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DIG OG/ELLER DIN LEDSAGER SKAL LÆSE OG FORSÅ DENNE VEJLEDNING FØR BRUG

General information

Vi vil gerne takke dig for dit valg af et kvalitetsprodukt fra Faaborg Rehab Technic og for din tillid til vores
produkter. 2GOability Kørestol er et kvalitetsprodukt.
Politikken for Faaborg Rehab Technic er til stadighed at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores
produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.
Det er vigtigt, at din guide til brug af 2GOability Kørestol bliver læst omhyggeligt. Manualen indeholder
vigtige oplysninger om sikker brug og vedligeholdelse af din 2GOability Kørestol. Vi anbefaler, at du
beholder denne vejledning.
De sikkerhedsanvisninger i denne vejledning er generelle retningslinjer, der skal ses som overordnede
retningslinjer. Det er muligt, at du udvikler dine egne måder. Men vi råder dig til at kontakte Faaborg Rehab
Technic for at få hjælp med at udvikle sikre og effektive teknikker med hensyn til dine daglige aktiviteter og
dine fysiske evner.
Din nye 2GOability Kørestol kræver hyppig vedligeholdelse, hvoraf du selv kan gøre meget. Vi anbefaler at
du en gang om året for inspiceret din 2GOability Kørestol af en professionel. Du vil finde en
vedligeholdelsesplan senere i denne manual.
Du vil også opdage, at denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af alle de tilgængelige
indstillinger der er til din 2GOability Kørestol. Vi råder dig til at kontakte Faaborg Rehab Technic, hvis din
2GOability Kørestol kræver reparationer eller en modifikation.
Forsigtig!
I denne vejledning vil du finde informative kommentarer og advarsler. Disse er klart identificeret ved
nedenstående symboler og udseendet af teksten:


Anbefaling

Skader på udstyr er muligt, hvis anbefalingerne ikke følges



Advarsel

For at undgå personskade, skal advarslerne følges

Din autoriserede forhandler nedenfor:
Firma:

Faaborg Rehab Technic ApS

Adresse:

Smedemestervej 9

Postnummer:

5600 Faaborg

Telefonnummer:

70205553

E-mail adresse:

Office@faaborg-rehab.dk

Website:

www.faaborg-rehab.dk
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1. IDENTIFIKATION
Din 2GOability Kørestol er udstyret med et serienummer. Du kan finde dette nummer på krydsrammen af
din 2GOability Kørestol. Nedenfor er et eksempel på label der sidder på rammen.

1. Produktionsdato
2. Serienummer

3. Max brugervægt
4. Typenummer

Produktionsdato af din 2GOability Kørestol
Alle 2GOability Kørestole har et serie nummer, som man meget gerne må
oplyse, hvis man har spørgsmål eller skal have reservedele.
Den største brugervægt der er tilladt for 2Goability Kørestole
Dette nummer indikerer, hvilken kørestolsmodel du har

5. Modelnummer

Dette nummer indikerer navnet på den kørestolsmodel du har

6. Anvendelse

Angiver hvor du kan bruge din 2GOability kørestol

7. Garanti
Dette er garantiperioden for din 2GOability Kørestol. Kapitel 9 beskriver dine
garantibetingelser mere detaljeret.
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2. GENEREL FORKLARING OM DIN 2GOABILITY KØRESTOL
2.1 Komponenter af 2GOability Kørestol

1 Ryglæn og
ryglænspolstring
2 Skubbe håndtag
3 Bremsehåndtag
4 Ramme
5 Baghjul
6 Forhjul (Svinghjul)

7

Forgaffel

8
9
10
11
12

Kuglehoved
Fodplade
Fodstøtte
Sæde
Armlæn

Din 2GOability Kørestol er udstyret med en række elementer og dele. Du skal vide disse før du fortsætter
med at læse denne manual. Billedet ovenfor er et eksempel. Det er muligt, at din 2GOability Kørestol er
udstyret med ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er vist på billedet. Du vil se det selv, mens du læser
manualen.
2.2 Generel forklaring på din 2GOability Kørestol
Din kørestol kan foldes sammen, hvilket gør den nem at transportere i en bil. Dette er en transitkørestol,
kørestolen har 12½ "eller 8" baghjul og du har derfor brug for en ledsager til at skubbe kørestolen. Din
kørestol er et medicinsk godkendt udstyr og er ikke et standard forbrugerprodukt. Du skal følge denne
vejledning fuldstændigt for at sikre god, optimal og sikker brug af din kørestol.
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3. SIKKERHEDSFORESKRIFTER
Faaborg Rehab Technic ApS frasiger sig ethvert ansvar for legemsbeskadigelse eller skade på 2GOability
Kørestol, som kan opstå under enhver brug, som ikke er i overensstemmelse med love og bekendtgørelser.
Ved korrekt brug er 2GOability Kørestol yderst sikker og stabil, hvis brugervejledningen følges. Det er
imidlertid muligt, at hvis 2GOability Kørestolen ikke bruges korrekt, så kan der opstå farlige situationer.
3.1 Generel sikkerhedsforskrifter
Beskyt din 2GOability Kørestol ved at kontrollere den regelmæssigt. Hvis din 2GOability Kørestol ikke
fungerer korrekt, kan en farlig situation opstå. HOLD ALTID DIN 2GOABILITY KØRESTOL
VEDLIGE, DET GARANTERE SIKKERHEDEN INDEN BRUG
Regelmæssig inspektion for korrekt justering og rettidig udskiftning af beskadigede og slidte dele, vil give
en lang levetid på din 2GOability Kørestol. Brug altid kun reservedele der passer til 2GOability Kørestol.
 Advarsler:
HOLD ALTID DIN 2GOability Kørestol VEDLIGE, DET GARANTERE SIKKERHEDEN
INDEN BRUG
3.2 Advarsler for sikker brug
 Advarsler:
 Brug ikke kørestolen på gader eller veje, kun på fortove
 Brug ikke kørestolen i sand, ru områder, våde og glatte overflader eller overflader med lille
vejgreb
 Kørestolen er beregnet til fastspænding i bil. Den rigtige fastspænding af kørestolen i bilen er
noget, der kræver faglig viden og er fundamentalt for sikker transport
 Læn dig ikke frem i kørestolen, da kørestolen kan tippe
 Før du skal læne dig frem, for at kommer over i en stol SKAL du altid stille forhjulene, så de
peger fremad
 For passende beskyttelse af potentiel obstruktion skal det laveste punkt af fodstøtten være min. 7
cm over jorden
 Tilslut aldrig noget til kørestolshjulene, da dette kan påvirke balancen og forårsage skader på
kørestol og kørestolsbruger






figur 1
Stå ikke på fodpladen da dette vil medføre at stolen tipper og kan skade brugeren (figur 1)
Placer kørestolen på en stabil, flad overflade og fastgør bremserne, før du stiger af
Den maksimale vægt kapacitet står angivet på etiketten
Uautoriserede ændringer og/eller brug af andre dele, ophæver garantien på denne kørestol og kan
føre til skade for kørestolsbrugeren og skader på kørestolen.
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4. BRUGSANVISNING
Du bliver nødt til at lære din kørestols særlige kendetegn før brug. Det er meget vigtigt at lære de sikreste
metoder i de daglige aktiviteter i henhold til din livsstil.
Rådfør dig med din terapeut for at få hjælp, til at sikre de bedste teknikker til dine daglige aktiviteter og dine
fysiske muligheder.
4.1 Sikkerhedstips
Daglige operationer som at komme ind og ud af kørestolen og at nå eller bøje sig forover vil forårsage
ændring af vægtfordelingen og tyngdepunktet af dig og din kørestol. Derfor bliver du nødt til at udføre disse
bevægelser og teknikker, som vist nedenfor:
Overførsel
Overførsel til en kørestol er en vanskelig manøvre. Rådfør dig med din terapeut for at få hjælp til at udvikle
din individuelle teknik. De muligheder, du har for at gøre en overførsel er afhængig af din fysiske egenskab.
Vi anbefaler at drøfte dette først med din terapeut.
Hvis du har nok styrke i kroppen, og du selv kan komme til og fra kørestol, gøres det bedst på følgende
måde:
At komme ud af kørestolen:
Først og fremmest skal du sørge for, at din kørestol står så tæt som muligt på det sted du vil sidde.
Sæt forhjul fremad og slå bremserne til. Sving fodpladerne væk og placere dine fødder på jorden. Du er nu
klar til at udføre operationen. Skift din vægt til forsiden af stolen, du kan bruge armlænene som støtte og
bevæge dig til det sted, hvor du vil sidde. Hvis det er nødvendigt kan du bruge en overførelse
platform/drejetårn.
For at komme i kørestolen:
For at komme i din kørestol, skal du gøre de samme ting, som når du skal ud af kørestolen, men bare i
omvendt rækkefølge.
At nå eller bøje fremad
Vi anbefaler kraftigt at du søger hjælp til at få samlet noget op for dig.
4.2 Fortove og ulige overflader
Kører op på fortovet:
Hvis du skal op på et fortov, anbefaler vi, at gøre dette sammen med en ledsager. Ledsageren kan hjælpe dig
på 2 forskellige måder, men vi råder dig til at gøre det på den første måde.
- Du og din ledsager placerer kørestolen, så den vender med forhjulet mod fortovet (fremad). Ledsageren
skal tage fat i skubbehåndtaget og placere sin fod på trædepedalen på bagsiden af kørestolen. Tip
kørestolen, (se figur 2).

Figure 2

-

Ledsageren står på fortovet og sørger for at kørestolen står med baghjulene så tæt på fortovet som
muligt. Brugeren af kørestolen skal læne sig bag ud. På denne måde kan kørestolen vippe bagover og
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ledsageren kan trække stolen op på fortovet. Ledsageren er nød til at sørger for, at forhjulene er på
fortovet, før kørestolen tippes tilbage.
 Advarsel:
Kør ikke ind i kantstenen!
Køre ned af fortov:
Hvis du ønsker at kører ned af et fortov, råder vi dig til at få hjælp fra en ledsager. Ledsageren skal køre
kørestolen frem til fortovskanten. Derefter skal brugeren læne sig tilbage, så ledsageren kan vippe kørestolen
og finde balance punktet. Derefter kan kørestolen langsomt køres ned af fortovskanten. Når kørestolen er
væk fra kanten kan kørestolens forhjul komme ned på jorden igen.
4.3 Køre op og ned af ramper
Undersøg altid hældningen, der er altid risici, såsom huller eller glatte og ujævne overflader. Hvis du ikke
kan se hældningen, så få nogen til at hjælpe dig.
 Advarsel:
Bær ikke vægt på ryggen paf kørestolen, mens du kører op af en skråning. Dette ændrer balancen
og øger chancen for at tippe baglæns.
Sørg for at fodstøtten er minimum 7 cm fra jorden, når du kører ned af en skråning. Dette er for at sikre din
sikkerhed for enden af skråningen. Se altid fremad når du kører nedad. Læn dig aldrig fremad, da du kan
risikere at vælte. Læn dig eventuelt lidt tilbage med henblik på at øge stabiliteten.
4.4 Komme op og ned af trapper
Trapper er en af de største hindringer for kørestolsbrugere. Med lidt hjælp fra andre er det dog muligt at
komme op og ned ad trapper, når der ingen elevator er.
Du og din hjælper skal være opmærksom på at det er meget tung vægt der skal flyttes.
Komme op af trapper
Gå altid baglæns op af trapper med en kørestol. Vi anbefaler at der altid er minimum 2 hjælpere. En foran
kørestolen og en bagved. Hjælperen der er bagved kørestolen tager fat om skubbehåndtagene og lader
kørestolen vælte bagover, indtil den er i balance. Når hjulene er i balance, tager hjælperen, der er foran fat i
siderammerne. Du er nu i stand til at komme op af trapperne. Tag et trin ad gangen. I kan sætte forhjulene på
kørestolen ned, når hjælperen der er foran, har taget det sidste trin.
Komme ned af trapper
Du skal gøre de samme ting som når du skal op, bare I omvendt rækkefølge.
 Advarsel:
Løft aldrig en kørestol i skubbehåndtagene, armlæn eller fodstøtter. Hold altid ved selve rammen.
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FORTAG ALDRIG ÆNDRINGER AF KØRESTOLEN, DET KAN FORÅRSAGE STORE RISICI
FOR DIN SIKKERHED OG FUNKTIONEN AF KØRSTOLEN. SELV SMÅ TILPASNINGER KAN
GØRE STOR SKADE, OG UDFØRES ALTID PÅ EGEN RISKO. SØG ALTID RÅD HOS
AUTORISERET VÆRKSTED INDEN ÆNDRINGER.

5. INDSTILLINGSMULIGHEDER FOR KØRESTOLEN
I dette afsnit vil vi beskrive de muligheder, du har med din kørestol. Alle indstillings- og monterings
instrukser, såsom at fjerne fodstøttet, vil blive belyst.
Din kørestol er en 2GOability
5.1 Værktøj og tekniske oplysninger
For vedligeholdelse af din kørestol, vil du i nogle tilfælde få brug for værktøj.
For din kørestol skal du bruge følgende værktøj:
Stjerneskruetrækker
Unbrakonøgle
Stjernenøgle
Skruenøgler
Topnøgle

PH2
4, 5 eller 6 mm
8, 10, 13 eller 26 mm
19 eller 22 mm
19 mm

2GOability
Sæde bredde
Sæde dybde
Sæde højde
Ryghøjde
Total bredde
Total længde
Total højde
Max brugervægt

45 cm
43 cm
50 cm
41 cm
Sæde længde +12 cm
> 90 cm
> 92 cm
100 kg

5.2 Foldning og udfoldning af kørestolen
Sådan folder du kørestolen ud
 Stå ved siden af kørestolen
 Tag fat i sæderørene og flyt dem fra hinanden
 Skub sæderørene nedad, indtil kørestolen udfolder sig, (se billede 1)
 Stil dig foran kørestolen og skub sæderørene over mod stellet
 Kontroller om sæderørene er direkte på stellet og om sædepolstringen er flad
 Kom fodstøtterne på igen og skub sædehynden tilbage på kørestolen og fold fodpladen ned
 Du kan nu bruge kørestolen.
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Sådan folder du kørestolen sammen
 Fold fodpladen væk og fjern fodstøtterne
 Stå ved siden af kørestolen
 Fjern sædehynden fra kørestolen
 Tag fat i begge greb på siden af sædet og træk dem opad, se billede 2.
 Vip kørestolen og skub siderne med hinanden for at folde kørestolen helt.

Billede 1

Billede 2

5.3 Brug af fodplade og fodstøtte
At folde fodpladen væk
 Gå foran kørestolen og tag fat i den forreste del af fodpladen, (se billede 3)
 Fold fodpladen i retning af fodstøtten (se billede 4). Sørg for at hælremmen ikke sidder fast mellem
fodpladen og fodstøtten.

Billede 3

Billede 4

At fjerne fodstøtten fra kørestolen
 Gå om foran kørestolen
 Træk det sorte betjeningshåndtag til indersiden af kørestolen (se billede 5). Du kan nu svinge
fodstøtten indad og udad.
 Sving fodstøtterne 90˚ til ydersiden af din kørestol, og træk den komplette fodstøtte lige op fra røret.
At placere fodstøtten tilbage på kørestolen
 Gå om foran kørestolen
 Placer fodstøtten med en vinkel på 90° tilbage på kørestolen (se billede 6)
 Sving fodstøtten 90° til forsiden, indtil du hører et klik. Dette klik bekræfter, at fodstøtten er i
position.
 Tjek at alt er i position
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Billede 5

Billede 6

At justere højden på fodstøtten
 For at justere fodpladens højde skal du bruge den medfølgende nøgle nr. 13.
 Fjern fodpladen fra kørestolen
 Drej fodstøtten på hovedet. Du vil nu se bunden af fodpladen.
 Løsn bolten med skruenøgle nr. 13 indtil du kan bevæge fodpladen op og ned
 Vælg den ønskede højde og stram bolten igen
 Sørg for, at fodpladen er på plads og at længden er lige på begge sider.
5.4 Brug af tromlebremser
Tromlebremserne kan findes på kørestolens skubbehåndtag.
 Tryk håndtagene mod det sorte skubbehåndtag for at bremse, se billede 7.
Du kan også sætte en parkeringsbremse på.
 Tryk håndtaget mod det sorte skubbehåndtag
 Hold håndtaget der og tryk på stålmekanikken med ”lås” på, på det sorte skubbehåndtag, fremad for
at bremse (se billede 8)
 Klem igen for at fjerne parkeringsbremsen.

Billede 7

Billede 8

5.5 Brug af det foldbare ryglæn
 Gå til bagsiden af kørestolen
 Skub på samme tid håndtagene bag på kørestolen (se billede 9), for at folde ryglænet ned (se billede
10)
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Billede 9

5.6 Hjul figur
Type

Billede 10

Baghjul Dækstørr Dækstørrels
else foran e bagved

2GOability

Transit

8” X 1 ¼” 8” x 1 ¼”

2GOability

Transit

8” X 1 ¼” 12 ½ “ x 2
¼”

5.7 Brug af sikkerhedssele i din kørestol
Din kørestol er udstyret med en sikkerhedssele, som du kan bruge på følgende måde:
 Når du er i kørestolen, kan du fastgøre sikkerhedsselen ved at klikke de 2 løse ender sammen (se
billede 11)
 Hvis sikkerhedsselen er for løs eller stramt, kan du stramme eller løsne den (se billede 12)
 Spænd sikkerhedsselen op ved at trykke på låsepladerne.

Billede 11
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6. TRANSPORT OG OVERFØRSEL TIL BIL
Din 2GOability kørestol er designet til nemt at kunne transporteres med bil. Kørestolen er foldbar så den
samlede bredde er begrænset til et gennemsnitligt mål på 20 cm. Yderligere er kørestolen udstyret med
svingbar og aftagelige fodstøtter. Samtidig er der aftagelige fodstøtter og foldbar ryglæn.
6.1 Afmontering
Afmonter fodstøtten på din kørestol (se kapitel 5).
1. Fold kørestolen:
Stå ved siden af kørestolen. Få fat i sædegrebet på siden og træk det lige op.
6.2 Montering
Fold kørestolen ud:
1. Stå ved siden af kørestolen og vip kørestolen en smule mod dig og skub sæderøret nedad. Kørestolen vil
folde sig ud. Stil dig ved siden af kørestolen og skub igen på de to sæderør for at sikre, at de sidder
direkte på rammen. Det bekræftes af et fladt sædebetræk.
2. Sæt fodstøtterne tilbage på kørestolen.

7. VEDLIGEHOLDELSE
Der er en masse ting, du selv kan gøre for at holde din kørestol i optimal stand. Hvis du jævnligt kontrollerer
kørestolen og udfører (lille) vedligeholdelse, vil dette forlænge og øge brugervenligheden.
7.1 Dæk
Undersøg periodisk dækkene for slid og udskift dem efter behov.
PU dæk:

De har den fordel, at de ikke skal pumpes og kan ikke punkteres. Men PU dæk kan også
slides. Så kontroller jævnligt om mønsteret er dyb nok.

7.2 Bremser
Undersøg begge bremser for skarpe fælge. Hvis der er skarpe fælge på bremserne, anbefaler vi dig at
udskifte dem. Sørg for, at alle dele af bremsen er i den rigtige position og fastgjort sikkert;



Sørg for, at mekanismen fungerer som den skal. Hvis det ikke fungerer som det skal, kom lidt olie
på vendepunkter med et eller to dråber WD40 olie eller Teflon. Fjern overskydende olie og snavs.
Sørg for, at bremserne ikke kommer i kontakt med hjulene, mens du bevæger dig.

7.3 Krydsramme
Krydsrammen af kørestolen skal være i god stand. Krydsrammen er en grundlæggende del af din kørestol.
 Sørg for, at kørestolen nemt kan foldes sammen og foldes ud
 Sørg for, at kørestolsbrugeren kører i en lige linje
 Sørg for at krydsrammen ikke er bøjet og ikke viser tegn på slid
7.4 Baghjul
En god justering af baghjulene forbedrer stabiliteten af kørestolen.
 Sørg for at hjulene kan bevæge sig frit uden at røre noget
 Sørg for at der ikke er nogen margen på baghjulene.
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7.5 Forhjul og forgaffel
Forgaflen skal kunne flytte og dreje frit for at sikre en jævn kørsel.
 Sørg for at møtrikken på forgaflen ikke er for løs eller stram. Når møtrikken er for løs, vil hjulene
dreje men turen vil være ubehagelig for kørestolsbrugeren. Hvis møtrikken er for stram, vil stolen
være svær at styre på grund af lejerne bliver skubbet, så boltene ikke kan bevæge sig frit. Når
møtrikken er korrekt på plads vil forhjulet stoppe langsomt
 Sørg for, at forreste hjul ikke viser tegn på slid.
7.6 Polstring
Det er vigtigt at kontrollere foring af din kørestol regelmæssigt. For revner eller slidt polstring kan ikke
længere støtte brugervægten og det kan skabe farlige situationer.
 Kontroller tekstil belægning for huller, revner og slitage
 Kontroller polstringsmonteringen for at sikre, at de er korrekt justeret og sikret.
7.7 Rengøring
Det er vigtigt at rengøre din kørestol regelmæssigt.
 Rengør regelmæssigt betræk, stel-og plastkomponenter på kørestolen med en mild sæbe og vand.
Brug aldrig slibende rengøringsmidler, de kan beskadige lakken. Og brug aldrig damp eller
højtryksrensere
 Voks regelmæssigt lakken på stellet. Brug aldrig opløsningsmidler, slibende voks, ætsende
kemikalier eller silikone spray
 Tør kørestolen efter rengøring. Tør også kørestol, efter at du har været, for eksempel i regnvejr.

 Du kan også bruge en autoshampoo til at rengøre din kørestol,
det giver et skinnende udsende
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8. PROBLEMANALYSE OG LØSNINGER
Din 2GOability kørestol er kontrolleret og justeret, så du kan bruge den med det samme. Vedvarende brug
kræver vedligeholdelse, især hvis der er ændret på de forudindstillede justeringer.
Nedenstående fejlfindingsguide, indeholder en række almindelige problemer, der kan opstå, og tilbyder
korrigerende handlinger for hver.
 Vi anbefaler brug af kun originale reservedele. Hvis du ikke bruger originale ®
reservedele vil garantien udløbe.

Løshed i stol
Knirken/rysten
Hjul flimmer
Kørestolen er tung at
køre med
Dårlig
vending
Kørestolen
drejer til
Kørestolen drejer til
venstre
højre

Symptom

POSSIBLE CAUSE AND CORRECT
SOLUTION
 
Kontroller om alle møtrikker og bolte er
stramt fast
    Baghjul/hjul er måske justeret forkert.
Sørg for, at begge baghjul og hjul er
monteret i samme position.

Kontroller om lejerne er slidt
    Hjulgaflerne er måske justeret forkert.
Sørg for, at de er korrekt justeret.

 Hvis du har problemer, der ikke kan løses med fejlfinding bordet, råder vi dig til at kontakte:
Faaborg Rehab Technic ApS. Smedemestervej 9,5600 Faaborg. Tlf. 70 20 55 53. Office@faaborgrehab.dk
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9. GARANTI
9.1 Garanti anvendelsen
Sammen med din 2Goability kørestol får du fabriksgaranti. Denne manual kan kun håndtere fabriksgarantien
som gives af Faabor Rehab Technic ApS. Denne garanti gives kun til dig som forbruger. Det er ikke
beregnet til at blive anvendt kommercielt (som leje eller institutionelt brug). Garantien er begrænset til fejl
på materialer og eventuelle skjulte mangler. Garantien på din 2Goability kørestol er 1 år.
9.2 Definition garanti
Din faktura er dit garantibevis, husk at gemme den.
Garanti betingelser
Garantiperioden begynder på købsdatoen. Hvis der inden for garantiperioden, sker at din 2GOability
kørestol bliver defekt, vil den blive repareret eller udskiftet.
Men du skal have en faktura med købsdatoen, eller et bevis for købsdatoen. Garantien vil starte på den dato,
hvor der er sendt faktura til køber.
 Denne garanti kan ikke overføres

Denne garanti omfatter ikke arbejdskraft afgifter afholdt af udskiftninger.
Faaborg Rehab Technic ApS erstatning vil ikke blive accepteret, hvis kørestolen skal udskiftes eller
repareres og det er et direkte resultat af:
1. Ikke vedligeholdelse af 2GOability kørestol og dele i henhold til fabrikantens anbefalinger, eller ikke
bruger de specifikke originale dele
2. Beskadigelse af kørestolen eller dele pga. uopmærksom brug, uheld eller forkert brug;
3. Indstilling af kørestolen eller dele, forskellig fra specifikationerne fra fabrikanten eller reparationer lavet
før servicetekniker er advaret.
4. Hvis produktet ikke er forsynet med en original fabriksidentifikation label som beskrevet i manualen,
se kapitel 1.
Den 2GOability kørestol, der er beskrevet og vist i denne vejledning kan afvige fra din egen model i detaljer.
Men alle anvisninger er relevante, uafhængigt af lidt forskellige detaljer. Vi forbeholder os ret til at ændre
produktet i denne manual uden yderligere varsel. Alle tegninger, foranstaltninger og kapacitet vist i denne
manual, er tilnærmelser og kan være lidt anderledes i forhold til din 2GOability kørestols specifikationer.
 Advarsel:
Faaborg Rehab Technic kan ikke være ansvarlig for eventuelle deraf følgende eller individuel
skade overhovedet. Denne manual er skabt med omhu, men den kommer kun omkring det
væsentligste. Garantien er kun gældende i den angivne periode. Hvis der foretages justeringer på
kørestolen, der har indvirkning på strukturerne i produktet, vil garantien udløbe helt. Kontakt
Faaborg Rehab Technic for en udvidet garanti.
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10.

GENERELLE VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

Din kørestol har brug for periodisk vedligeholdelse. Dette er nødvendigt for en lang levetid og en optimal
brugerkomfort i din kørestol. En dårligt vedligeholdt 2Goability kørestol vil give flere tekniske problemer,
dreje mindre fleksibelt og miste garantien.
Forebyggende vedligeholdelse er vigtig og mange af disse ting kan du nemt udføre selv, eller en ven eller et
familiemedlem kan hjælpe dig. Vi fremhæver nedenunder den vedligeholdelse du selv kan udføre.

Hver måned:

Kontroller kørestolens foldningsevne hver måned

Tjek polstring for slitage

Kontroller hjulbevægelsen foran og bag og kontroller hjulets evne til at dreje

Kontroller om bremserne fungerer korrekt
Hver tredje måned:

Kontroller alle bolte, skruer og møtrikker og spænd om nødvendigt

Kontroller dækkenes mønstre for slid.
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