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Förklaring till punktlista

Standard

Tillval

1. Allmänt

Tack för att du valt en rullstol från Etac. För att undvika 
skador vid hantering och användning, skall denna manual 
läsas igenom.

I den här manualen är Brukaren den person som sitter i 
stolen. Hjälparen är den person som assisterar brukaren.

Den här symbolen förekommer i manualen tillsam-
mans med text. Den uppmärksammar moment 
där rullstolen, brukarens eller hjälparens säkerhet 
kan äventyras.

M100 är en manuell kryssfälld allroundrullstol med variati-
onsmöjligheter avsedd att användas både ute och inne. Sits 
och fotplattor är inställbara i höjd och vinkel och ryggstödet 

i höjd. M100 kan kompletteras och justeras om behoven 
förändras. Som komplement finns olika tillval och tillbehör 
som exempelvis sittdyna, tippskydd, olika benstödsvarianter 
och drivhjulsstorlekar.

M100 har goda förutsättningar för att skapa komfort, 
funktion och bra köregenskaper.

Etac förbättrar fortlöpande sina produkter. Vi förbehåller 
oss därför rätten att ändra produkterna utan föregående 
meddelande. De mått som anges på ritningar eller annat 
material är endast vägledande.

Vi reserverar oss för feltryck och ofullständigheter.

Produkten uppfyller kraven i förordningen för 
medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Krocktest:

Etacs rullstolar är testade enligt ISO 7176-19. De är krock-
provade hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. 
Testen har utförts med normalinställningar på rullstolarna 
(se manual för resp. rullstol) och med fastspännings-
anordning UNWIN_WWR/ATF/K/R och med trepunktsbälte 
UNWIN_WWR/HD/ATF/K/R.

Livslängd:

Produkten är testad och uppfyller kraven enligt: EN 12183. 
Huvudproduktens förväntade varaktighet och livslängd är 
minst fem år när den används i enlighet med avsedd an-
vändning, säkerhetsinstruktioner, rekonditioneringsmanual 
samt skötselinstruktioner i brukarmanual. Huvudprodukten 
omfattas av sits- och ryggchassi. Resterande delar/tillbehör 
hanteras i enlighet med manual och rekonditioneringsma-
nual.  Den faktiska livslängden kan variera beroende på hur 
mycket och intensivt produkten används men max 10 år. . 
Om produkten avses användas efter den av Etac specifice-
rade livslängden åligger det produktägaren att säkerställa 
produktens funktionsduglighet i enlighet med manual och 
rekonditioneringsinstruktioner. Om inte detta kan tillses 
skall produkten tas ur bruk.

Följande ytbehandlingsmetoder har använts:

Lackerade ytor = Pulverapplicerad polyester 
Ej lackerade aluminiumdelar = Anodisering 
Ej lackerade stålytor = Förzinkning 

CE märkning:

Produkten har genomgått gemensamt fastställda bedöm-
ningar och tester enligt produktgrupps-specifika Europa-
standarder. Kombinationsavtal finns se www.etac.com

Garanti:

5 års garanti mot fel i material och tillverkning. För villkor, 
se www.etac.com 

Specialanpassning:

är allt som går utanför Handbokens instruktioner och 
inställningar. Rullstol specialanpassad av kund får ej behålla 
Etac:s CE märkning. Etac:s garanti upphör att gälla. Om 
osäkerhet föreligger angående anpassningens utförande, 
rådfråga Etac.

Om en allvarlig incident inträffar i samband med använ-
dning av produkten ska den utan dröjsmål rapporteras 
till den lokala återförsäljaren och den behöriga nationella 
myndigheten. Den lokala återförsäljaren kommer att vidare-
befordra informationen till tillverkaren.

Tester och garantier

Verktyg

I denna manual finner Du i mittuppslaget 
en del som ska ryckas loss och som innehåller 
brukarinformation.  

Enligt EN 12183

Läs bruksanvisningen innan användning

Sorteras enligt nationella föreskrifter

!

Insexnyckel Hylsnyckel Torxnyckel
3, 5, 6 mm 19/24 mm T20
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2. Beskrivning

M100 M100TR

1. Ryggrör
2. Klädsel rygg
3. Klädsel sits
4. Broms
5. Fotplatta
6. Ratt fotstödslås
7. Benstöd
8. Länkhjul

9. Framgaffel
10. Framgaffelfäste
11. Mutterkåpa
12. Armstödsfäste
13. Armstöd 
 inkl. lås
14. Snabbkopp- 
 lingsnav

15. Drivring
16. Drivhjul
17. Gavel
18. Infästningsrör  
 fotplatta
19. Serienummer

1. Ryggrör
2. Klädsel rygg
3. Klädsel sits
4. Fotplatta
5. Ratt fotstödslås
6. Benstöd
7. Länkhjul
8. Framgaffel
9. Framgaffelfäste

10. Mutterkåpa
11. Armstödsfäste
12. Armstöd 
 inkl. lås
13. Bromsvajer
14. Bromshandtag  
 vårdarbroms/ 
 parkerings- 
 broms

15. Hjul 16“
16. Gavel
17. Infästningsrör  
 fotplatta
18. Serienummer
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Beroende av modell är sitshöjden justerbar 
utan att byta drivhjul, framgaffel eller länkhjul.

Tänk på tipprisken.

Sitshöjdjustering

5 mm

Sitshöjdjustering med hjälp av drivhjulsläget

E – A
0 – 10 cm
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5 mm

3. inställningar

Sitshöjdjustering med byte av drivhjul

E = 36 cm

D = 38,5 cm

C = 41 cm

B = 43,5 cm

A = 46 cm

E = 38 cm

D = 40,5 cm

C = 43 cm

B = 45,5 cm

A = 48 cm

E = 40 cm

D = 42,5 cm

C = 45 cm

B = 47,5 cm

A = 50 cm

E – A
0 – 14 cm
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R3. Inställningar

Sitshöjdjustering med hjälp av länkhjulets läge i gaffeln

Sitshöjdjustering med hjälp av framgaffelfäste

1. Tag av mutterkåpan och lossa framgaffeln 
enligt illustration.

2. Lossa framgaffelfästet och rotera 180°.

3. Sätt tillbaka framgaffel med länkhjul enligt 
illustration.

OBS! Det är viktigt att brickorna i fästet (under 
låsmuttern) kommer i rätt ordning, med fjäder-
brickan överst.

Drag åt låsmuttern till stopp. 

Lossa ½ – 1 varv. Då får fjäderbrickan rätt 
inspänning och risken för att länkhjulen vobblar 
minskar.

1 – 3
0 – 5 cm (0 – 3 cm)

0 – 2,5 cm

6 mm 19 mm

5 mm

± 2,5 cm

Standard Kort

± 1,5 cm
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3. Inställningar

Sitshöjdjustering med byte av länkhjul/framgaffel

Kort

Standard

40,5 / 42 / 43,5 cm

38 / 39,5 / 41 cm 40,5 / 42 cm

43 / 44,5 cm

45 / 47,5 / 50 cm

42,5 / 45 / 47,5 cm

47,5 / 50 / 52,5 cm

45 / 47,5 / 50 cm

0 – 14,5 cm

Observera!

Glöm ej justeringsmöj-
lighet med rotation av 
framgaffelfäste.
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3. Inställningar

Tänk på tipprisken. 

Sitsvinkel

max 3°

min 0°

Sitsvinkeln kan ställas in på 0° eller 3° (se tidigare illustrationer). 
Justera framgaffelfästet så att framgaffeln är i lod.

Balansjustering/amputationsläge (gäller endast med 24” drivhjul)

1. Ta av drivhjulet enligt illustration sid 6.

2. Lossa drivhjulfästena.

3. Byt sida på fästena.

4. Montera dem på baksidan av ramen.

5. Montera drivhjulet enligt illustration 
på sid 6.

5 mm

Vid justering av sitshöjd eller balans-
läge ska tippskyddens funktion alltid 
kontrolleras.
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Brukarmanual

Vid justering av sitshöjd, balansläge eller 
ryggvinkel så måste tippskyddets funktion 
kontrolleras.

Lyft inte stolen  
i armstöden

Tipprisk: Ha alltid 
tippskydden nerfällda 
när du kör.

Förankring

M100

M100TR

Förklaring av symboler

74981N   2021-05-18
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Brukarmanual

Förankring

   Förankringsanordningen får ej dras genom 
hjulen.

Personbil

• Rullstolen bör i första hand placeras i bagage-
utrymmet.

• Om rullstolen placeras i baksätet, se till att den 
inte kan välta eller rulla. Fäst den, om möjligt 
med bilens säkerhetsbälte.

Färdtjänstbuss

Etacs rullstolar är krocktestade och godkända 
enligt ISO 7176-19 med fastspänningsdetaljer och 
trepunktsbälte från Unwin.

Etac rekommenderar i nämd ordning:

1) Brukaren flyttar över till ett fordonsäte och 
an     vänder fordonets trepunktsbälte vid transport. 
Rullstolen placeras då i bagaget eller i baksätet 
på ett säkert sätt så att den inte kan välta eller 
rulla.

2) Rullstolen förankras framåtvänd i fordonet enligt 
denna manual, brukaren använder separat 
trepunktsbälte som är förankrat i fordonet.

3) Enligt direktivet 2001/85/EG, bilaga VII, punkt 
3.8.3. så finns i fordon särskilt markerade rull-
stolsplatser, som tillåter transport med rullstolen 
vänd mot färdriktningen.

Används detta färdsätt skall brukaren/vårdaren vara 

aktiv/aktiva i åkandet, ha beredskap för hastiga 
rörelser samt förmåga att bibehålla en genom hela 
transporten säker sittställning.

Brukarens rörelsehinder får inte vara så stort att 
denne inte klarar av att hålla i sig och rullstolen i 
det i fordonet monterade handtaget vid hastighets-
förändringar eller riktningsändringar.

Vid punkt 2 och 3 skall:

• ett rätt inställt huvudstöd användas

• ryggstödet vara i höjd med eller över brukarens 
skuldror

• parkeringsbromsen användas

• tippskyddet fällas ner

• tillval/tillbehör som kan demonteras utan verktyg 
skall plockas av och spännas fast

• tvärstag skall användas

• drivringar skall vara monterade på drivhjulen

Transport i fordon

 Utfällning
 • Tryck ena sitsröret nedåt, med hela handen  
  ovanpå sitsen.

• Håll ej om sitsröret vid utfällning, pga klämrisk.

• Fäll ned fotplattorna.

 Ihopfällning
 • Eventuell körbygel och/eller tvärstag monteras  
  av/snäpps loss.

• Fäll upp fotplattorna.

• Lyft sitsen uppåt.
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 Drivhjul med snabbkoppling
  • Vid montering, kontrollera alltid att  

  snabbkopplingsknappen i navet fjädrar  
  ut ordentligt.

Brukarmanual

Fotplattor
Justera höjden så att du känner att fötterna  
får stöd och låren vilar mot dynan.

För utomhusbruk bör fotplattorna ha 4 – 5 cm 
till marken.

Justering av vinkel

Justera fotplattornas vinkel så 
att fotlederna får 90° vinkel.

Justering av höjd

Lossa låsratten helt på benstödet. Drag ut skruven. 
Ställ in höjden. Montera skruv och ratt. Drag åt 
ordentligt.

Stå aldrig på fot-
plattorna, tipprisk!

5 mm

5 mm T20

3 mm

Armstöd (justering)
• Lossa skruven på insidan av armstödsbrickan.

• Flytta armstödet upp eller ned till önskad höjd 
och skruva fast.

• Högt inställda armstöd stödjer och avlastar 
ryggen bättre än lågt inställda.

Justering av ryggstödshöjd och klädsel i standardutförande
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Felsökningschema

Rullstolen drar snett

• Justera framgaffelfästenas vinkelinställning

• Kontrollera att framgaffelfästena är monterade på samma höjd

• Drivhjulsfästena är fel monterade

• Brukaren snedbelastar rullstolen

• Framdrivringen är starkare på ena sidan 

• Drivhjulsfästena är felmonterade

• Rengör länkhjulsaxlarna från hår och smuts

• Kontrollera att framgafflarna ej är för hårt åtdragna

• Rengör länkhjulsaxlar från hår och smuts

• Justera avståndet mellan däck och broms

• Justera navaxlens längd

• Smörj och rengör snabbkopplingen, ex cykelolja

• Justera navaxelns längd

• Framgafflarna är ej tillräckligt hårt dragna

• Kontrollera att framgaffelfästena är monterade på samma höjd

• Justera framgaffelfästenas vinkelinställning

• För mycket tyngd över länkhjulen, justera rullstolens balansläge

• Klädseln är för spänd

• Smörj och rengör kryssdelarna under sitsen

• Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna

Rullstolen är "tung" att köra

Rullstolen är "tung" att svänga

Bromsarna tar dåligt

Drivhjulen "glappar"

Drivhjulen är svåra att ta av/på

Länkhjulen "vobblar"

Rullstolen är svår att fälla ihop/ut

Rullstolen känns "rank"

Drivhjul: Rengör snabbkopplingsaxlar vid behov.
Länkhjul: Rengör länkhjulsaxlar vid behov.
Chassi: Rengör chassit med rengöringsmedel utan slipmedel som har pH-värde mellan 5 – 9, eller med  
 70% desinfektionssprit. Skölj och torka.
Klädsel: Tvätt, se märkning på klädsel.
Vid svårare problem, kontakta hjälpmedelscentralen.
(!) Vid behov smörj rörliga delar/leder med ex. cykelolja eller liknande.

M100 TR Vårdarbroms

• Bromsa under färd genom att dra 
bromshandtaget uppåt.

• Aktivera parkeringsbromsen genom att 
dra bromshandtaget uppåt och tryck in 
knappen A.

 Lossa genom att trycka handtaget uppåt.

M100 TR Parkeringsbroms
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Brukarmanual – körteknik, användning

Lyft inte stolen 
i armstöden

Tipprisk: Ha alltid 
tippskydden nedfällda 
när du kör.

Parkering

Överflyttning till/från rullstol

Stå aldrig på  
fotplattorna, tipprisk!

Sidledes

Ta av armstöd på den sida 
som överflyttning sker.

Framifrån

Lyft av rullstol • Se till att höj/sänkbara körhandtag är ordentligt 
åtdragna.

• Ej låsbara benstöd svängs in  
under sitsen och rullstolen lyfts  
i ramens främre övre del.   
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Brukarmanual – körteknik, användning

Brukare, upp framlänges

Brukare, upp baklänges
Denna teknik fungerar endast vid en låg kant/tröskel,  
beroende på fotplattornas höjdjustering.  

– Se till att tippskydden är inaktiva.

Brukare, ned framlänges
Denna teknik rekommenderas endast för erfarna 
rullstolsbrukare. 

– Se till att tippskydden är inaktiva.

Brukare, ned baklänges
Denna teknik rekommenderas endast för erfarna rullstolsbrukare. 

– Se till att tippskydden är inaktiva.

Denna teknik rekommenderas endast för erfarna rullstolsbrukare.  

– Se till att tippskydden är inaktiva.

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Tipprisken är stor   
vid denna manöver!

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Följande skisser visar principer för körteknik och hindertagning.i
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Brukarmanual – körteknik, användning

Hjälpare, upp framlänges

– Se till att tippskydden är inaktiva.

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Hjälpare, upp baklänges
– Se till att tippskydden är inaktiva.

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Hjälpare, ned framlänges
– Se till att tippskydden är inaktiva.

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Hjälpare, ned baklänges
– Se till att tippskydden är inaktiva.

Aktivera tippskydden 
efteråt!
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Brukarmanual – körteknik, användning

Trappor, upp

– Se till att tippskydden är inaktiva. Åk aldrig i rulltrappa, även om hjälpare finns. 
Se till att höj- och sänkbara handtag är åtskruvade. Vi rekommenderar att man all-
tid är två hjälpare vid denna förflyttning. En som går bakom och håller i körhandtagen 
och en som går framför och håller i ramen (eller i benstöden om dessa är låsbara).

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Trappor, ner
– Se till att tippskydden är inaktiva. Åk aldrig i rulltrappa, även om hjälpare finns. 
Vi rekommenderar att man alltid är två hjälpare vid denna förflyttning. En som går 
bakom och håller i körhandtagen och en som går framför och håller i ramen (eller i 
benstöden om dessa är låsbara).

Aktivera tippskydden 
efteråt!

Körning uppför/nedför backe
Kontrollera farten med drivringarna, ej med bromsarna!

Undvik att vända mitt i en backe. Kör alltid så rakt  
upp/ned som möjligt. Är du osäker, be om hjälp.

Uppför backe
Luta kroppen framåt för att 
korrigera tyngdpunkten.

Nedför backe
Luta kroppen bakåt för att 
korrigera tyngdpunkten.
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15-20 mm

5 Nm

Min 0.2
Max 1.2

Broms, justering

4. Efterjusteringar

Beroende på stolmodell bör du efter  
inställning av sitshöjd och sitsvinkel justera 
broms och tippskydd.

5 mm

Justering av vårdarbroms

Vid justering av vårdarbroms lossa lås-muttern (A) 
och justera bromsen genom att skruva justerskru-
ven (B) upp/ner. 
När bromsen tar lagom hårt drag åt låsmuttern 
(A).

Denna justering ska göras när bromsen ej 
fungerar tillfredsställande.

Drivhjul med snabbkoppling

Avståndet mellan navhylsan och låskulorna kan 
justeras genom att justera muttern på navets 
utsida. Avståndet mellan navhylsan och låskulorna 
ska vara 0,2 till 1,2 mm.

Vid montering, kontrollera att drivhjulet sitter 
ordentligt fast. Knappen i navet ska fjädra ut till 
ursprungligt läge. Dra i hjulet för att kontrollera 
att det sitter fast.
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4 - 6.5 cm

Justerbar klädsel (tillval)

Ryggklädselns form är individuellt reglerbar 
med hjälp av fem kardborreband och rygg-
överdrag.

– Låt ryggöverdraget bilda ett ordentligt 
utrymme mellan sits och rygg, så att man 
kan "sitta in" mot ryggstödet.

– Slacka alla banden och se till att brukaren 
sitter så långt bak på sitsen som möjligt.

– Spänn banden så att de följer ryggens kon-
tur och ger ett stöd i nivå med bäckenets 
övre del.

Tipprisk: Kontrollera alltid tipp- 
skyddens inställning när ryggklädseln 
ställs in.

(!) Spänn ej de översta 
banden för hårt då 
detta påverkar kryssets 
utfällning, dvs sitsrörens  
låsning mot ramen.

4. Efterjusteringar

Endast i kombination med höj- och sänkbara 
körhandtagsfästen.

Körhandtagen är höjdreglerbara med  
2 cm intervaller.

Lossa vred (A) och tryck plastbrickan inåt. 
Ställ in önskat höjdläge. Se till att körhand-
tagen hamnar i ett "snäpp-läge", drag åt 
vreden.

Se till att vreden är 
ordentligt åtdragna. 
Det är speciellt 
viktigt när man 
lyfter rullstolen 
med brukaren i.

Körhandtag, höj- och sänkbara (tillval)

Tippskydd, vridbara

Tippskydden 
monteras på 
tramprören.

5 mm

Vid justering av 
sitshöjd eller balans-
läge ska tippskyddens 
funktion alltid 
kontrolleras.
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Körbygeln är höj- och sänkbar samt avtagbar. 

Den monteras i körhandtagens fästen, och 
regleras i höjd på samma sätt som de höj- och 
sänkbara körhandtagen.

På körbygeln kan även nackstöd monteras.

Se till att vreden är ordentligt 
åtdragna. Det är speciellt viktigt  
när man lyfter rullstolen med  
brukaren i.

Körbygeln måste 
tas av innan rull-
stolen kan fällas 
ihop.

Körbygel (tillval)

4. Efterjusteringar

Höftbälte (tillbehör)
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M100 M100TR

   
 
  Bromsspaksförlängare

   Benstöd snäv vinkel, låsbara 
endast 5” / 6” länkhjul

   Benstöd vinkelreglerbart 
inkl. vadplatta

  Amputationsbenstöd

  Vårdarbroms 20 – 24“

  Länkhjul 6“

  Länkhjul 5“

  Ryggklädsel reglerbar

  Körhandtag höjdreglerbara

  Ryggklädsel fast,  
  höjdreglerbara körhandtag

  Ryggklädsel reglerbar, 
  höjdreglerbara körhandtag

  Körbygel

  Tvärstag

  Brukarbroms 

5. Tillbehör

Monteringsanvisning medföljer samtliga tillbehör när de levereras från Etac.  
Anvisningarna finns även på vår hemsida. www.etac.se
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M100 M100TR

Tillbehör

  Armstöd långt

  Tippskydd komplett

  Bord

  Sittdyna

  Vadband

  Hälband

  Höftbälte

  Huvudstöd

  Ekerskydd

  Käpphållare

  Verktygssats

  Gipsbenstöd

  Flaggstång inkl fäste

  Droppstativ
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Chassi: Aluminium och stålrör. Ihopfällbar
Broms: Standardbroms
Körhandtag: Fasta
Ryggstöd: 37,5 cm – 47,5 cm (2,5 cm intervall)
Ryggvinkel: Fast
Sits: Justerbar 0 – +3°
Sitsklädsel: Fast
Ryggklädsel: Fast
Cambervinkel: 0°
Drivhjul: 24“ quick release massiva/aluminiumdrivring
Länkhjul: 200 x 35 mm
Framgaffel: Standard
Benstöd: Låsbara, avtagbara och svängbara
Fotplatta: Vinkeljusterbar (höjdjusterbar med 1,5 cm intervall)
Armstöd: Korta
Tramprör: Standard
Transportfäste: Standard
Max brukarvikt: 125 kg

6. M100 standardutförande

M100: Mått och vikt gäller stol med 24“ drivhjul massiva däck/aluminiumdrivring, benstöd och tramprör. 
Sitshöjd fram är mätt från sitsrörets översida med +3° bakåttippad sits, rygghöjd är mätt från sitsens 
översida och sitsdjup är mätt från ryggrör.

Mått och tolerans ± 2%.

24 cm 38 – 52,5 cm 37,5 – 47,5 Max 6° Max >20° Max >20°
   (exkl tippskydd i
   sämsta läge)

13400103 kort 40 cm kort 37,5 cm 15,7 kg

13400404 lång 46 cm lång 37,5 cm 15,9 kg

13400105 kort 40 cm kort 40 cm 15,8 kg

13400106 lång 46 cm lång 40 cm 16,0 kg

13400107 kort 40 cm kort 42,5 cm 15,9 kg

13400108 lång 46 cm lång 42,5 cm 16,1 kg

13400109 kort 40 cm kort 45 cm 16,0 kg

13400110 lång 46 cm lång 45 cm 16,2 kg

13400111 kort 40 cm kort 47,5 cm 16,1 kg

13400112 lång 46 cm lång 47,5 cm 16,3 kg

13400113 kort 40 cm kort 50 cm 16,2 kg

13400114 lång 46 cm lång 50 cm 16,4 kg
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7. M100TR standardutförande

Chassi: Aluminium och stålrör. Ihopfällbar 
Broms: Standardbroms
Körhandtag: Fasta
Ryggstöd: 37,5 cm – 47,5 cm (2,5 cm intervall)
Ryggvinkel: Fast
Sits: Justerbar 0 – +3°
Sitsklädsel: Fast
Ryggklädsel: Fast
Cambervinkel: 0°
Drivhjul: 16“ massiva med trumbroms
Länkhjul: 200 x 50 mm
Framgaffel: Standard
Benstöd: Låsbara, avtagbara och svängbara
Fotplatta: Vinkeljusterbar (höjdjusterbar med 1,5 cm intervall)
Armstöd: Korta
Tramprör: Standard
Transportfäste: Standard
Max brukarvikt: 125 kg

M100TR: Mått och vikt gäller stol med 16“ massiva hjul med trumbroms, benstöd och tramprör. Sitshöjd 
fram är mätt från sitsrörets översida med +3° bakåttippad sits, rygghöjd är mätt från sitsens översida och 
sitsdjup är mätt från ryggrör.

Mått och tolerans ± 2%.

24 cm 50 cm (42,5 cm*) 37,5 – 47,5 Max 6° Max >20° Max >20°
   (exkl tippskydd i
   sämsta läge)

13410103 kort 40 cm kort 37,5 cm 16,5 kg

13410404 lång 46 cm lång 37,5 cm 16,7 kg

13410105 kort 40 cm kort 40 cm 16,6 kg

13410106 lång 46 cm lång 40 cm 16,8 kg

13410107 kort 40 cm kort 42,5 cm 16,7 kg

13410108 lång 46 cm lång 42,5 cm 16,9 kg

13410109 kort 40 cm kort 45 cm 16,8 kg

13410110 lång 46 cm lång 45 cm 17,0 kg

13410111 kort 40 cm kort 47,5 cm 16,8 kg

13410112 lång 46 cm lång 47,5 cm 17,0 kg

13410113 kort 40 cm kort 50 cm 16,9 kg

13410114 lång 46 cm lång 50 cm 17,1 kg

*Med 6” länkhjul i standard framgaffel (pos 1), länkhjulsfäste standardmonterat och drivhjulsfäste i A-position.
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Om något på din rullstol ej fungerar, tag kontakt med 
din ordinatör eller hjälpmedelscentral. Defekt rullstol 
ska ej användas. 

Vid rekonditionering och byte av delar bör orginal-
delar från Etac eller komponenter med motsvarande 
kvalité användas.

Vid användning av andra delar ansvarar inte Etac  
för funktion och säkerhet.  

Vid behov smörj rörliga delar/leder med  
ex. cykelolja eller liknande.

Övrigt

Klädseln är tillverkad av tvåskikts polyesterduk. 

Sitsklädseln är fastsatt i längsgående spår i sitsrören. 

Den kan enkelt demonteras från chassit genom att 
skruva bort ändavslutningarna. 

Ryggklädseln tas av genom att lossa skruvarna  
på ryggklädseln. 

Drag därefter klädseln uppåt och tvätta enligt  
tvätt-råd på produkten. 

Bromsar

Tvätt av chassi

Tvätt av rygg och sits

Drivhjul/länkhjul

Ekrar:  Lösa ekrar kan ge skeva hjul. Vänd dig  
 till en cykelhandlare eller din hjälp- 
 medelscentral vid behov av ekerjustering.

Hjulaxlar: Rengör hjulaxlar från hår och smuts vid  
 behov. 

Kullager: Underhållsfria.

Drivring: Om en drivring får en repa som kan 
 skada handen vid framdrivning, ska  
 den bytas ut.

Hård nedsmutsning kan påverka broms- 
mekanismen negativt.

Vid behov av justering, se avsnitt Broms, justering.

Det är viktigt, både för din egen trevnads skull och 
stolens hållbarhet att hålla stolen ren. Den är försedd 
med dräneringshål vilket gör den lätt att tvätta och 
torka.

Rengör chassit med rengöringsmedel utan slipmedel 
som har pH-värde mellan 5 – 9, eller med 70% 
desinfektionssprit. Skölj och torka.

8. Service och underhåll
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Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00 
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se  
www.etac.se

Etac AB (export)
Box 203 
334 24  Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se  
www.etac.com

Etac AS
Pb 249, 
1501 Moss, 
Norway

Tel  815 69 469
Fax  69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com  
www.etac.no

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten 
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax  02366-5006-200
info@etac.de  
www.etac.de

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen, 
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
info.holland@etac.com  
www.etac.com

Etac Ltd.
Unit D4A, Coombswood Business 
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222 
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovvej 12 
8700 Horsens
Denmark

Tel  79 68 58 33
Fax  75 68 58 40
info@etac.dk  
www.etac.dk

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp 7 320451 342126
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