orsaka 
allvarliga skador och påverka rullstolens säkerhet och hållbarhet. 
OBS!: Om du är osäker på detta, kontakta din auktoriserade återförsäljare. 

 

C. Positionsbälten 

 

VARNING 
 

   

VARNING: En användare som inte kan behålla sitt sittläge utan hjälp ska aldrig lämnas obevakad i rullstol 
när hen använder positioneringsbälten eller ‐selen, eftersom det kan leda till allvarliga personskador eller 
dödsfall. 

 
Positionsbälten är utformade för att stödja en bra hållning i rullstol. De är inte utformade som säkerhetsbälten. 
Positionsbälten bör ENDAST användas för att stödja användarens hållning. Missbruk av positionsbälten kan leda till 
allvarlig personskada eller dödsfall för användaren. 

 

• Se till att användaren inte kan glida under stödbältet på rullstolen. Om detta inträffar kan 
användarens andning vara svår, vilket kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. 

• Säkerhetsbältet ska sitta ordentligt tätt; tätt nog att ge stöd men inte så hårt att andningen 
begränsas. Handen ska passa mellan bältet och användaren. 

• Positionsbälten bör ALDRIG användas: 
a. Som fastsättningsredskap. Detta kräver ordination av läkare. 
b. För en icke‐medveten användare. 
c. PSom resenärens säkerhetssystem I fordon. Positionsbältet är inte avsett att ersätta säkerhetsbältet 

som fästs vid fordonets chassi, vilket är en förutsättning för ett effektivt säkerhetsbälte. Användaren 
skulle slungas framåt av kraften från ett plötsligt stopp. Rullstolsbälten förhindrar inte detta, och 
bälten eller band kan orsaka ytterligare skador. Se kapitel V, Användning för transport, avsnitt B. 

 

D. Användning av rullstol 

Er rullstol är designad för användning på fasta, plana ytor som betong, asfalt och golv. Användning av rullstolen på 
våta eller hala ytor kräver försiktighet. 

   

 

VARNING 
 

  
VARNING: Rullstolen ska inte användas på sand, lös jord eller I svår terräng. Detta kan leda till fall eller 
kontrollförlust och ytterligare allvarliga skador eller dödsfall. 

 

• Användning av rullstolar på allmänna vägar bör undvikas. Användning av rullstol på allmänna vägar kan 
leda till allvarliga personskador eller dödsfall. I de flesta stater är det enligt lag inte tillåtet att använda 
rullstolar på allmänna vägar. 
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Om ni emellertid måste köra på allmänna vägar måste farorna med motorfordon beaktas. 
• Undvika hinder och faror på vägen. Hinder och vägrisker ‐ som gropar och trasiga trottoarer ‐ kan 

orsaka fall, vältning eller förlust av kontroll. Fall, vältring eller förlust av kontroll kan leda till 
rullstolsskada eller allvarlig personskada eller dödsfall för användaren.  

• Rullstolar får inte användas i rulltrappor. Användning av rullstol i rulltrappor kan leda till skador på 
rullstolen eller allvarliga personskador eller dödsfall för användaren. 

 
För att minimera dessa risker: 

 
1) Se upp för fara ‐ Var medveten om området framför när du kör. 
2) Se till att golven i ditt hem och på arbetsplatsen är plana och tillgängliga. 
3) Ta bort eller täck trösklarna mellan rummen. 
4) Installera rampen vid ytterdörren och se till att det inte finns ett fall i rampens nedre ände. 
5) Råd för korrigering av tyngdpunkten: 

a. Luta överkroppen något FRAMÅT när du kör upp över hindret. 
b. Luta överkroppen BAKÅT när du kör ner från den övre till den lägre nivån. 

6) Om stolen har tippskydd, lås dem på plats innan du kör UPP längs hindret. 
7) Håll båda händerna på drivringarna när du kör över ett hinder. 
8) Dra eller skjut aldrig i ett föremål (som möbler eller dörrhandtag) för att flytta rullstolen. 
9) Använd inte rullstol på vägar, gator eller motorvägar. 
10) Försök inte köra över hinder utan hjälp. 

 
E. Drivhjälp 

 

VARNING 
 

VARNING: Anslut inte en icke godkänd extern kraftenhet till rullstolen. Användning av en icke‐godkänd extern 
kraftkälla kan leda till mekanisk skada på stolen eller orsaka ett fall, vältning eller förlust av kontroll och ytterligare 
skador på rullstolen eller allvarliga personskador eller dödsfall för användaren.. 

Ki Mobility rekommenderar inte installation av kraftenheter på någon Catalyst 5VX rullstol. 

Catalyst 5VX rullstolar är varken konstruerade eller testade som eldrivna rullstolar. Om en Catalyst 5VX 
rullstol är ansluten till en kraftenhet, måste det säkerställas att kombinationen av dessa har validerats och 
godkänts av tillverkaren av kraftenheten, för säker och funktionell drift. 

 

F. Uppför trappor 

OBS!: Trappstigning med denna rullstol kräver hjälp av minst två personer med tillräcklig styrka och 
färdigheter för att hantera användarens och rullstolens vikt. 

• Rullstolen och dess användare flyttas uppför trappan med ryggen I färtrikningen. 
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• En person kommer bakom användaren, en annan framför. Personen framför måste ta tag i den 
fasta delen av rullstolen. 

• Assistenten på baksidan lutar stolen bakåt och båda lyfter samtidigt. Uppstigningen sker ett steg i 
taget. 

• Stigning kan kräva att du viker upp eller tar bort tippskydden. Kom ihåg att fästa eller fälla ned 
tippskydden innan du fortsätter använda rullstolen. 

 

G. Nedför trappor 

OBS!: Vid trappnedgång bör användaren sitta med ansiktet I färdriktningen. 
• Assistenten på baksidan med tillräcklig styrka och färdigheter för att hantera användarens och 

rullstolens vikt, lutar stolen tillbaka och rullar stolen ett steg i taget. 
• Detta kan kräva att du viker upp eller tar bort tippskydden. Kom ihåg att fästa eller fälla ned 

tippskydden innan du fortsätter använda rullstolen. 
 

H. Övergång 
 

 

VARNING 
 

VARNING: Övergång på egen hand kräver övning och säkerhet för att utföra proceduren. Annars måste en 
assistent användas. Övergång på egen hand kräver en god balans och smidighet. Observera att det vid övergången 
alltid finns ett skede i vilket rullstolstolens säte inte är beläget under användaren. En misslyckad övergång kan leda 
till fall och ytterligare allvarliga skador eller dödsfall. 

 
Övergången kräver en god balans och stabilitet. Innan du försöker flytta dig ensam, bör du öva övergången med 
hjälp av en terapeut. 

 

OBS!: Innan du flyttar dig bort från rullstolen, försök att göra avståndet så kort som möjligt. 
• Sätt på hjullåsen för att låsa drivhjulen. 
• Vrid länkhjulen framåt för att förlänga rullstolens hjulbas. 
• Ta bort benstöden eller vänd dem åt sidan. 
• Använd en assistent om du inte har bra övergångserfarenhet. 

 
I. Rullstol och miljö 

 

 
OBS!: Exponering för vatten eller för hög luftfuktighet kan orsaka rost eller korrosion av metallen i rullstolen och 
tygskador. Stolen ska torkas så snart som möjligt om den har utsatts för vatten. 

• ANVÄND INTE RULLSTOLEN I DUSCH, BASSÄNG ELLER ÖVERHUVUDTAGET I VATTEN. Detta orsakar att 
rullstolen rostar eller korroderar och så småningom skadas. 
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• Använd inte rullstolen på sand. Sand kan komma i hjullagren och rörliga delar. Detta kommer att skada 
rullstolen och så småningom orsaka funktionsfel. 

• Se till att varje ramp, sluttande yta eller trottoarkontakt ligger inom ADA‐riktlinjerna. Att köra 
över, upp eller ner en för brant yta kan orsaka förlust av stabilitet. 

 
ADA‐vägledning och information om tillgänglighet finns på http://www.ada.gov/ 

 
J. Ändringar i rullstolen 

 

OBS!: Rullstolen är konstruerad och tillverkad under strikt kontroll. En väsentlig del av denna process är att 
säkerställa att de olika komponenterna fungerar korrekt. De har testats enligt olika standarder för att säkerställa 
kvalitet och godkänts för att fungera tillsammans. DENNA RULLSTOL KAN INTE ÄNDRAS MED UNDANTAG AV 
MONTERING AV GODKÄNDA TILLBEHÖR. GODKÄNDA TILLBEHÖR INNEHÅLLER INTE KOMPONENTER SOM 
KRÄVER BORRNING ELLER STOMSKÄRNING AV ANDRA ÄN UTBILDADE KI MOBILITY REPRESENTANTER. Innan 
monterin av tillbehör eller komponenter som inte levereras av Ki Mobility, bör ni kontakta Ki Mobility eller en 
auktoriserade Ki Mobility återförsäljare. 

 

K. Rullstolens stabilitet 

OBS!: Endast en kvalificerad mekaniker får montera en rullstol. 
 

• Alla tillbehör som används dagligen ska inkluderas i installationen. 
• Stolen bör justeras om användarens vikt eller sittposition ändras. 
• Då man vänjer sig vid ändringar i stoljusteringar måste tippskydden användas. 

 
För att säkerställa god rullstolsstabilitet, se till att tyngdpunkten och hjulbasen passar användarens balans och 
förmåga. Många faktorer påverkar dessa två element: 

• Sitshöjd 
• Sittdjup 
• Ryggstödens 

vinkel 

• Drivhjulens storlek och placering 
• Länkhjulens storlek och placering 
• Sittsystemets komponenter 

 
 

Generellt sett är drivhjulens placering den viktigaste faktorn för den bakre stabilitet. Många andra faktorer kan 
också ha en skadlig effekt på stabiliteten. Rullstolsleverantören och kliniker som är bekanta med dina behov 
och förmågor bör rådfrågas för att bestämma effekterna av dessa faktorer på rullstolsanvändningen. 

 
    
   

VARNING: Man måste vara försiktig när man överför vikt till stolen, lägger till vikt i stolen eller gör ändringar i 
stolen. Förändringar i tyngdpunkten kan förändra stolens stabilitet, vilket kan leda till vältning eller fall, skada på 
rullstolen och ytterligare allvarliga personskador eller dödsfall för användaren eller andra personer. 

 

VARNING 
 

http://www.ada.gov/
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Förändringar i tyngdpunkten kan inträffa under dagliga aktiviteter ‐ såsom vid påklädning, då man bär föremål, 
eller sträcker sig after dem, vid körning uppförsbacke ‐ flera gånger om dagen. Du bör vara medveten om 
sådana aktiviteter och minimera risken för att falla genom att vidta försiktighetsåtgärder, till exempel genom 
användning av tippskydd. 

 
     
 

 

VARNING: Att lyfta sig på drivhjulen för att köra över en trottoarkant eller ett hinder är en farlig operation. 
Detta får inte försökas utan träning. Detta kan leda till fall och ytterligare allvarliga skador eller dödsfall. 

 

Några strategier för att minimera risken för att falla 
 

• Se till att tippskydden är på plats och luta dig framåt. 
• Använd en assistent bakom stolen. 

 
L. Eftermarknadssittsystem 

 
 

 
VARNING: Installation av en kudde i rullstol kan påverka rullstolens tyngdpunkt. Förändringar i tyngdpunkten 
kan förändra stolens stabilitet, vilket kan leda till vältning eller fall från rullstolen, vilket kan leda till allvarliga 
skador. Rullstolens bruksanvisning bör alltid kontrolleras för ändringar i rullstolen för att ge tillräcklig stabilitet 
efter installation av kudden. 

• Många aspekter av det dagliga livet och hälsan kan påverka hudens tillstånd, inklusive 
användningen av denna produkt. De hudvårdsprogram som föreskrivs av din läkare måste följas 
strikt. Användare av denna produkt bör se till att deras hud rutinmässigt undersöks av en läkare för 
eventuella hudförändringar. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarlig personskada 
eller dödsfall. 

Att välja rätt sittsystem 

VARNING: Ki Mobility rekommenderar att ni konsulterar en auktoriserad kliniker (dvs. en läkare eller terapeut) 
som är bekant med rullstolar och positionsstöd innan ni väljer ett sittsystem och positionsstöd. Detta säkerställer 
att ni får rätt produkt som passar era specifika behov. 

 

VARNING 
 

 

VARNING 
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V. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV RULLSTOLEN 

A. Catalyst 5VX och dess komponenter 

1. Inspektera underhålla rullstolen I skick. Se UNDERHÅLL, sidan 36. 

2. Om ett problem upptäcks bör stolen underhållas eller repareras före användning. 

3. Rullstolen måste inspekteras, säkerhetgranskas och undegå service  årligen av en auktoriserad 
återförsäljare. 
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Catalyst 5VX och dess komponenter (fortsättning) 
 

 

1. Körhandtag I ryggstödets rör 
2. Pneumatiskt däck 
3. Drivring, aluminium 
4. Axelplatta 
5. Ekrar 
6. Drivhjulnavet 
7. Stickaxel 
8. Hjulfälg, aluminium 
9. Tippskydd 
10. Bakre ramen 
11. Hopfällbar ram 

12. Framgaffel 
13. Länkhjul 
14. Länkhjulets holk 
15. Uppfällbar kompositfotplatta 
16. Vred 
17. Fotsöd, uppfällbart till sidan 
18. Sätesbotten 
19. Sling 
20. Armstöd, bakåtvikbar, höjdjusterbar 
21. Ryggstöd 



14  

 

B. Användning för transport 
 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Denna rullstol ska aldrig användas som säte i ett motorfordon såvida den inte är utrustad med 
transportutrustning (Transit Option). Det säkraste sättet är alltid att flytta sig från rullstolen till en bilstol 
med rätt bilbälten. Att använda denna rullstol som sittplats i ett motorfordon utan transportutrustning kan 
leda till allvarliga personskador eller dödsfall. 

 
Transportutrustade Catalyst 5VX‐seriens rullstol har testats och passerat RESNA WC‐4: 2019, kapitel 19: 
Användning av rullstolar som säte i motorfordon och ISO 7176‐19: 2008 Rullstolar ‐ Del 19: Användning av 
hjulförsedda fordon som säte i motorfordon. RESNA‐ och ISO‐standarder är utformade för att testa en rullstols 
strukturella hållbarhet för användning som säte i ett motorfordon. Dessa standarder har också skapats för att 
harmonisera rullstolens fästnings‐ och passagerarsäkerhetssystem (WTORS). 

 
Inte alla Catalyst 5VX‐seriens rullstolskonfigurationer är kompatibla med en transportutrustning. Ki Mobility 
upprätthåller konfigurationen och erbjuder inte Catalyst 5VX Series rullstolar i icke‐kompatibla konfigurationer. 
Om ni gör ändringar i er Catalyst 5VX‐rullstol efter mottagandet, bör ni kontakta rullstolleverantören eller Ki 
Mobility för att säkerställa att användningen av rullstolen som säte i motorfordonet fortfarande är adekvat. 

 
Eftermarknaden kan ha ersatt det ursprungliga sätet och ryggstödet, som palenrats och testats som en del av 
transportutrustningen. Rullstolsförsäljaren bör ange om sätet de erbjuder är ett original eller en ersättande 
eftermarknadsstol. En komplett rullstolsram, säten, rullstolssäkerhet och passagerarsäkerhetssystem och ett 
ordentligt utrustat motorfordon som helt uppfyller de standarder som nämns i detta avsnitt, bör vara I kraft 
innan du använder den med transportutrustiung försedda Catalyst 5VX‐seriens rullstol som ett 
motorfordonssäte. 

 
Vid användning av rullstolen som säte i ett motorfordon ska följande instruktioner alltid följas: 

 
• Användaren måste sitta framåtvänd. 
• Användarens totala vikt med alla medföljande varor får inte överstiga 136 kg för Catalyst 5VX‐

serien. 
• Ryggsäckar och väskor måste tas bort och fästas på ett säkert sätt i motorfordonet. I händelse av en 

olycka kan dessa objekt till och med bli dödliga för användaren eller andra passagerare i fordonet. 
• Användaren måste använda ett rullstolssäkerhetssystem och passagerarsäkerhetssystem som uppfyller 

följande standarder: RESNA WC‐4: 2019, kapitel 18: Användning av rullstolar som säte i motorfordon 
eller ISO 10542‐1: 2012 Tekniska system och utrustning för personer med rörelsehinder. 
Säkerhetssystem ‐ Del 1: Krav och testmetoder för alla system. 
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• Rullstolens fasthållningsremmar ska fästas på de fyra 
fästpunkterna (två fram, två bak) på rullstolen Catalyst 5VX 
med transportutrustning, i enlighet med tillverkarens 
riktlinjer och standarder, RESNA WC‐4: 2012, kapitel 18 
eller ISO 10542‐1: 2012 ‐ Del 1. 

• Passagerarsäkerhetssystem ska vara säkrade i enlighet med 
tillverkarens anvisningar och standarder, RESNA WC‐4: 
2012, kapitel 18 eller ISO 10542‐1: 2012 ‐ Del 1. 

• Höftbälte, bröstband, axelbälte eller något annat positionsbandssystem 
eller hjälputrustning får inte användas som passagerarskydd såvida den inte har utsetts som sådan av 
tillverkaren i enlighet med RESNA WC‐4: 2012, kapitel 18 eller ISO 10542‐1: 2012 ‐ Del 1. 

• Huvudstöd, sidoskydd eller andra lägesbandssystem bör inte användas som passagerarskydd såvida 
det inte är märkt av tillverkaren enligt följande standarder: RESNA WC‐4: 2012, kapitel 18 eller ISO 
10542‐1: 2012 ‐ Del 1 eller RESNA WC‐4: 2012, Kapitel 20: Rullstolars sittsystem för användning i 
motorfordon eller ISO 16840‐4: 2009 Rullstolars säten ‐ Del 4: Sittsystem för användning i 
motorfordon. 

• Efter installation och justering bör over delen av det ursprungliga ryggstödet vara inom 10,16 
cm från toppen av axeln. 

• Alla eftermarknadssittsystem bör testas enligt RESNA WC‐4: 2012, Kapitel 20 eller ISO 16840‐4: 2009 ‐ 
Del 4. 

• Sitsen ska fästas på rullstolsramen i enlighet med sitstillverkarens anvisningar och standarder, RESNA 
WC‐4: 2012, Kapitel 20 eller ISO 16840‐4: 2009 ‐ Del 4. 

• Höftbälte, bröstband, axelbälte eller något annat positionsbandssystem eller hjälputrustning får inte 
användas som passagerarskydd såvida den inte har utsetts som sådan av tillverkaren i enlighet med  
RESNA WC‐4:2012, Kapitel 20 eller ISO 16840‐4:2009 – Del 4. 

• Eftermarknadstillbehör som skrivbord, syreflaskbehållare, syreflaskor, droppställ, ryggsäckar, 
väskor och tillbehör som inte tillverkats av Ki Mobility måste tas bort och fästas på ett säkert sätt på 
motorfordonet. I händelse av en olycka kan dessa objekt till och med bli dödliga för användaren 
eller andra passagerare i fordonet. 

• Om rullstolen har varit inblandad i en olycka bör den inte användas igen eftersom den kan ha fått 
skador på strukturen som inte syns. 

fästpunkter          Fig. 1 

fäst‐
punkter   
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VARNING: Alla föremål som tillfälligt är fästa vid rullstolen måste tas bort och stödas på motorfordonet. Om 
du lämnar föremålen i ventilatorfacket, batterifacket eller syreflaskhållaren och inte säkrar dem individuellt 
kan det, i händelse av en olycka, leda till att dessa föremål blir farliga flygande föremål. Syrecylindrar 
innehåller också högtrycksgas, som accelererar förbränningen kraftig. 

 

• Vid användning av denna rullstol som säte i motorfordon, måste alla föremål som är fästade på 
ventilationsfacket, batterifacket eller syreflaskhållaren tas bort och säkert stödas separat. 

• Om rullstolen är utrustad med en syreflaskhållare ska rullstolen aldrig användas som säte i ett 
motorfordon. 

 
 

OBS!: Ni kan kontakta standardiseringsorganisationerna nedan för att få kopior av RESNA‐ eller ISO‐standarderna: 
 

RESNA 
1560 Wilson Blvd. 
Arlington, VA 22209 
Tel: 703‐524‐6686 Fax: 
703‐524‐6630 
E‐mail: technicalstandards@resna.org 

 

ANSI/RESNA standarder: 
RESNA WC‐4:2012, Kapitel 18: 
Rullstolssäkerhet och passagerarsäkerhetssystem för användning som säten i motorfordon. 
RESNA WC‐4:2012, Kapitel 19: 
Rullstolar som används som säten i motorfordon. 
RESNA WC‐4:2012, Kapitel 20: 
Rullstolarnas sitssystem för användning i motorfordon. 

 
International Organization for Standardization (ISO) 
BIBC II 
Chemin de Blandonnet8 
CP 401 
1214 Vernier, Geneva 
Switzerland 
Tel: +41 22 749 01 11 
Fax: +41 22 733 34 30 
Email: central@iso.org 

 

VARNING 
 

mailto:technicalstandards@resna.org
mailto:central@iso.org
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ISO standarder: 
 

ISO 10542‐1:2012 Tekniska system och utrustning för personer med rörelsehinder ‐ Rullstolssäkerhet och 
passagerarsäkerhetssystem ‐ Del 1: 
Krav och testmetoder för alla system. ISO 16840‐4:2009 
Rullstolssits ‐‐ Avsnitt 4: Sittsystem för användning i 
motorfordon. 
ISO 7176‐19:2008 Rullstolar ‐ Del 19: 
Användning av rullstolar som säte i motorfordon. 
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C. Höjdsjusterbara T-armstöd 

1. Installation 
a. Tryck det yttre armstödfästet i motstycket som är fäst vid rullstolsramen. 
b. Armstödet låses automatiskt. Se till att låsspaken är i det visade läget (Figur 2:B). 

2. Höjdjustering 
a. Vrid låsspaken (fig 2:A). 
b. Flytta den polstrade delen av armstödet upp eller ner till önskad höjd. 
c. Sätt tillbaka spaken till det låsta läget mot armstödet. 
d. Tryck på armstödskudden tills stödstången låses fast på plats. Se till att låsspaken är i det visade 

läget (Figur 2:A). 
3. Lösgörning 

a. Pressa fast låsspaken (Fig. 2: B) och ta bort armstödet. 
4. Återinställning av armstödet 

a. Tryck armstödet tillbaka i motstycket. 
b. Armstödet bör låsas på plats igen. 

 

Fig. 2 
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D. Vridbara armstöd 
 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Innan du använder rullstolen, se till att upphängarna är låsta på plats. Olåsta upphängare kan leda till 
fall eller kontrollförlust när du använder rullstolen. 

 
1. Installation (Figur 3) 

a. Tryck in armstödet i motröret, som är monterat på baksidan av ramen. 
2. Vridning åt sidan 

a. Lyft upp armstödet något för att frigöra det från bulten på motstycket. Vänd stödet bort från stolen. 
3. Lösgörning 

a. Lyft armstödet rakt upp från fästet. 
 
 
 
 

OBS!: Dessa armstöd är låsta endast mot rotation och är utformade för att endast bära nedåtgående kraft. När de 
lyfts upp, lossnar de helt och kan inte användas för att lyfta stolen eller annan hantering. Underlåtenhet att följa 
anvisningarna ovan kan leda till oavsiktlig frigöring av armstödet från rullstolen och kan leda till fall eller 
kontrollförlust och ytterligare allvarliga skador eller dödsfall. 

 

Fig. 3 
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E. Bakåtvikbara höjdsjusterbara T-armstöd 

Användning 
 

1. För att fälla armstödet bakåt, dra låsspaken (Fig. 4: A) upp och lyft armstödet upp och bakåt. 
2. För att igen fälla ner armstödet sänks det tills låsspaken låses på plats. 

 

 
 

Förlängning/förkortning av armstödets främre ände 
 

1. Dra i höjdjusteringsspaken (Fig. 5: A) och lösgör övre delen av T‐
armstödet (Fig. 5: B). 

2. Vrid övre delen av T‐armstödet och fäst armstödet igen. 
3. Stäng höjdjusteringsspaken (Bild 6: A) för att låsa armstödet. 

 
OBS!: Röret är inte centrerat på armstödskudden i längdriktningen eller 
breddriktningen. Detta erbjuder två längdalternativ ‐ längre eller kortare 
mot stolens framsida; när armstödets länga ända är mot stolens framsida 
sträcker sig kudden längre bort mot stolens sida och när den korta änden 
är mot framsidan, är kudden mer mots stolens inne. 
Armstöden kan också bytas ut på motsatta sidor, vilket ger dig mera 
alternative i längd‐ och sidoriktning. 
 
Höjning/sänkning av armstödet 
1. Dra i höjdjusteringsspaken (Bild 6: A) och lösgör övre delen av T‐

armstödet till önskad höjd. 
OBS!: Varje hål i T‐armstödets övre stång motsvarar ett steg på ½ ”. 

2. Stäng höjdjusteringsspaken (Bild 6: A) för att låsa armstödet. 

Fig. 4 

Öppna eller denna spak för att 
justera armstödets spändhet när 
du vrider armstödet eller spänn 

Fig. 5 

Fig. 6 
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F. Svängbara fotstödshängare 
 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Se alltid till att upphängarna är låsta på plats innan du använder dem eller när du använder rullstolen. 
Underlåtenhet att göra det kan leda till fall eller kontrollförlust. 

 

1. Installation 
a. Placera den svängbara gångjärnshylsan i motstycket på framsidan av ramen med fotstödet 

antingen inåt eller utåt från ramen (figur 7:A). 
b. Vrid fotstödet så att det går i linje med ramröret och låses på plats (Bild 7:B). 

2. Vridning av fotstödet åt sidan 
a. Tryck på låsspärren mot ramen. 
b. Vrid fotstödet inåt eller utåt efter önskemål. 

3. Lösgörning 
a. Tryck låsspärren mot stommen för att frigöra fotstödet. 
b. Lyft upp fotstödet för att ta bort det. Fotstödet kan också vikas inåt eller utåt innan det lyftes av. 

 

Fig. 7 
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G. Svängbara upphängare med fyra-positions spärr 

 
1. Installation 

a. Placera den svängbara gångjärnshylsan på proppen på 
framsidan av chassit (Fig 8:A). 

b. Vrid fotstödet så att det går i linje med stamröret och låses på plats 
(Bild 8:B). 

2. Vridning av fotstödet åt sidan 
a. Tryck eller dra i låsspaken. 

b. Vrid fotstödet inåt eller utåt enlight önskemål. 
3. Lösgörning 

a. För att lösgöra fotstödet, tryck eller dra i låsspärren. 
b. Lyft upp fotstödet för att ta bort det. Fotstödet kan också vikas inåt 

eller utåt innan det lyftes av. 
 
 
 

H. Hopfällbar stomme 

OBS!: För att förhindra skador på rullstolen måste man alltid se till att det finns tillräckligt med utrymme för att 
fälla u teller fälla ihop stolen och att den inte träffar hårda ytor. 

 
1. Innan hopfällning av stommen måste alla sittsystem som kan fästas på sätet eller ryggstödet tas bort. 
2. Vik upp fotplattorna. 
3. Lyft uppåt från remmen (figur 9: A) som går över sittunderlaget. Detta frigör gitterramens fästen från 

sitshakarna, så att stolen kan fällas ihop. 
4. För att öppna stommen igen trycker du ned en av gitterstängerna (Bild 9: B) tills gitterramens 

fästen är ordentligt fästa. 
 

Fig. 8 

Fig. 9 
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I. Förlängningsrör 

1. Inställning 
a. Ta bort monteringsfästena på båda sidor av upphängingsröret. 
b. Flytta fotsödets förlängningsrör till önskad höjd. 
c. Rikta in hålen och fäst fästelementen i önskat hål genom upphängings‐ och förlängningsröret. 
d. Upprepa proceduren på motsatt sida (Fig 10). 

I det lägsta läget bör fotstöden vara minst 6,35 cm (2,5”) ovan golvet. Om de ställs in för lågt kan de stöta på 
hinder som kan uppstå vid normal drift. Detta kan göra att stolen plötsligt stannar och välter framåt (Fig 11). 

 

 

VARNING 
 

 

VARNING: För att undvika att välta eller falla under övergången, se till att fötterna inte fastnar mellan fotstöden. 
Undvik att lägga vikt på fotstöden eftersom det kan leda till att stolen välter. Vältning och fall kan leda till allvarlig 
skada. 

 

Fig. 
10 

Fig. 11 
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J. Höjdjusterbart fostöd 

1. Installation 
a. Placera den svängbara gångjärnshylsan i motstycket på chassiets främre rör, så att fotstödet pekar 

antingen inåt eller utåt från chassit. Funktionen är densamma som i figur 7 på sidan 21. 
b. Vrid fotstödet så att det går i linje med stommeröret och låses på plats. 

2. Lösgörning 
a. Tryck låsspärren mot stommmen. 
b. Fäll ut fotstödet och lyft. 

3. Inställning av förlängningsröret 
a. Ta bort fästskruven som är skruvad i fotstödsröret i mitten av dynkonsolen (Bild 12: C). I vissa fall 

kan denna bult vara placerad i röret under gångjärnsfästet. 
b. Flytta fotstödets förlängningsrör till önskad höjd. 
c. Rikta in hålen och sätt tillbaka bulten genom fotstödsröret och förlängningsröret. 
d. Upprepa procedure på motsatt sida. 

 
 

4. Inställning av vinkeln 
a. Lyftning sker genom att lyfta bakom 

förlängningsröret (Fig. 12: A). Stången svänger i 
denna riktning vid spärrleden. Rotationen 
fortsätter tills önskad position uppnås. 

b. Sänkning görs genom att ta tag i baksidan av 
förlängningsröret (Fig. 12: A), dra spaken framåt 
(Fig. 12: B) och lyft fotstödet medan du håller i 
spaken. Om du släpper spaken låses fotstödet på 
plats. 

 
 

För att undvika att välta eller falla under övergången: 
a. Se till att dina fötter inte fastnar mellan fotstöden. 
b. Undvik att lägga vikt på fotstöden eftersom det kan leda till att stolen välter framåt. 

 
I det lägsta läget bör fotstöden vara MINST 6,4 CM (2,5”) ovan golvet. Om de ställs in för lågt kan de stöta på 
hinder som kan uppstå vid normal drift. Detta kan göra att stolen plötsligt stannar och välter framåt. 

 
  
 

 

VARNING: För att undvika att välta eller falla under övergången, se till att fötterna inte fastnar mellan fotstöden. 
Undvik att lägga vikt på fotstöden eftersom det kan leda till att stolen välter. Vältning och fall kan leda till allvarlig 
skada.Att falla eller välta kan leda till allvarlig skada. 

 

VARNING 
 

Fig. 12 Fig. 12 
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K. Lyftbart fotstöd Pro 

Installation 

OBS!: Pro ELS fästes på stolen på samma sätt som en svängbar galge. 
1. Placera den svängbara gångjärnshylsan i motstycket på framsidan av stommen med fotstödet antingen 

inåt eller utåt fån stommen. 
2. Vrid fotstödet så att det går i linje med stommröret och låses på plats. 

 

Höjdjustering av vadstödet 
1. Lossa muttern (Fig. 13: A) med en 10 mm skiftnyckel. 
2. Flytta stödet upp eller ner till önskad position. Dra åt 

muttern igen. 
Djupjustering av vadstödet 

1. Ta bort skruven (Figur 13: B) och muttern (Bild 13: C) från 
vadstödets bärelement med en 5 mm insexnyckel och en 
13 mm skiftnyckel. 

2. Använd de fyra förborrade hålen för att välja önskat läge, 
sätt tillbaka skruven och muttern. 

Längdjustering av fostödet 
1. Lossa justeringsskruven (Fig. 14: A) med en 4 mm insexnyckel. 
2. Flytta förlängningsröret in eller ut till önskad längd 

och dra åt justeringsskruven. 
Användning 

1.  För att höja Pro ELR, lyft upp fotstödröret (Bild 15: 
A) till önskad höjningsvinkel. 

2. För att sänka Pro ELR trycker du ner låsspaken (Bild 15: 
B) medan du trycker ner fotstödsröret (Bild 15: A). 

OBS!: Ta bort Pro ELR från stolen eller ta bort vikten från Pro ELR när du 
sänker den för att undvika ett plötsligt fall när du trycker på spaken.      
OBS!: Vadstödet kan svängas utåt för att öka stolens främre utrymme för 
övergångar. 

Låsgörning 
1. För att låsgöra fotstödet, tryck eller dra i spärren. 
2. Ta bort fotstödet genom att lyfta det rakt upp. Fotstödet kan 

också vridas inåt eller utåt innan det lyftes. 

Fig. 14 

Fig. 13 

Fig. 15 
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L. Höjdjusterbart ryggstöd 
 

1. Höjdjustering (Fig. 16) 
a.  De bakre sidostommarna har hål med en tums mellanrum 

för att fästa ryggstödsrören. 
b. Ta bort de två bultarna från varje sidoram. 
c. När önskad höjd har valts, installeras bultarna igenom stommen och 

ryggstödsröret. 
d. Det finns ett kabelband i botten av dynan. Styr stombulten genom 

kabelbandet eller, om det inte finns tillräckligt med utrymme, använd 
den extra bult som används med ryggstödskudden. 

e. Dra åt och klippa överflödigt kabelband. 
 
 
 

M. Catalyst, till häften hopfallbart ryggstöd 

OBS!: Montering av rullstol med tillbehör som används dagligen bör alltid göras av en kvalificerad mekaniker. 
 

• Installationen ska omfatta alla tillbehör som används dagligen. 
• Stolen bör omjusteras om användarens vikt eller sittposition ändras. 
• Tippskydden måste användas vid ändringar i stoljusteringarna. 

 
Användning (Fig. 17) 

1. Tryck låsspaken mot ryggstödsröret medan du fäller ned stången. 
2.  För att återgå till arbetsläget, lyft upp ryggstödsröret tills det klickar på plats. 

Fig.  
16 

Fig. 17 

Nedfällning Uppvikning 
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VARNING 
 

 
 

VARNING: Placera eller häng inte föremål på ryggstödsröret. Detta kan I ett till hälften hopfällbart ryggstöd leda 
till att vikarmen öppnas oavsiktligt och därpåföljande fall ellr förlorande av kontroll, och allvarlig skada eller 
dödsfall. 

 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Rullstolen ska inte användas om ryggstöden inte är i arbetsläge eftersom det kan leda till fall och 
ytterligare allvarliga personskador eller dödsfall. 

Höjdjustering: se Höjdjusterbart ryggstöd. 
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N. Drivhjul 
 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Se till att knappen är helt utsträckt och att insidans låskulor är fullt kopplade innan du använder 
rullstolen. I annat fall kan hjulet falla av, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. 

 

1. Installation av hjul: 
a.  Tryck på axelfrigöringsknappen för att dra tillbaka 

låskulorna. Observera knappens placering mellan det 
infällda och yttre läget och dess effekt på låskulorna i 
den andra änden av axeln (Fig. 18). 

b. Fäst axeln på hjullagerhylsan om hjulet är löst. 
c. Tryck på snabblåsningsknappen igen och sätt in axeln i 

hylsan (Fig. 18). 
d. Släpp knappen för att låsa axeln i hylsan. Om knappen 

inte kommer ut helt och låskulorna inte rör sig till 
låspositionen efter att knappen släppts, måste 
axellängden justeras (Fig. 29). 

 
 
 
 

2. Lösgörning av hjulen 
a. Håll hjulet nära navet och tryck in knappen på den yttre änden av axeln. 
b. Dra ut hjulet och axeln ur axelhylsan medan du håller ner knappen. 

 
 

O. Beklädsel 

1. Beklädseln på sätet och ryggstödet, som visar tecken på slitage eller skador, måste bytas 
omedelbart. Annars kan sätet eller ryggstödet ge vika. 

2. Sittunderlagets material försvagas med tiden. Det bör inspekteras varje vecka vad gäller förtunning oc 
förstäckring, särskilt i kanterna och sömmarna. 

3. Upprepad övergång till rullstolen försvagar bottenmaterialet och kräver mer frekvent inspektion och 
byte. 

4. Det bör noteras att tvätt och hög luftfuktighet försämrar tygets flamskyddsegenskaper. 
5. Kontakta din rullstolsåterförsäljare om du har problem med eller behöver byta ut ditt säte eller 

ryggstöd. 

Axelhylsa 

Fig. 18 

Axel 

Snabblåsningsknapp 
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P. Hjullås 

Catalyst‐rullstolarna levereras föredda med en av de olika typerna av hjullås. 
 

• Trycklåsning 
• Draglåsning 
• Trycklåsning (ytmonterad) 
• Short Thro –sax 

Monteringen är densamma för alla låstyper. 
a. Vrid en av skruvarna i spännaren med en 5 mm insexnyckel tills 

den lossnar (mindre än ett varv). 
b. Upprepa samma procedur med den andra skruven så att 

åtstramaren kan justeras på stommen. 
c. Justera i riktning mot drivhjulet så att hjullåset, när det är påslaget, 

trycker på däcket och förhindrar att hjulet rör sig. (Fig. 19). 
d. Se till att låsbultarna trycker in i ringen minst 3 mm när låset är 

inkopplat. Annars fungerar låsen inte nötvändigtvis (Fig. 20). 
 

OBS!: Lossa och dra åt fästelementen alltid genom att växla två bultar åt 
gången, lossa / dra åt. Detta förhindrar ensidig överstramning, vilket kan 
göra att fästelementen fastnar och blir svåra att ta bort. 
Hjullåsspännare kräver ett vridmoment på 11,29 Nm. 

Drivhjulets lås är INTE utformade för att bromsa eller stoppa en rullstol 
I rörelse. De bör endast användas för att förhindra att hjulen roterar när 
rullstolen ar helt stilla. 

 
 
 
 
 
 

• Drivhjulets lås bör ALDRIG användas för att sakta ner eller stoppa rullstolen medan den rör sig. Detta 
kan leda till förlust av kontroll. 

• För att förhindra att drivhjulen snurrar måste båda hjullåsen alltid kopplas på när man kommer in 
eller ur stolen. 

• Lågt däcktryck på drivhjulet kan få hjullåset att glida och få hjulet att snurra oväntat. 
• Se till att låsbultarna trycks in i däcket minst 3 mm när låset är påkopplat. Annars kanske låsen inte 

fungerar. 

Fig. 19 

Fig. 20 
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Q. Tippskydd 

Tippskydden hjälper till att förhindra att rullstolen välter bakåt. När de justeras korrekt ökar de bakre 
stabiliteten betydligt. Stabiliteten kan påverkas av att köra på ojämna ytor, ramper, sluttande ytor eller andra 
ytor som förändrar förhållandet till tyngdpunkten. Stabilitet kan också påverkas av andra krafter som påverkar 
användaren och rullstolen, såsom att skjuta ner eller luta sig på tryckhandtagen eller andra delar av stolen. 
Detta kan hända även för de mest avancerade rullstolsanvändarna. Människor omkring dig kanske inte inser 
att det påverkar användarens stabilitet. 

 
 
 

1. Installation av tippskydden (Fig. 21) 
a. Tryck på det ena stiftet på tippskyddsröret så att det 

trycks in. 
b. Skjut in tippskyddsröret i motstycket som är fäst vid 

sidostammen. 
c. Vrid röret nedåt tills de små hjulen är parallella med 

golvet. Stiftet bör nu vara i linje med hålet i motstycket. 
Genom att lossa stiftet låses röret i motstycket. 

d. Montera det andra tippskyddet på samma sätt. 
 
 

2. Justerin av tippskyddets position (Fig. 22) 
 

Justering är endast nödvändig om stolen modifieras. Om modifieringar som kräver ändring av fästets position 
utföras, fortsätt enligt följande: 

e.  Ta bort bultarna som fäster tippskyddsfästet på stolens 
sidostomme. 

f. Hålen är på 2,54 cm (1”) avstånd från varandra, så att fästet kan flyttas 
högre eller lägre på stommen. Placera fästet på önskad höjd. 

g. Sätt tillbaka bultarna och dra åt. (Om bultarna också användes för 
att säkra armstödet och axelplattan kan det vara nödvändigt att be 
din återförsäljare om ytterligare delar). 

h. Upprepa procedure för det andra fästet. Båda fästen bör vara på 
exakt samma höjd. 

i. Installera tippskydden tillbaka på plats enligt anvisningarna ovan. 

Fig. 21 

Fig.  
22 
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ämiseen ja edelleen käyttäjän tai muiden vakavaan loukkaantumiseen. 

 
 

3. Höjdjusterin av hjulröret (Fig. 23) 
 

Tippskyddets hjulrör kan behöva höjas eller sänkas för att ge ett lämpligt 
avstånd på 3,8‐5 cm från marken . 
a. Tryck på fjäderstiften tills de är inuti rörväggen. Det yttre röret 

kan nu flyttas upp och ner på det inre röret. 
b. Flytta förlängningsröret upp eller ner tills önskad höjd har uppnåtts. 
c. Släpp knapparna. 
d. Justera det andra hjulröret på samma sätt. Båda hjulen ska vara på 

exakt samma höjd. 
 
 
 

4. Uppvridning av tippskyddsrören (Fig. 24). 
 
 
 

Tippskyddsrören kan behöva vändas upp när rullstolen skuffas av en 
assistent för att klättra över trottoarkanter eller korsa hinder. 
a. Tryck på den andra (2.) fjäderknappen på tippskyydsröret så att 

den främre knappen dras in. 
b. Håll knappen nedtryckt och fäll upp tippskyddsröret. 
c. Släpp knappen. 
d. Upprepa proceduren med det andra tippskyddet. 
e.  Fäll ned tippskyddsrören så snart som möjligt till trygghetsläge. 

 
R. Infällbara tippskydd 

Tippskyddsrören hjälper till att förhindra att rullstolen välter bakåt. När de justeras korrekt ökar de bakre 
stabiliteten betydligt. Stabilitet kan påverkas av användning på ojämna ytor, ramper, sluttande ytor eller andra 
ytor som ändrar förhållandet till tyngdpunkten. Stabilitet kan också påverkas av andra krafter som påverkar 
användaren och rullstolen, såsom att skjuta ner eller luta sig på tryckhandtagen eller andra delar av stolen. 
Detta kan hända även för de mest avancerade rullstolsanvändarna. Människor omkring dig kanske inte inser 
att det påverkar användarens stabilitet. Om tippskydden är i beredskapsläge, tryck helt enkelt ner övre 
knappen och vrid samtidigt tippskyddet mot mitten av stolen tills det låses på plats I motstycket. Se alltid till 
att tippskyddet är ordentligt inställt och ordentligt på plats före användning. För att flytta tippskyddet till 
beredskapsläge, tryck ner knappen och vänd tippskyddet under stolen. 

Fig. 23 

Fig. 24 
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VARNING: Om det bara finns ett tippskydd måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att upprätthålla stabilitet. 
Om stolen lutar mot motsatt sida av ett ensidigt tippskydd, kan användarens vikt förändras så att stabiliteten 
försämras och potentiellt leda till fall och ytterligare allvarlig skada eller dödsfall. 

 
1. Justering av positionen för tippskyddsfästet (Bild 25) 

Justering av tippskyddsfästet är endast nödvändigt om rullstolen 
genomgår strukturella förändringar. Gör så här om justering 
krävs: 

a. Ta bort bultarna och muttrarna som fäster tippfästet på 
stolens sidostomme. 
b. Hålen är på 2,5 cm ( 1”) avstånd från varandra så att du kan 
flytta fästet upp och ner längs stommen. Ställ in fästet på lämplig 
höjd. 
c. Sätt tillbaka och dra åt bultar och muttrar. (Om bultarna 
också ansluter armstödet och axelplattan kan det vara 
nödvändigt att be din återförsäljare om ytterligare delar 
eftersom installationen kan kräva olika långa bultar). 
d. Upprepa procedure för det andra fästet. Båda fästena bör 
vara på exakt samma höjd. 

2. Vridning av svängbara tippskydd 
a. Tryck ned knappen på tippskyddet (Bild 26:A). 
b. Vrid tippskyddet mot stolens insida. 
c. Upprepa på motsatt sida. 

3. Justerin av hjulets förlängningsrör 
Tippskyddets hjulrörsförlängning kan behöva höjas eller sänkas för att 
ge rätt markavstånd (1½‐2”, 3,81‐5,08 cm). 
a. Tryck på fjäderknapparna (Bild 27: A) tills de är under 

rörväggen, så att ytterröret kan glida upp och ner på 
innerröret. 

b. Flytta förlängningsröret till önskad höjd. 
c. Släpp knapparna. 
d. Justera det andra förlängningsröret på samma sätt. Båda 

hjulen ska vara på exakt samma höjd. 

 

VARNING 
 

Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 
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S. Sätet 

Sätet har en vikbar rem som hjälper till att fälla ihop stolen. 
OBS: Vikremmen är inte avsedd som bärrem. 

 
T. Installation av kudden 

a. Catalyst är utformad för att användas med lämplig rullstolskudde. 
 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Långvarigt sittande utan en ordentlig rullstolskudde kan orsaka trycksår, vilket kan vara allvarligt 
och dödligt. Underlåtenhet att fästa kudden kan leda till att den glider bort under användning eller övergång 
och kan leda till fall eller kontrollförlust och ytterligare allvarlig personskada eller död. 

 
b. Sätets beklädnad är utrustad med Velcro‐vidfästningsband av ögletyp. Kudden som används bör ha 

Velcro‐fästpunkter av haktyp, som fastnar I sätetsa material och förhindrar att kudden glider under 
användaren. Se till att kudden är ordentligt fäst innan du flyttar dig till och sitter i rullstolen. 

c. Rullstolen inte har nötvändigstvis levererats med ett normalt säte. Kontrollera med återförsäljaren 
om det I stället för original sätet har skaffats ett eftermarknadssäte. I så fall måste tillverkarens 
bruksanvisning följas. 

 

U. Syreflaskhållare 
 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Syreflaskor kan vara farliga om de missbrukas. Flaskleverantörens anvisningarna måste 
ovillkorligen följas. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar och anvisningarna från syreflaskleverantören kan 
leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

 
Bruksanvisning: 

 
Denna syreflaskhållare är utformad för att fästa syreflaskor i en rullstol. Se till att flaskan sitter väl på botten av 
hållaren och att den spänts fast så att flaskan inte kan dras ut. 

 

Syreflaskor kan vara farliga. Anvisningarna från flaskleverantören måste följas strikt. 
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V. Pedalröret 

Pedalrören är avsedda för assistenter att användas vid lyftning av hjulen för att korsa hinder. För att flytta 
rullstolen över trottoarkanten eller hinder, håller du stadigt tag i tryckhandtagen medan du trumpar på 
pedalen samtidigt som du håller rullstolen i kontroll. Om tippskydden måste justeras eller vridas till 
beredskapsläget när du passerar hinder, se kapitel om tippskydden. 

 

 

VARNING 
 

 
 

VARNING: Innan du trycker ned pedalen, se till att användaren sitter ordentligt i stolen. Underlåtenhet att 
göra det kan leda till att användaren faller av stolen eller förlorar kontrollen, vilket kan leda till allvarlig 
personskada eller dödsfall.. 

 
1. Installation (Fig. 28) 

a. Skjut in pedalröret i det bakre stommröret och fäst med bult och mutter. 
 

 

W. Transithjul (tillbehör) 

Transithjul kan användas för att passera genom smala gångar när rullstolen skulle vara för bred med drivhjulen 
fästa (t.ex. flygplan, bussar, dörröppningar etc.). Justera transithjulens höjd så att kontrollen och stabiliteten 
bibehålls under drift. När du avlägsnar drivhjulen, se till att du arbetar på ett sätt som upprätthåller kontroll 
och stabilitet och att det finns en solid och fast yta på båda sidor. När du tar bort drivhjulen är det viktigt att 
hålla dem inom räckhåll. Gång genom en smal passage kräver användning av en assistent eller ett fast stöd, 
eftersom drivhjulen inte är tillgängliga för rörelse. Hjullåsen är inte I användning när du använder transithjul. 
Transithjulen är avsedda för användning på korta sträckor, till exempel genom en dörröppning eller i ett 
flygplan. De ersätter inte drivhjulens funktion eller syfte. 

  

Fig. 28 
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VARNING 
 

 
 

VARNING: Transithjulen får aldrig användas på en mjuk eller ojämn yta där hjulen kan sjunka. Detta kan leda 
till förlust av stabilitet och allvarlig personskada eller död. 

 

• Se till att transithjulen är i samma höjd innan du använder dem och att de justerats till en höjd som 
inte orsakar instabilitet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till förlust av stabilitet och fall, vilket 
kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

• Under drift ska du se till att det inte finns några hinder under rullstolsunderlaget som kan 
träffa transithjulet och orsaka ett plötsligt stopp. Underlåtenhet att göra detta kan leda till 
förlust av stabilitet och fall, vilket kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

• Man måste se till att användaren kan behålla kontrollen över stolen och att stolen inte är på ett uppåt 
eller nedåtlutande underlag. Underlåtenhet att göra detta kan leda till förlust av stabilitet och fall, vilket 
kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

• Underlåtenhet att läsa eller följa dessa instruktioner kan leda till skador på rullstolen, fall eller 
förlust av kontroll och fortsatt allvarlig personskada för användaren eller andra. 

1. Installation (Fig 29) 
a. Montera transithjulen på bakstommen och säkra med bultar och muttrar. 

2. Höjdjustering (Fig. 29) 
a. Ta bort transithjulets fästbulte och mutter. 
b. Flytta transithjulet uppåt eller nedåt till rätt höjd. 
c. Spänn fast till önskad höjd med bult och mutter. 

 

Fig. 29 
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VI. UNDERHÅLL 

A. Inspektion 

Regelbunden och rutinmässig inspektion förlänger livslängden på din rullstol och förbättrar samtidigt dess 
prestanda. Rullstolsreparationer och byte av delar utförs av en Ki Mobility‐auktoriserad återförsäljares 
kvalificerade mekaniker. 

 

1. Allmänna inspektioner 
a. Rengör rullstolen minst en gång i månaden. Det kan vara nödvändigt att rengöra stolen oftare 

om den används i miljöer som orsakar smuts, till exempel på arbetsplatsen. 
b. Kontrollera att alla fästelement är spänt åtdragna. Om inget annat anges bör fästelementen dras åt 

till värdet 4,51 Nm. 
c. Kontrollera däcken och länkhjulen: 

• Kontrollera däckens slitage. Däcken måste bytas ut om slitytan är bortsliten, har stagnationer 
eller synliga sprickor. 

• Om stolen har pneumatiska däck med ventil, kontrollera trycket och justera till trycket 
som är indikerat på däckets sida. 

 

OBS!: Slitna däck måste bytas ut. Hjullåsen håller inte ordentligt om trycket som indikeras på däckets sida 
inte upprätthålls. Detta kan leda till fall eller kontrollförlust och ytterligare allvarlig skada och dödsfall. 

 
d. Kontrollera att det inte finns lösa ekrar I ekerhjulet. 
e. Kontrollera hjullåsen. När däcken slits måste också hjullåsen justeras. Se Kapitel P. Hjullås, sidan 

29. 
f. Kontrollera beklädseln för slitage eller tänjning. Beklädseln är utformad att spännas fast eftersom den 

tänjer med tiden. Se Kapitel O. Beklädsel, sidan 28. 
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B. Rutinunderhåll 

Varje vecka 
a. Kontrollera hjullåsen för att se till att de är korrekt inställda. 
b. Kontrollera axelhylsorna för att se till att axelhylsornas muttrarna är spända. 
c. Kontrollera att det inte finns trasiga, böjda eller lösa ekrar. 
d. Kontrollera att länkhjulen roterar fritt. 
e. Kontrollera att däcken och länkhjulen inte har slitage. 
f. Kontrollera att de pneumatiska däcken har rätt lufttryck. 
g. Se till att tryckhandtagen inte roterar eller lossnar. 

 
Varje månad 

a. Kontrollera drivhjulens axlar och dra åt om det behövs. 
b. Kontrollera länkhjulslagren för hår och ta bort vid behov. 
c. Kontrollera hjullåsen för att säkerställa att mekanismen är stabil och att hjullåsen greppar 

däcken ordentligt. 
d. Kontrollera att alla fästelement är ordentligt fästa och tätt. 
e. Kontrollera stommen för deformationer, defekter, sprickor, bulor eller böjningar. Dessa kan 

indikera stommströtthet, vilket kan leda till fel I stolen. Stolen måste då omedelbart tas ur bruk 
omedelbart och den auktoriserade Ki Mobility‐återförsäljare kontaktas. 

 

Årligen 
 

a. Låt rullstolen kontrolleras och justeras av en kvalificerad mekaniker. 
 
 

 

OBS: När du har gjort justeringar och innan du använder rullstolen, se till att alla fästelement är stadigt fästa. 

 
 

OBS!: Dra inte åt fästelementen för mycket eftersom det kan skada stommen. 
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C. Rengöring 

1. Axlar och hjul 
a. Torka av axlar och hjul VARJE VECKA med en fuktig trasa. 
b. Hår och ludd samlas på länkhjulshylsan. Demontera länkhjulshylsan var sjätte månad för att 

rengöra den från samlat hår. 
 

OBS!: Använd inte WD‐40 eller någon annan penetrerande olja i denna rullstol eftersom de förstör de stängda 
lagren. 

 

OBS!: Använd inte kemiska rengöringsmedel på länkhjul eller däck. 
 

2. Beklädning 
a. Endast handtvätt (maskintvätt kan skada tyget). 
b. Endast hängtorkning. Ingen mekanisk torkning; torktumlarnas värme skadar tyget). 

 
D. Förvaring 

a. Rullstolen ska hållas rent och torrt när den inte används. Annars kan rost och / eller korrosion uppstå i 
stolen. 

b. Om stolen har lagrats i mer än några veckor, se till att den fungerar korrekt. Alla punkter som anges 
under A, Inspektion, bör inspekteras och undergå service vid behov. 

c. Om stolen har lagrats i mer än två månader måste den undergå service och kontrolleras av en 
auktoriserad återförsäljare före användning. 

 

 

VARNING 
 

 

VARNING: Underlåtenhet att läsa eller följa dessa anvisningar kan leda till skador på rullstolen, användares fall, 
förlust av kontroll och ytterligare allvarlig skada för användaren eller andra. 
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VII. Garanti 
Ki Mobility ger den ursprungliga köparen livstidsgaranti på material och tillverkningsfel för Catalyst rullstolens 
stomme, gitterramar, upphängare och snabbkopplingsaxlar. Alla andra delar och komponenter i denna rullstol 
har ett års garanti från första köpdatumet för material‐ och tillverkningsfel. 

 
Garantibegränsningar 

 
1. Garantin täcker inte: 

a. Slitdelar: beklädsel, däck, armstödskuddar, rör, armstöd och tryckhandtagens greppyta. 
b. Skador på grund av vårdslöshet, missbruk eller felaktig installation och reparation. 
c. Skador orsakade av överskridande av viktgränsen. 

2. Denna garanti upphör, om stolens ursprungliga serienummerplatta tas bort eller byts. 
3. Denna garanti upphör att gälla om den ursprungliga stolen har ändrats från originalet och ändringen 

anses ha lett till ett fel. 
4. Denna garanti gäller endast USA och Kanada. Kontakta din återförsäljare för information om 

möjliga internationella garantier. 
 

Ki Mobilitys ansvar 
 

Ki Mobility är endast skyldig att byta eller reparera delar som står under garantin, enligt egen övervägning. Det 
finns inga andra medel, direkt eller indirekt. 

 
Användares ansvar 

 
a. Informera Ki Mobility genom en auktoriserad återförsäljare innan garantiperioden upphör för att 

erhålla ett returtillstånd för retur eller reparation av delar som står under garantin. 
b. Retur genom återförsäljaren, frakt betalt på förhand till addressen: 

Ki Mobility 
5201 Woodward Drive 
Stevens Point, WI 54481 

c. Betalning av arbetskraftskostnader för reparation eller installation av delar. 
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