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Generelt
Vi setter pris på at du velger et nytt produkt fra R82 - verdensomfattende leverandør av tekniske hjelpemidler og 
anordninger for barn og voksne med spesielle behov. Les bruksanvisningen før bruk for å få maksimal nytte av alle 
mulighetene som dette produktet gir, og ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Tiltenkt bruk
Enheten er et modulbasert setesystem for barn og voksne 
med nedsatt funksjonsevne.
Indikasjoner
Enheten kan brukes av barn og voksne med nedsatt 
funksjonsevne, som ikke klarer å holde seg i sittende 
stilling. Målgruppen for enheten er basert på 
funksjonsevne og ikke en spesifikk helsetilstand eller 
alder.
Brukeren er personen som sitter i enheten. Pleieren er 
personen som betjener enheten. La aldri brukeren være 
uten tilsyn i denne enheten. Sørg for permanent tilsyn av 
en pleier.
Bruken av enheten vil bli avbrutt flere ganger i løpet av 
dagen hvor brukeren vil ligge, stå eller sitte i et annet 
hjelpemiddel eller et konvensjonelt produkt.
Enheten er egnet for transport av barn og voksne fra 22 
kg og opptil maks. brukervekt.
Kontraindikasjoner
Det er ingen kjente kontraindikasjoner
Forholdsregler
Vær spesielt oppmerksom på hvordan produktet 
konfigureres og bruken av tilbehør for brukere med 
begrensninger når det gjelder: 
• Sansefunksjoner og smertefølelse: Gjør ekstra 

undersøkelser av trykk som følge av støtten fra 
enheten og tilbehøret.

• Bevegelsesfunksjon (f.eks. opplevelse av ufrivillige 
bevegelser): Vurder å bruke en enhet med dynamisk 
ryggstøtte.

• Mulighet for å opprettholde sittende posisjon: Bruk 
produktet med tilbehør (f.eks. sidestøtter, vester, 
belter eller armstøtter og et brett). 

• Mulighet til å beholde hodeposisjonen. Vurder 
å bruke tilbehør eller et produkt som gir hjelp til 
plassering av hodet.

Bruksområder
Produktet er ment for bruk innendørs og utendørs.
Medfølgende verktøy; 
• 5 mm unbraconøkkel

Samsvarserklæring
Dette produktet samsvarer med kravene i forordningen for 
medisinsk utstyr (2017/745). CE-merket skal fjernes ved 
ombygging av produktet, hvis det brukes i kombinasjon 
med et produkt fra en annen produsent, eller ved bruk 
av andre reservedeler og utstyr enn originalt R82-utstyr. 
Dette produktet samsvarer også med kravene i:
• EN 12182
• EN 12183
CE-merket må fjernes når:
• Produktet bygges om
• Produktet brukes til noe annet enn det tiltenkte 

formålet og samsvarserklæringen
• Det benyttes andre reservedeler og koblinger enn 

originale R82

Kombinert med andre produkter må kombinasjonen 
ikke endre det tiltenkte formålet for produktene eller 
modifisere produktene på en slik måte at samsvar med 
gjeldende krav påvirkes. Vedkommende som er ansvarlig 
for kombinasjonen av produktene, må påse at gjeldende 
krav oppfylles.

Resirkuleringsinformasjon
Når et produkt skal kasseres, bør materialene inndeles 
etter type, slik at delene kan resirkuleres eller avhendes 
på en forskriftsmessig måte. Hvis nødvendig, ta kontakt 
med din lokale forhandler for en presis beskrivelse av 
hvert materiale. Ta kontakt med lokale myndigheter 
vedrørende muligheter for resirkulering, eller en annen 
miljøvennlig måte å avhende et brukt produkt på.
Tilbehør og reservedeler
Produkter fra R82 kan leveres med en rekke tilbehør som 
tilfredsstiller den enkelte brukers behov. Reservedeler er 
tilgjengelige, og bestilles på kundens forespørsel. Finn 
det spesifikke tilbehør på vår hjemmeside, eller kontakt 
din lokale forhandler for ytterligere informasjon.
R82 Garanti
http://www.etac.com
Forhåndssalgsinformasjon og anvisninger
Forhåndssalgsinformasjon og anvisninger er  tilgjengelig 
på www.etac.no, under det aktuelle produktet i 
Dokumenter-delen.
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Sikkerhet
Merker, symboler og instruksjoner som er plassert på dette produktet skal aldri tildekkes eller fjernes, og må være til 
stede og lett leselige i hele produktets levetid. Uleselige eller skadede merker, symboler og instruksjoner skal erstattes 
eller repareres umiddelbart. Kontakt din lokale forhandler for å få instruksjoner.
Hvis det skulle oppstå en negativ hendelse knyttet til enheten, skal hendelsen rapporteres til din lokale forhandler og 
de nasjonale kompetente myndighetene så raskt som mulig. Den lokale forhandleren vil videresende informasjonen til 
produsenten.
Omsorgsperson
• Les bruksanvisningen nøye før bruk, og oppbevar den 

for fremtidig referanse. Feil bruk av dette produktet 
kan forårsake alvorlig skade på brukeren.

• Den här produkten innehåller små delar som kan 
utgöra en kvävningsrisk om de tas bort från deras 
avsedda plats.

• Bruk alltid riktig løfteteknikk og hjelpemidler for 
formålet.

• Forlat aldri brukeren uten tilsyn i dette produktet. 
Påse at brukeren har permanent tilsyn av en voksen.

• Reaparasjon/utskifting må kun foretas ved hjelp av 
nye originale R82 reservedeler og beslag og utføres 
i samsvar med retningslinjene og serviceintervallene 
som er foreskrevet av leverandøren.

• Hvis du er i tvil til om at produktet er trygt å bruke, 
eller om noen av delene skulle svikte, skal bruk av 
produktet opphøre umiddelbart. Kontakt din lokale 
forhandler så snart som mulig.

• Informasjon om kombinasjoner av ramme og sete, 
inkludert maks kombinert belastning er tilgjengelig 
på: etac.com.

• Informasjon om transport finnes i dokumentet 
"M1460 Transport in Motor Vehicles" som følger med 
produktet.

Miljø
• Kontroller overflatetemperaturen på produktet før 

brukeren plasseres i det. Dette gjelder spesielt 
brukere med ufølsom hud, fordi de ikke kan føle 
varmen. Hvis overflatetemperaturen er høyere enn 41 
°C, må produktet kjøles ned før bruk.

Bruker
• Dersom brukerens vekt er nær anbefalt maks-vekt, 

og / eller har mange ukontrollerte bevegelser som 
f.eks. rokking, bør et produkt i en større størrelse 
med høyere maks-vekt, eller et annet R82 produkt, 
vurderes.

Produkt
• Utfør alle posisjonelle justeringer på produkt 

og tilbehør, og sørg for at alle knotter, skruer og 
spenner er godt festet før bruk. Oppbevar alt verktøy 
utilgjengelig for barn.

• Påse at stabiliteten av produktet opprettholdes før du 
plasserer brukeren i det.

• Kontrollerer produkt og alt tilbehør, og erstatt 
eventuelle utslitte deler før bruk.

• Stempelstangen må ikke skades. Det er viktig å 
bruke en klut eller lignende som beskyttelse, når det 
brukes verktøy ved justering av gassfjæren.

• Produktet er testet for antennelighet iht. EN 1021-1, 
EN 1021-2 og ISO 7176-16, og er klassifisert som 
ikke-antennelig.

• Produktet kan imidlertid miste flammemotstanden 
hvis det brukes andre puter enn de originale R82-
putene.

• Produktet er godkjent for transport i kjøretøy 
i henhold til ISO 7176-19. Mer informasjon 
om transport finnes i dokumentet “M1460 
Transportation in Motor Vehicles” som følger med 
produktet.

• I samsvar med ISO 7176-19 Tillegg D er produktet 
evaluert med tanke på egnethet for benyttelse av 
kjøretøyforankrede hofte- og skulderbelter. Enheten 
får en samlet poengsum som tilsvarer «God».
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TEKNISKE DATA
Sete: PA6 – kan gjenbrukes
Skum: Flammesikkert skum
Trekk: Gemma 
Understell: Pulverlakkert aluminium

Produsent
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 
FORHANDLER
ETAC AS
BRÅTENGT. 66
P.B. 249
1501 MOSS
TLF. 815 69 469
FAX 69 27 09 11
E-POST: HOVEDKONTOR@ETAC.NO
WWW.ETAC.NO

Service- og vedlikeholdsinformasjon
Service og vedlikehold av medisinsk utstyr er eierens eneansvar.
Hvis det ikke utføres service og vedlikehold på enheten i samsvar med anvisningene, kan garantien ugyldiggjøres. 
Videre kan manglende service og vedlikehold av en enhet gå ut over den kliniske  
tilstanden eller sikkerheten til brukere og/eller deres omsorgspersoner. Ikke utfør service eller  
vedlikehold mens produktet er i bruk. Kontakt om nødvendig den lokale forhandleren for å få hjelp  
til å klargjøre, bruke eller vedlikeholde produktet.
Levetid
Enhetens levetid ved normal bruk er 8 år hvis alt 
vedlikehold og all service utføres i samsvar med 
produsentens anvisninger og dette kan dokumenteres. 
Enheten kan utleveres på nytt innenfor levetiden.
Serviceintervall
Inspeksjonshyppigheten kan endres avhengig av bruk 
og slitasje. Det anbefales at produktet inspiseres årlig, 
hver gang det utleveres på nytt for bruk og etter langvarig 
lagring (mer enn 4 måneder). Inspeksjonen skal utføres 
av en person som forstår hvordan produktet brukes.
Servicesjekkliste:
Kontroller og juster følgende i samsvar med tiltenkt bruk:
• Seteryggvipp og håndtaket for å låse seteryggen i 

stilling.
• Tilbehør kan settes inn og låses i festene øverst på 

seteryggen ved bruk av knotten og håndtakene som 
er montert i festene.

• Innlegg for fester i seteryggen og setet er i god stand
• Muttere og bolter på produktet er strammet
• Fester og spenner med tanke på slitte deler
• Produktet for sprekker eller tegn på slitte deler
• Alle etikettene på produktet er intakte.
Reparer eller bytt skadede eller slitte deler.
Vedlikehold
Det anbefales å gjøre følgende før hver bruk:
Tørk av rester og smuss på produktet med en klut, 
varmt vann og mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la 
produktet tørke før du utfører en inspeksjon for å se etter 
skadede eller slitte deler.
Vask
Hovedprodukt
Dette produktet kan vaskes på 60° med et mildt 
vaskemiddel i 10 minutter i en vaskemaskin beregnet 
for medisinsk utstyr. Bruk maskinens tørkefunksjon 
til å tørke produktet. Demonter alt tilbehør og vask det 
separat.
Stoff og trekk
Trekket kan vaskes i vaskemaskin på maks 40 °C med et 
mildt vaskemiddel.
Skill skum og trekk fra hverandre før vask.
Skum
Skuminnleggene må bare vaskes for hånd. Bruk varmt 
vann og et mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la alle 
deler tørke før bruk.
Skummet må ikke bøyes, klemmes eller vris under og 
etter vask, da det kan påvirke formen negativt.
Skum
Det anbefales ikke å vaske skumdelene.
Håndvask
Dette produktet og tilbehøret kan også vaskes for hånd. 
Bruk varmt vann og et mildt vaskemiddel/såpe uten klor, 
og la alle deler tørke før bruk.

Desinfisering
Produktet uten tilbehør og pute kan desinfiseres med 
en 70 % desinfiserende IPA-løsning. Det anbefales å 
tørke av rester og smuss på produktet med en klut med 
varmt vann og mildt vaskemiddel/såpe uten klor, og la 
produktet tørke før bruk.
Materialer
• Aluminium
• Plast
• Rustfritt stål
• Stål
• Stoff
• Skum
Overflatebehandling
Følgende overflatebehandling er brukt for  
å beskytte mot korrosjon:
• Lakkerte overflater = Polyester pulverlakk eller ED-

belegg
• Ulakkerte aluminiumsdeler = Anodisert belegg
• Ulakkerte ståloverflater = Galvanisering.
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Panda Active, size 2 240 (9 ½'') 220 (8¾'') 350 (13¾'') 130-180 (5-7'') 5.2 (11.5)

Panda Active, size 2½ 280 (11'') 250 (9¾'') 380 (15'') 130-180 (5-7'') 5.6 (12.3)

Panda Active, size 3 310 (12¼'') 290 (11½'') 400 (15¾'') 130-240 (5-9½'') 6.2 (13.7)

Panda Active, size 4 360 (14¼'') 320 (12½'') 450 (17¾'') 130-240 (5-9½'') 7.5 (16.5)

Panda Standard, size 1 220 (8¾) 220 (8¾'') 290 (11½'') 130-180 (5-7'') 5.7 (12.5)

Panda Standard, size 2 240 (9½'') 220 (8¾'') 390 (15¼'') 130-180 (5-7'') 5.7 (12.5)

Panda Standard, size 2½ 280 (11'') 250 (9¾'') 410 (16¼'') 130-180 (5-7'') 6.2 (13.7)

Panda Standard, size 3 310 (12¼'') 290 (11½'') 440 (17¼'') 130-240 (5-9½'') 7.3 (16.1)

Panda Standard, size 4 360 (14¼'') 320 (12½'') 535 (21'') 180-240 (7-9½'') 8.7 (19.2)

Panda Active, size 2 30 (66.1) - (-4°) - (27°) 280 (11") 37.2 (82)

Panda Active, size 2½ 50 (110.2) - (-10°) - (20°) 280 (11") 57.6 (126.9)

Panda Active, size 3 50 (110.2) - (-9°) - (27°) 370 (14½") 58.2 (128.3)

Panda Active, size 4 60 (132.3) -  (-6°) - (17°) 480 (19") 69.5 (153.2)

Panda Standard, size 1 30 (66.1) - (-3°) - (28°) 280 (11") 37.7 (83.1)

Panda Standard, size 2 30 (66.1) 30 (66.1) (-15°) - (32°) 280 (11") 37.7 (83.1)

Panda Standard, size 2½ 50 (110.2) 50 (110.2) (-10°) - (35°) 280 (11") 58.2 (128.3)

Panda Standard, size 3 50 (110.2) 50 (110.2) (-5°) - (36°) 370 (14½") 59.3 (130.7)

Panda Standard, size 4 60 (132.3) 57 (125.7) (-5°) - (30°) 370 (14½") 70.7 (155.8)

(XX)XXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXX

N

PRODUKT MERKING

Panda Futura Standard og Aktiv sete:

A) Produsent merket er plassert i setet til høgre.

B) Serienummer er plassert i setet til venstre.

Setedybde

mm (inch)

Setebredde

mm (inch)

Rygghøyde

mm (inch)

Armlen til 
seteavstand
mm (inch)

Masseanordn-
ing

kg (lb)

Maks. brukermasse

kg (lb)

Maks. brukermasse i 
transport

kg (lb)

Tilbake tilt Forkanten av
armlenet
mm (inch)

Maks. merkelast
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Symboler

For innendørs og utendørs bruk 

Sjekk bruksanvisning på nett
Nyeste versjon av bruksanvisningen er alltid tilgjengelig, og kan skrives 
ut fra Etac nettsted.

Advarsel
Dette symbolet blir vist i brukerveiledningen sammen med et tall som 
henviser til instruksjonene under. Det gjør oppmerksom på situasjoner 
der produktet eller brukerens/omsorgyterens sikkerhet kan være truet
01 = Fare for å bli sittende fast
02 = Vippefarer
03 = Transport i motorkjøretøyer
05 = Klemfare

Løfteteknikk

Bruk alltid riktig løfteteknikk og hjelpemidler for 
formålet
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9996097901

9996097699

9996097128

9996097338

9996097339

9996097699

9996097714

9996097720

9996097725

9996097738

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N
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SETER
Panda setene finnes som (A) STANDARD-mo-
dell i 5 størrelser og som (B) AKTIV-modell i 4 
størrelser.

Forskjellen på modellene er at modell AKTIV 
gir barnet større bevegelsesfrihet i skuldre og 
armer, fordi den har kortere sidestøtter enn 
modell STANDARD som med sine høyere sider 
støtter barnet sideveis og hindrer armbevegelse 
bakover.  Barnets behov for støtte er avgjørende 
for hvilket sete som passer best.  Begge modell-
typer kan påmonteres tilbehør etter behov.

MONTERING / 
DEMONTERING AV 
SETE
Montering av sete:
Ved montering skyves setet inn i adapteren til 

det høres et ”klikk”.  Setet sitter da fast.

Bruk ikke det første hullet det ”klikker” i.  
Dette er kun ”sikkerhetshullet” som skal 
holde igjen setet hvis kulen skulle gli ut 
ved et uhell.

Demontering av sete:
Det røde håndtaket (B) løsnes. Dra ut håndta-
ket (A) og skyv setet frem, samtidig med at det 
løftes.
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RYGGVINKLING
Ved å løsne gantergrepet (A) kan ryggvinkelen 
reguleres.

Sørg alltid for å ha tak i stolryggen med 
den ene hånden før gantergrepet løsnes.

Når setteryggen vippes bakover må du 
være forsiktig så ikke fingre kommer i klem 
mellom seteryggen og setet.

Advarsel 05 Klemfare mellom seteryggen 
og en ramme/skyvebøyle når seteryggvin-
kelen justeres

RYGGFORLENGER
1) Montering og høydejustering av ryggforlenger

2) Montering av hodestøtte på ryggforlenger.

Når setteryggforlengeren justeres må du 
være forsiktig så ikke fingre kommer i 
klem mellom seteryggen og setetryggfor-
lengeren
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A

B
C

D

E

F

G

N

HODESTØTTE
A) Sideveis justering av hodestøtte.

B) Vinkling av hodestøtte med unbrakonøkkel.

C) Vinkling av hodestøtte med gantergrep.

D) Høydeinnstilling

Ved innstilling av hodestøtten skal A, B, 
C og D være løsnet samtidig, for korrekt 
innstilling av hodestøtten.

E) Når justeringen er ok, skrues A,B,C og D fast. 
Er det behov for å få hodestøtten lengre frem, 
kan hodestøttestangen dreies 180°.

F) Hodestøtte med svanehalsbeslag.  Brukes 
på alle hodestøtter til Panda Futura og gjør i 
noen tilfeller regulering lettere.

G) Trekket til hodestøtten monteres ved hjelp av 
borrelås.

Advarsel 05 Klemfare mellom hodestøtten 
og rammen/skyvebøylen når seteryggen 
justeres
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KJØREHÅNDTAK / 
KJØREBØYLE
Panda Futura Standard:
Beslagene monteres i ryggen på stolen med en 
unbrakonøkkel (A).  Kjørehåndtakene / kjøre-
bøylen monteres i beslagene.  Spenn fast ved 
hjelp av gantergrep (C).

Panda Futura Aktiv:
Monter beslagene i gjengene i ryggen som vist 
(B).  Deretter plasseres kjørehåndtakene / kjø-
rebøylen i beslagene og strammes ved hjelp av 
gantergrep (C).
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C

D
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UTSVINGBARE 
SKULDERSTØTTER
A) Skulderstøttene monteres på hodestøttestan-

gen.

B) Dra i knotten så skulderstøttene kan svinges 
opp og til siden.

C) Høydejustering av skulderstøttene.

D) Dybdejustering av skulderstøttene.

De svingbare delene kan med fordel smø-
res med litt tynn olje av og til.
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A

B
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FASTE SIDESTØTTER
Fjern ryggputen og monter sidestøttene i rillene 
i ryggen ved hjelp av medfølgende skruer (A).

UTSVINGBARE 
SIDESTØTTER
Fjern ryggputen og monter sidestøttene i rillene 
i ryggen ved hjelp av medfølgende skruer (A).

Sidestøttene svinges ved å trykke og holde nede 
den røde knappen (B).

De svingbare delene kan med fordel smø-
res med litt tynn olje av og til.
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A

C

B

D E

F

A

N

UTSVINGBARE 
KNESTØTTER
Fest beslaget (A) under setet med en 4 m.m 
unbraconøkkel. Sett inn knestøttene i beslagene 
og skru fast med en 6 m.m unbraconøkkel (B).

* For å vinkeljustere knestøttene må skruene 
(C) løsnes med en 6 m.m unbraconøkkel.

* For å justere dybden, bruk 4 og 6 m.m unbra-
conøkkel for å løsne skruene (A) eller (C).

* Knestøttene kan justeres i vinkel- og sideveis 
(E) med en 4 m.m unbraconøkkel

* Trykk ned den røde knappen på beslaget (F) 
for å svinge ut knestøttene.

Påse at de svingbare delene blir smurt av 
og til, minst hver 3. måned.

SETEFORLENGER
Seteforlengeren skyves inn i beslaget under 
setet og innstilles i ønsket posisjon. Festes med 
håndtaket under setet (A).
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C D

E
F

A

B
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FOTSTØTTE / 
FOTBRETT, FORHØYET
A) Montering og dybdeinnstilling av fotstøtte-

stang ved hjelp av gantergrepet.

B) Vinkling av fotstøttestang ved hjelp av gan-
tergrepet.

C) Høydejustering av fotstøtten ved hjelp av 
6mm unbrakonøkkel.

D) Vinkling av fotstøttene ved hjelp av 6mm 
unbrakonøkkel.

E) Høydejustering av fotbrett forhøyet ved hjelp 
av 6mm unbrakonøkkel. 

F) Vinkling av fotbrett forhøyet ved hjelp av 6mm 
unbrakonøkkel.

ABDUKSJONSKLOSS
A) Abduksjonsklossbeslaget monteres med en 

6 mm unbrakonøkkel.

B) Abduksjonsklossen monteres i beslaget og 
er dybdejusterbar.
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B

D

C
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ARMLENER OG BORD
A) Høyde og vinkelregulering av armlener.

B) Bordplaten kan reguleres sideveis.

C) Dybderegulering av bord.

D) Vinkling av bord.

Bordet kan kun monteres på Panda stolen 
når det er montert armlener.

Når armlenet justeres må du være forsiktig 
så ikke fingre kommer i klem mellom stolen 
og armlenet.

Ikke bær produktet etter armlenet
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MONTERING AV 
FIXLOCKS

 
Fixlocks kan monteres på Panda-setet, slik at 
man raskt og enkelt kan feste og justere seler 
og vester. Hoftesele (3185427-x), abduksjons-
sele (3189112-x og 3189108-x), 5-punkts sele 
(3189665-x), brystsele (3185428-x) og kryssvest 
(3189625-x) er enkle å feste i riktig stilling. Bruk 
unbraconøkkel ved montering.

Montering på ryggen:
* Seks fixlocks (D) monteres på ryggen med 

unbracoskruer. De to øverste fixlocks kan 
plasseres lavere, slik at selene kan føres 
gjennom ryggputen (når de er skåret til).

* Kryssvesten og 5-punktsselen kan føres gjen-
nom slissene og festes med fixlocks.

 
Viktig:
 Etter montering av seler og vester kan selene 

forkortes. (Sørg for at endene av selemate-
rialet blir smeltet, så de ikke flises opp).

Montering på setet:
* Monter en adapter (A) med 2 unbracoskruer 

på hver side av setet.

* Monter en fixlock (B) med unbracoskruer på 
hver side av setet, for montering av hoftesele 
og abduksjons sele (3189108-x)

* Hvis abduksjonsselen i T-modellen 
 (3189112-x) skal monteres, skal det tilføyes 

enda en fixlock (C) på begge sider. De mon-
teres med unbracoskruer.

* To ekstra fixlocks (C) skal tilføyes øverst på 
ryggen, hvis 5-punktsselen skal brukes.

Standard

Aktiv

Bruk denne tegningen sammen med beskrivelsene på de følgende 6 sidene.
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VEST OG KRYSSVEST
Monter fixlocks i ryggen. Se side 18

Vesten og kryssvesten kan åpnes og lukkes med 
spenner og glidelås.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

• Skulderstroppene monteres i seteholderne 
øverst bak på ryggen (A).

• De øverste sidestroppene monteres i sele-
holderne på ryggen (B).

• De nederste sidestroppene monteres i sele-
holderne nederst på ryggen (C).

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

STERNUMSELE
Monter fixlocks i ryggen. Se side 18

Sternumselen kan åpnes og lukkes med spen-
ner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

• Skulderstroppene monteres i seteholderne 
øverst bak på ryggen (A).

• De øverste sidestroppene monteres i sele-
holderne på ryggen (B).

• De nederste sidestroppene monteres i sele-
holderne nederst på ryggen (C).

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.
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BRYSTSELE
Monter fixlocks i ryggen. Se side 18

Brystselen kan åpnes og lukkes med spenner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

• Skulderstroppene monteres i seleholderne 
øverst bak på ryggen (A).

• Sidestroppene monteres i seleholderne på 
ryggen (B).

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

5-PUNKTSSELE
Monter fixlocks i ryggen og setet. Se side 18

5-punktsselen kan åpnes og lukkes med spen-
ner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

• Monter stroppene (E) i seleholderne i setet, 
eller i seleholderne (D).

• Plasser barnet i stolen så det sitter på ”tre-
kanten” (F).

• Sidestroppene (D) føres gjennom rillene i 
setet og monteres i seleholderne i setet (D).

• Skulderstroppene monteres i seleholderne 
øverst bak på ryggen (A).

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.
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HOFTESELE
Monter fixlocks i setet. Se side 18

Hofteselen kan åpnes og lukkes med spenner 
på forsiden.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

* Stroppene monteres i seleholderne under 
setet (D).

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

Y-SELE
Monter fixlocks i setet. Se side 18

Y-selen kan åpnes og lukkes med spenner på 
forsiden.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

• Stroppene monteres i seleholderne under 
setet (D).

• Stroppene (E) monteres i fremre riller i se-
tet.

D og E kan byttes om.

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.
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ABDUKSJONSSELE
Monter fixlocks i setet. Se side 18

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 18.

• Spennene (G) åpnes.
• Monter selene (D) i seleholderne under setet 

(D).
* Plasser barnet på selen og lukk spennene (G) 

over lårene.

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

ANKELSELER
Ankelselene åpnes og lukkes med borrelås eller 
spenne (A).

Gjør følgende ved montering:

• Spennene (C) demonteres
• Selene (B) trekkes gjennom rillene på fotpla-

tene.
• Spennene (C) monteres igjen og sikrer at 

selene ikke glir ut.

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.
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HÅNDLEDDS MANSJETT
Håndleddsmansjetten åpnes og lukkes med 
spennen (A).

Gjør følgende ved montering:

• Monter håndleddsmansjetten rundt barnets 
håndledd.

• Selene (B) monteres rundt armlenet.

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

FOTSELER
Fotselene åpnes og lukkes med borrelås eller 
spenne (A).

Gjør følgende ved montering:

• Selene (A) åpnes og trekkes gjennom rillene 
på fotplatene.

• De festes over barnets fot.

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.
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KJØREPOSE
• Plasser kjøreposen i stolen.
• Dra ned glidelåsene i sidene og plasser bar-

net i posen.
• Dra opp glidelåsene.

Det er borrelåser i sidene av kjøreposen. Disse 
gjør det mulig å benytte en hoftesele sammen 
med kjørposen.

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

H-SELE
Monter fixlocks i ryggen. Se side 16

H-selen kan åpnes og lukkes med spenner.

Følg monteringsanvisningen under og kontroller 
med tegningen på side 16.

• Skulderstroppene monteres i seleholderne 
øverst bak på ryggen (A).

• Sidestroppene monteres i seleholderne ne-
derst på ryggen (B).

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

REGNCAPE MED HETTE
Regncapen skal legges over stolryggen, rundt 
brukeren og under fotstøtten. På den måten 
dekker den også stolen. 

Kontroller jevnlig at alle innstillinger er 
forsvarlig festet og utført.

24


