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1 Modell-id

1.1 Modell-id på typskylten 
(Typskylten sitter på axelröret, se pil)

 CE-märkning

 Artikelnummer
 SB = sittbredd/XXX = färgkod

 Serienummer

 Typbeteckning/produktnamn

 Tillverkningsår 

 Tillverkare
 Tillverkningsort

 Max användarvikt/
 maxbelastning
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- Rullstol med fast ram i aluminiumkonstruktion, pulverlack
- Sittdjupet kan ändras
- 3 storleksvarianter: 
 Ramstorlek 1: SB 24–30 cm i steg om 2 cm
 Ramstorlek 2: SB 24–34 cm i steg om 2 cm
 Ramstorlek 3: SB 26-34 cm i steg om 2 cm
 - Kan ändras till andra sitsbredder 
 - Sitthöjd fram: 29 cm till 46 cm
 - Sittvinkel: 0° till ca 11°
 - Knävinkel 90° med fotplatta av plast
 - Ryggvinkel: -10° till +10°
 - Sitt- och ryggplatta
 - Klädskydd
 Drivhjul med hålfälg och lättlöpande hjul inklusive drivringar
 (kan demonteras via snabbkopplingsaxeln)
 - HOGGI light sportbromsar
 - Cambring 6°, 9° eller 12°
 - Maxbelastning: 60 kg

1.2 Grundutrustning
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2 Allmän information

2.1 Förord

Du har valt CLEO, en kvalitetsprodukt från vårt utbud. För att du ska få ut mesta möjliga 
av den här produkten under lång tid och för att den ska underlätta vardagen ska du läsa 
den här handboken.
Den beskriver korrekt och enkel hantering samt skötsel och underhåll som måste utföras. 
För att undvika skador på grund av felaktig användning och för att få ut mesta möjliga av 
produkten ska du läsa de följande anvisningarna och tipsen grundligt.
Kontakta inköpsstället om du har frågor eller stöter på problem. Vi önskar dig en problemfri 
användning och hoppas att vår produkt ska motsvara dina förväntningar.
Med förbehåll för tekniska förändringar av det utförande som beskrivs i denna bruksanvis-
ning. Läs igenom hela bruksanvisningen innan rullstolen tas i bruk första gången. Alla som 
ska handha rullstolen ska ha kunskap om hur rullstolen ska hanteras på ett säkert sätt.

2.2 Användning
CLEO kan användas inomhus och utomhus. 
Det är en rullstol för barn och ungdomar med helt eller delvis nedsatt gångförmåga för 
individuell användning. Den kan framföras av brukaren själv eller av en ledsagare.

Rullstolen kan användas av medicinska skäl:
- Förlamningar (paraplegi/tetraplegi resp. -pares)
- Förlust av lemmar (dysmeli/benamputation)
- Infantil/spastisk cerebral pares
-	Spina	bifida
- Muskel- och nervsjukdomar
- Osteogenesis imperfecta
- Polio

CLEO är generellt avsedd för upprepad användning. 
Vid	upprepad	användning	ska	produkten	rengöras	grundligt	och	desinficeras.	Produkten	
ska kontrolleras av en auktoriserad fackman med avseende på skick, slitage och skador. 
Samtliga slitna och skadade delar samt komponenter som inte passar/är olämpliga för 
användaren ska bytas ut. Vissa komponenter kan ev. återanvändas, t.ex. drivhjul, länkhjul 
och körhandtag. Serviceplan,	detaljinformation	och	uppgifter	om	nödvändiga	verktyg	finns	i	
servicehandboken.

2.3 Konformitetsförklaring
Företaget HOGGI GmbH försäkrar härmed, som tillverkare med ensamt ansvar, att rullsto-
len CLEO uppfyller kraven enligt bilaga I i riktlinje 93/42/EEC om medicinsk utrustning med hän-
syn till ändringarna i MDD 2007/47/EG. Tillämpliga harmoniserade normer har använts.
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2.4 Garantivillkor

Garanti lämnas enbart då produkten används enligt denna bruksanvisning och i avsett syf-
te. För skador som orsakas av komponenter eller reservdelar som inte godkänts av tillver-
karen, lämnar tillverkaren ingen garanti.
Se även § 8 i de allmänna allmänna garantivillkoren på: www.hoggi.de

2.5 Service och reparationer
Service och reparationer på CLEO får enbart utföras av fackman. Kontakta din återförsäl-
jare vid problem. 
Vid reparationer får du där enbart originalreservdelar.

Följande verktyg krävs för montering, underhåll och reparation:

Insexnycklar i storlekarna: 3 mm, 4 mm, 5 mm och 6 mm
Skruvnycklar i storlekarna: 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 24 mm
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3 Säkerhetsanvisningar

3.1 Symbolernas betydelse

Se upp! 
Varning för potentiell olycks- och skaderisk samt för potentiella tekniska skador.

Anvisning! 
För underhåll av utrustningen.

Anvisning! 
För servicepersonal.

Varning! 
Läs först bruksanvisningen! 

3.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs först bruksanvisningen!  
Innan rullstolen används ska du sätta dig in i hur produkten ska hanteras och hur den 
fungerar, samt öva på att hantera den.

Du bär ansvaret för ditt barns säkerhet. Barnets säkerhet kan påverkas om du inte 
följer dessa anvisningar. Dock kan inte alla potentiella förhållanden och oförutsägbara 
situationer inkluderas. Sunt förnuft, försiktighet och eftertänksamhet är faktorer som inte 
kan integreras i denna produkt utan som krävs av personen som använder eller ledsagar 
barnrullstolen. Personen som använder rullstolen och tillbehören ska ha förstått samtliga 
instruktioner. Du ska förklara och beskriva användningen för samtliga personer som 
använder rullstolen och tillbehören.
Om	anvisningarna	är	otydliga	och	ytterligare	förklaringar	krävs	eller	om	du	har	fler	frågor,	
kontaktar du din HOGGI-återförsäljare.
Öva tillsammans med barnet på att använda rullstolen på en plan, överskådlig plats. 
Utforska tillsammans med barnet hur rullstolen påverkas när dess tyngdpunkt förskjuts, 
exempelvis i utförsbackar, uppförsbackar, vid lutningar eller när man ska ta sig förbi hinder 
– men gör detta enbart när du har säker hjälp från en person till. 
Vi rekommenderar starkt att ett tippskydd används för brukare som inte är vana vid rullstol.

Spänn alltid fast barnet i rullstolen.

Det kan vara farligt att använda en rullstol på icke-avsett sätt. Denna produkt är inte 
avsedd för jogging, löpning, rullskridskoåkning o.dyl. Svängbara framhjul kan börja wobbla 
vid högre hastigheter, vilket kan leda till ett plötsligt stopp så att rullstolen välter framåt. 
Rullstolen ska därför enbart framföras i normal gånghastighet. Det är förbjudet för den som 
skjuter rullstolen att släppa eller knuffa den ifrån sig.

Produkten får enbart användas på plana och fasta underlag.

Rullstolen får enbart användas på avsett sätt. Undvik t.ex. att köra in i hinder (trappsteg, 
bordskant) utan inbromsning.
Undvik att köra ned från avsatser.
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Passera enbart trappsteg och trösklar med chassit upptippat på bakhjulen (uppåt – dra 
baklänges, nedåt – släpp långsamt nedåt).
Om det bara går att passera trappor med hjälp av en extra person kan ett monterat och 
felaktigt inställt tippskydd leda till svåra fall. 
Ställ i förväg in tippskyddet så att det inte kan fastna på trappstegen vid transport. Ställ 
sedan in tippskyddet på rätt sätt igen.

Trappor får enbart passeras med extra hjälp från andra personer. 
Om	det	finns	utrustning	som	ramper,	lyftanordningar	eller	hissar	ska	dessa	användas.	
Kontrollera att ett ev. monterat tippskydd i sådana fall inte orsakar fara.
Om utrustning som ramper osv. saknas ska hindret passeras genom att två personer lyfter 
rullstolen.
Fatta enbart tag fastsvetsade resp. fastskruvade delar av
rullstolens ram för att lyfta den (på sidoramen ovanför svänghjulen och på körhandtaget
som sitter fast på ryggdelen eller ryggbygeln – alternativt kan även drivringarna användas 
om bromsarna är aktiverade.

I uppförsbackar, vid hinder i uppförsbackar och på ramper ska överkroppen på den som 
sitter i rullstolen alltid lutas långt framåt.
Kör inte utan att bromsa i lutningar, utan med sänkt hastighet.
När trycket på svänghjulen minskar på grund av en ändrad tyngdpunkt kan det medföra att 
svänghjulen wobblar.

Rullstolen ska alltid parkeras på en horisontell, plan yta. Om det skulle vara oundvikligt att 
parkera den i en lutning ska sitsen placeras i upprätt position. I lutningar kan det innebära 
tipprisk om ryggstödet är i avlastningsposition.

Innan brukaren sätter sig i resp. lämnar rullstolen och innan den lämnas ska bromsarna 
alltid aktiveras.

- Fotplattan får inte användas för att kliva i och ur rullstolen.
- Fotplattan ska enbart användas med skor.

Beroende	på	hur	fotplattan	har	ställts	in	och	på	hur	rullstolen	står	kan	det	finnas	risk	för	att	
den tippar framåt om brukaren använder fotplattan för att sätta sig i rullstolen. När barnet 
tränar sig på att sätta sig i rullstolen får det enbart göra det tillsammans med en person 
som hjälper till, som säkrar rullstolen. Ändra inställningen för fotplatta och sitshöjd om 
rullstolen tenderar att tippa. Öka rullstolens tippsäkerhet ytterligare när brukaren kliver i 
den över fotplattan genom att vrida styrhjulsgaffeln framåt (hjulavståndet ökas då).

Rullstolens körförmåga och parkeringsbromsens funktion är beroende av däckens lufttryck. 
Med däck som har rätt lufttryck går det mycket lättare och bättre att manövrera rullstolen. 
Innan du kör iväg med rullstolen ska du kontrollera att lufttrycket i däcken är rätt. Korrekt 
lufttryck anges på däcket och ska för drivhjulen vara minst 6 bar (600 kPa).

Alla bromsar som verkar mot däcken är inte avsedda som färdbromsar utan enbart 
som parkeringsbromsar. Parkeringsbromsarna får inte användas som färdbromsar. Om 
rullstolen stoppar plötsligt kan det i extremfall leda till att den välter.

Förpackningar ska förvaras oåtkomligt för barn. Plastförpackningar kan medföra 
kvävningsrisk.

Avfallshantering:  Produktförpackningen samt alla metall-, aluminium- och plastdelar kan 
lämnas till återvinning. Avfallshanteringen måste göras i enlighet med gällande nationella 
regler. Kontakta kommunen för information om lokala återvinningsföretag.

 Kontrollera produktens skick om förpackningarna är skadade.



10

Lämna aldrig barnet utan uppsikt i rullstolen. Detta gäller även då barnet är fastspänt med 
bältet och när bromsarna är aktiverade.

Vid	mörker	ska	användaren	bära	så	ljusa	kläder	som	möjligt	eller	reflexkläder	för	att	synas	
bättre. 
Vi rekommenderar även montering av en aktiv belysning.

Vid extrema inställningar som kort hjulavstånd, ryggstödet i det bakersta läget (aktiv 
inställning) och olämplig kroppshållning kan rullstolen välta även på plant underlag. Vi 
rekommenderar att tippskyddsenheten aktiveras.

Vid körning i uppförsbacke kan den statiska stabiliteten ligga under 10° lutning.
Stabiliteten kan även påverkas negativt av tunga väskor o.dyl. som hängs på körbygeln 
resp. på körhandtagen. Vi rekommenderar att tippskyddsenheten aktiveras.

Inställningar med hög aktivitetsgrad kräver en van förare. Även här rekommenderar vi att 
tippskyddsenheten aktiveras.

Tippskyddet får inte ta över transithjulens funktion, t.ex. för att transportera en person i 
rullstolen när drivhjulen är demonterade.
Kontrollera att tippskyddet hörbart snäpper på plats innan det belastas. 
Brukaren eller ledsagaren ska kontrollera att det sitter ordentligt.

Maximal användarvikt resp. maxbelastning för rullstolen är 60 kg.

Alla tillbehör och all extrautrustning reducerar den återstående lastkapaciteten.

Varning!  
Vid transport i ett handikappanpassat fordon ska alltid fordonets säten och tillhörande 
spärrsystem användas av passagerarna när det är möjligt. Det är enbart då passagerarna 
är skyddade på bästa sätt vid en olycka.
CLEO är godkänd för transport i bil och är testad enligt ISO 7176-19

Försiktighet vid extrema temperaturer. Rullstolen kan bli mycket varm till följd av 
solstrålning,	om	den	står	vid	ett	element	eller	i	en	bastu.	Vid	extrem	kyla	finns	det	risk	för	
förfrysning.
Drivringarna blir varma vid inbromsning i hög hastighet eller vid längre lutningar och kan 
skada	fingrarna.	Vid	användning	utomhus	ska	brukaren	ha	läderhandskar,	som	ökar	
greppet	och	skyddar	fingrarna	mot	värme	och	smuts.

Kontrollera alltid att quickrelease på drivringen är korrekt inställd. Om knappen på hjulaxeln 
inte är intryckt kan drivringen inte demonteras.

Det är enbart tillåtet att montera sittskal inom den angivna
sitsytan. Innan rullstolen används med denna nya kombination måste den kontrolleras med 
avseende på tippstabilitet och efterlevnad av maxbelastning av den som försett rullstolen 
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Det är enbart tillåtet att montera sittskal inom den angivna sittytan. Innan rullstolen an-
vänds med denna nya kombination måste den kontrolleras med avseende på tippstabilitet 
och efterlevnad av maxbelastning av den som försett rullstolen med utrustningen.
Enbart stoppade dynor ska användas för sitt- och ryggplattor för undvikande av tryckstäl-
len!

Undvik	att	sticka	in	fingrarna	i	områden	med	klämrisk.
Klämrisk föreligger vid följande komponenter:
- Vid bromsspaken (vid användning av ekerskydd med integrerad broms)
- Mellan bromsspak och drivhjul

Fatta enbart tag i fastsvetsade resp. fastskruvade delar av
rullstolens ram för att lyfta den (på sidoramen ovanför svänghjulen och på skjuthandtagen
som sitter fast på ryggens bas – vid aktiverade bromsar kan man även
använda drivringarna).

HOGGI-sittdynan (Trevira CS) och den konturerade sittdynan (Trevira CS) samt HOG-
GI-nylondelen	för	ryggen	och	sitsen	är	flamsäkra	enligt	normerna	EN	1021-1	och	EN	1021-
2.

För synskadade och personer med kognitiva handikapp måste informationsmaterialet läsas 
upp av ledsagaren resp. förmedlas via en elektronisk uppläsningshjälp. Alla dokument 
finns	tillgängliga	som	PDF-filer	på	www.hoggi.de i Download-Center. Du hittar även 
produktvideor och produktfotogallerier online!

När inställningar har gjorts ska alla skruvförband som lossats dras åt på nytt.

Maxvärdena för sitthöjden och ryggstödet får inte överskridas.
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4 Leverans och montering till 
användningsklart skick

CLEO levereras helt förmonterad med demonterade drivhjul och ev. 
demonterat tippskydd (1).

Leverans i kartong: 730 mm (L) x 630 mm (B) x 630 mm (H)

Kontrollera produktens skick om förpackningen är skadad.

Avlägsna försiktigt transportsäkringarna och emballaget.
I originalförpackningen hittar du följande komponenter:
• Rullstol med förmonterat körhandtag
• Demonterade drivhjul och hjulaxlar
• Förmonterade svänghjul på svänghjulsaxlarna
• Förmonterat tippskydd
• Ytterligare tillbehör enligt beställning
 (De monteras på rullstolen av fackhandlaren)
• Bruksanvisning och ev. nödvändiga verktyg

Gör följande för att förbereda rullstolen för användning:

• Fatta tag i hjulaxeln enligt bilden och tryck på quick release-knappen 
(3).

• För in hjulaxeln med intryckt quick release-knapp genom drivhjulens 
nav (4).

• Ställ rullstolen på framhjulen och lyft upp den i ryggbygeln (5).
• För sedan in båda drivhjulen med hjulaxeln i fästet. Fatta tag i 

ekrarna nära drivhjulets nav och tryck med tumme på hjulaxelns 
quick release-knapp. Sedan kan du enkelt sätta dit drivhjulet (5).

• Kontrollera att hjulaxeln sitter ordentligt i fästet!
Se upp!
Kontrollera att drivhjulens hjulaxel sitter ordentligt fast 
genom att rycka i varje hjul.

Om rullstolen är utrustad med ett tippskydd kan det fällas in för 
transport. 

• Ställ dig bakom rullstolen och tryck ned tippskyddet med foten som 
bilden visar (6).

1

2

3 4

5

6
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• Vrid tippskyddet inåt till aktivt läge med foten som bilden visar.

Du har nått det aktiva läget när du hör att tippskyddet snäpper 
på plats.

CLEO kan även vara utrustad med två tippskydd.

Bilderna (8+9) visar ett tippskydd i "aktivt" läge.

Längden på tippskyddsröret kan väljas i tre positioner (9) på 
tippskyddshållaren.

Tippskyddet ställs in så att rullen på änden av tippskyddsröret (9) 
befinner	sig	utanför	drivhjulet	och	ca	2–3	cm	ovanför	marken.

Svänga bort tippskyddet:

• Ställ dig bakom rullstolen och tryck ned tippskyddet med foten som 
bilden visar (10).

• Vrid tippskyddet inåt till inaktivt läge (11) med foten som bilden 
visar.

Du har nått det inaktiva läget när du hör att tippskyddet snäpper 
på plats.

7

8

9

10

11
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Bilden (12) visar ett tippskydd i "inaktivt" läge.

Om CLEO har en fotplatta från HOGGI måste den kanske fällas upp 
vid transport.

• För fotplattan nedåt som bilden visar (13).

Om CLEO har sitt- och ryggdynor från HOGGI gör du så här för att 
montera dynorna:

• Dra ryggdynan med kappan över ovankanten på ryggplattan och 
tryck fast dynan på den förmonterade kardborren (14).

• Skjut in sittdynan som bilden visar under ryggstödet genom att 
placera den på sittytan (15).

• Fäst de främre stoppningarna enligt bilden med tryckknapparna på 
den främre sitskanten resp. på den nedre sittplattan (16).

Använd aldrig fotplattan för att kliva i och ur rullstolen!

12

13

14

15

16
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• För bandet över den bakre sitskanten och fäst med tryckknappen 
(17).

Om CLEO har en formad sittdyna från HOGGI gör du så här för att 
montera sittdynan:

• Fäst sedan de vidhäftande banden till höger och vänster på 
sittplattan (18) enligt bilden.

• Lägg nu den formad sittdynan med början i bakkant på sittplattan 
(19).

• Fäst de båda stoppningarna med tryckknapparna på den främre 
sitskanten (se även bild 16).

Om CLEO har ett centralt körhandtag från HOGGI gör du så här: 

• Ställ dig bakom eller bredvid rullstolen.
• Öppna extenderspaken enligt bilden.

17

18

19

20

21
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• Tryck på fjäderknappen (22) enligt bilden och ställ in körhandtaget i 
önskad höjd.

• Stäng extenderspaken.

Se upp!
Kontrollera genom att rycka i körhandtaget om 
stativfjädern sitter på plats och att extenderspaken är 
låst!

Om CLEO har en körbygel från HOGGI gör du så här: 

• Ställ dig bakom eller bredvid rullstolen.
• Öppna båda extenderspakarna på körbygelfästena.

• Sätt i körbygeln ovanifrån i fästena (25) enligt bilden.

• Kontrollera att fjäderknapparna (på båda sidor sticker ut under 
fästerna till körhandtagen (26) enligt bilden.

22

23

24

25

26
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• Stäng extenderspaken på båda sidor.

Se upp!
Kontrollera genom att rycka i körbygeln att den är 
ordentligt fastlåst i fästet!

Om CLEO har körhandtag från HOGGI gör du så här: 

• Ställ dig bakom eller bredvid rullstolen.
• Öppna båda extenderspakarna på fästerna till körbygeln.

• Sätt i körhandtaget ovanifrån i fästena. Tryck ned fjäderknapparna 
och för ned körhandtaget så långt att det sticker ut nedanför 
fästena.

• Kontrollera att fjäderknapparna (på båda sidor sticker ut under 
skjutbygelfästena enligt bilden.

• Stäng extenderspaken på båda sidor.

Se upp!
Kontrollera genom att rycka i körhandtaget att det är 
ordentligt fastlåst i fästet!
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5 Justerings- och anpassningsmöjligheter
5.1 Broms HOGGI light
 
Aktivera bromsen genom att trycka bromsspaken bakåt med pek-
fingret	(32).

Se upp!
Alla bromsar som verkar mot däcken är inte avsedda 
som färdbromsar utan enbart som parkeringsbromsar. 
Parkeringsbromsarna får inte användas som färdbromsar. 
Om rullstolen stoppar plötsligt kan det i extremfall leda till 
att den välter.

Bild 33 visar aktiverad broms HOGGI light.

Se upp!
Parkeringsbromsens funktion är beroende av däckens 
lufttryck. Innan du kör iväg med rullstolen ska du 
kontrollera att lufttrycket i däcken är rätt. Korrekt lufttryck 
anges på däcket och ska för drivhjulen vara minst 6 bar 
(600 kPa).

• Tryck bromsspaken framåt (34) enligt bilden för att inaktivera 
HOGGI light-bromsen.

5.2 Broms (broms integrerad i ekerskydd)

• Aktivera bromsen genom att trycka bromsspaken (35) bakåt med 
fingrarna	eller	handflatan.

Se upp!
Alla bromsar som verkar mot däcken är inte avsedda 
som färdbromsar utan enbart som parkeringsbromsar. 
Parkeringsbromsarna får inte användas som färdbromsar. 
Om rullstolen stoppar plötsligt kan det i extremfall leda till 
att den välter.

Bromsklacken trycker på däcken och spärrar dem. Bromsklacken 
har 90° vinkel i förhållande till hållaren. Bromsbygeln ska sticka ut ca 
3–5 mm över hjulets mitt (36).

Se upp!
Parkeringsbromsens funktion är beroende av däckens 
lufttryck. Innan du kör iväg med rullstolen ska du 
kontrollera att lufttrycket i däcken är rätt. Korrekt lufttryck 
anges på däcket och ska för drivhjulen vara minst 6 bar 
(600 kPa).
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• Dra	bromsklacken	uppåt	med	fingrarna	eller	handflatan	för	att	
släppa bromsen.

Bromsbygeln ska vid öppen broms ha ett avstånd på ca 12–15 mm 
till hjulet (38).

Avståndet kan ställas in med hjälp av ställskruven eller genom att 
bromsen	flyttas	på	monteringsklämman.

Bromsarna ska ställas in av fackpersonal.

5.3 Sittbredd

CLEO finns	i	tre	ramstorlekar.
Sittbredden kan regleras från 24 cm till 34 cm.
Sittbredden mäts mellan basplattorna resp. mellan sidoskydden 
(39).

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning. 
Fackhandlaren kan ställa in en annan sittbredd.

5.4 Sitthöjd, sittdjup, sittvinkel 

Sitthöjden, sittdjupet och sittvinkeln ställs in med de båda  
skenorna på sidorna (40).

• Lossa och avlägsna skruvarna på båda sidor om basplattan och 
välj monteringsposition för skenorna med hjälp av hålen. Skruva 
fast alla skruvförband igen.

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning. 
Fackhandlaren kan göra omarbetningar. 
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När inställningar har gjorts ska alla skruvförband som 
lossats dras åt på nytt på båda sidor.
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CLEO kan ha en cambring på 6°, 9° eller 12°. På bilden visas 
cambringsadaptrar (42).

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning. 
Fackhandlaren kan ställa in en annan cambring. 

5.5 Ryggstödets höjd

• Rygghöjden kan justeras i intervall om 2 cm genom att ändra 
position på ryggplattan och rygginfästningen i tillägg.

• Ryggstödets höjd kan ändras steglöst genom att de markerade 
skruvarna	(på	båda	sidor)	lossas	och	flyttas	i	de	långa	hålen.

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning. 
Fackhandlaren kan ställa in en annan höjd på ryggstödet. 

5.6 Ryggvinkel

• Ryggvinkeln kan ändras genom att de markerade skruvarna 
(på båda sidor) lossas.

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning. 
Fackhandlaren kan ställa in en annan ryggvinkel. 

5.7 Aktiveringsgrad
Aktiveringsgraden beskriver förhållandet mellan ryggstödets position 
och drivhjulsaxeln. Ju längre bakom drivhjulsaxeln som ryggstödet 
ställs in, desto aktivare kan CLEO köras. (t.ex. lyfta länkhjulen). 
Tvärtom betyder en inställning över eller framför drivaxeln en 
tippstabilare körposition.

Se upp!
Inställningar med hög aktiveringsgrad kräver en van 
förare och användning av tippskydd.
En justering ska enbart utföras av fackhandlaren.
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Aktiveringsgraden ställs in via ryggplattans monteringsposition 
på basplattan. På basplattan kan du välja mellan tre olika 
ryggpositioner.

5.8 Inställning av centralt körhandtag i höjdled

• Öppna extenderspaken.
• Tryck in fjäderknappen enligt bilden och ställ in körhandtaget i 

önskad höjd.
• Kontrollera att fjäderknappen är placerade enligt bilden (48) under 

klämblocket för att garantera att körhandtaget sitter ordentligt.

• Stäng extenderspaken.

Se upp!
Kontrollera att fjäderknappen sitter ordentligt fast genom 
att rycka i körhandtaget.

TIPS!
När körhandtaget vrids framåt enligt bilden (51), kan man gå bredvid 
rullstolen och ha (ögon)kontakt med barnet.

5.9 Inställning av körbygel i höjdled
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Med rasterleden på körbygeln kan handtaget ställas in i en bekväm 
höjd för ledsagaren.

När båda tryckknapparna på rasterleden har tryckts in kan bygeln 
vridas till önskat läge (52).

5.10 Inställning av körhandtagets höjd och vinkel

Höjd och vinkel kan ställas in för skjuthandtagen.

• Öppna extenderspaken på båda sidor.
• Tryck in fjäderknappen samtidigt och för körhandtaget till önskad 

höjd.

• Kontrollera att fjäderknapparna är placerade enligt bilden (53,54) 
under körhandtagsfästet för att garantera att körhandtaget sitter 
ordentligt

• Lossa båda de markerade förskruvningarna på tvärbygeln och välj 
önskad vinkelposition.

• Skruva fast båda förskruvningarna igen.

• Stäng extenderspaken på båda sidor.

Se upp!
Kontrollera att fjäderknapparna sitter ordentligt fast 
genom att rycka i körhandtagen.

5.11 Tippskydd

• Tippskyddet kan ställas in steglöst i vinkel (56) när den markerade 
förskruvningen har lossats.

Tippskyddet ställs in så att rullen på änden av tippskyddsröret 
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När inställningar har gjorts ska alla skruvförband som 
lossats dras åt på nytt på båda sidor.
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befinner	sig	utanför	drivhjulet	och	ca	2–3	cm	ovanför	marken	(57).

När du har tryckt på fjäderknappen kan du ställa in längden på 
tippskyddsröret i tippskyddsfästet i tre lägen (med 2,5 cm avstånd).

5.12 Demontering av drivhjul med qickrelease

Drivhjulen kan lossas via hjulaxeln.
Då blir rullstolen mindre när den ska transporteras.

• Fatta tag i ekrarna nära drivhjulets nav och tryck med tumme på 
hjulaxelns quick release-knapp.

• Dra sedan ut drivhjulet med hjulaxeln ur fästet.
• För att undvika att de fastnar på hjulaxeln kan det vara säkrare att 

dra ut hjulaxeln ur lagret på drivhjulen.
• Montera drivhjulen som under: 

"4 Leverans och montering till användningsklart skick".

Se upp!
Kontrollera att drivhjulens hjulaxel sitter ordentligt fast 
genom att rycka i varje hjul.

5.13 Luftdäck/PU-däck

Drivhjulen kan förses med luftdäck (62, vänster). Bilventilerna gör att 
lufttrycket kan kontrolleras och ställas in på alla bensinstationer med 
lämpliga pumpar, som kan skapa ett tryck på minst 6 bar (600 kPa) 
(61).

Ta hänsyn till det maximala lufttryck som anges på däcksidan.

Luftdäcken har slangar. De kan repareras med material 
som	finns	i	fackhandeln.
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Drivhjulen kan även förses med punkteringssäkra PU-däck (62, 
höger).

5.14 Drivringar

Du kan välja mellan drivringar av aluminium (63, höger) eller rostfritt 
stål (63, vänster).

Det går att montera drivringar med en standarddiameter (64, vänster) 
eller med en större diameter (64, höger).
Drivringarna	finns	i	utförandena	"standard"	och	"hög".

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning. 
Fackhandlaren kan montera andra drivringar.

Alla drivringar kan monteras i läge "smal" eller läge "bred" (65). Även 
här kan fackhandlaren göra ändringar längre fram.

5.15 Trumbromsar

Utöver HOGGI light-bromsen, kan CLEO även utrustas med 
trumbromsar (66).

Trumbromsarna styrs via körbygeln resp. körhandtaget. 

Alla trumbromsar manövreras med ett bromshandtag (67).
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• Dra åt bromsspaken för att aktivera trumbromsen (68).

•	Tryck	med	fingertopparna	in	den	röda	spärren	i	ett	av	spärrstegen	
och släpp bromshandtaget.

När du trycker på bromsspaken igen släpper spärren och du kan 
inaktivera bromsen.

Bromskraften kan justeras genom att den markerade ställskruven 
dras ut (69).

6.1 Sittplatta

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning.

Funktionerna och inställningarna för sittplattan beskrivs i 5.4 
Sitthöjd/sittdjup/sittbredd.

Band på tillbehör har oftast generösa mått för att kunna anpassas efter alla behov. Korta av de 
överflödiga	banden	på	tillbehör	så	att	de	inte	kan	fastna.	Förhindra att bandkanten fransar sig 
genom att smälta den (t.ex med en cigarettändare).

6 Tillbehör
Alla tillbehör ska installeras av fackpersonal, under förutsättning att de inte redan har installerats av 
tillverkaren. Vissa monteringsanvisningar ges dock här för att underlätta för fackpersonalen.
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6.2 Ryggplatta

Rullstolen byggs i enlighet med kundens beställning.

Funktionerna och inställningarna för ryggplattan beskrivs i 5.5 
Rygghöjd och 5.6 Ryggvinkel.

6.3 Knävinkel, 90°

Fast monterad knävinkel 90° för olika underbenslängder (72):

Underbenslängd – kort: 13–26 cm
Underbenslängd – lång: 13–36 cm

6.4 Fotplattans djup och vinkel

Fottplattan kan fällas upp.

Fotplattan måste alltid vara uppfälld när brukaren ska 
sätta sig.

När du har lossat de fyra markerade skruvarna på fotplattan kan den 
ställas in i djupled (73).

Då ändrad du fotplattans utgångspunkt och därmed även dess 
vinkel. 

Fotplattans vinkel kan ställas in från ca 80° till 100° (74).

• Skruva sedan fast förskruvningarna igen.

När inställningar har gjorts ska alla skruvförband som 
lossats dras åt på nytt.

6.5 Fäste fotplatta med lås

Fotplattans fäste kan förses med ett lås. När fotplattans vinkel ställs 
in måste låset också ställas in när skruvarna till höger och vänster 
har lossats (75). Genom att dra i aktiveringsbandet öppnas låset 
och fotplattan kan fällas upp. När den fälls ned spärras fotplattan 
automatiskt.

Alla fyra förskruvningarna måste vara fast åtdragna på 
fotplattans fäste.
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6.6 Fotplatta av plast, svart, platt

Fotplatta av plast (76). 

6.7 Fotplatta av plast, svart, med hälstopp

Fotplatta av plast med extra hälstopp som förhindrar att fötterna 
glider ur bakåt (77).

6.8 Fotplatta av aluminium, platt
Fotplatta av aluminium (78). 

6.9 Fotplatta av carbon, platt

Fotplatta av carbon (79). 

6.10 Underbenslängd

När båda vingskruvarna på fotplattans hållare har lossats kan 
underbenslängden ställas in steglöst (80).

• Skruva sedan fast vingskruvarna igen.

När inställningar har gjorts ska alla skruvförband som 
lossats dras åt på nytt. 80
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6.11 Sittdynor

HOGGI sittdyna är 3 cm tjock och fylld med olika typer av 
skummaterial. Överdraget är tvättbart
och skumdynan kan tas ut genom att man öppnar en dragkedja (80).

6.12 Formad sittdyna

Formad sittdyna, med abduktion, benstöd och upphöjning, med 
avtagbart överdrag av Trevira CS.

6.13 Ryggdyna

Hoggi ryggdyna består av 3 stycken skumdynor. Ryggdynan 
kan justeras i djupled genom att ta ur eller lägga i önskat antal 
skumdynor. Skumdynan tas ut/läggs i genom att man öppnar en 
dragkedja och kan enkelt utföras med användaren sittandes i stolen. 
Överdraget till ryggdynan är tvättbart i 60 °C.

6.14 Ekerskydd

Ekerskyddet	skyddar	barnets	fingrar	från	att	fastna	i	ekrarna.

Barnet kan måla eller dekorera det transparenta ekerskyddet (83).

Om du vill titta på färgade ekerskydd besöker du oss på internet på 
www.hoggi.de eller beställer vårt ekerskyddsprospekt.

6.15 Huvudstöd "standard" med stoppning

Detta huvudstöd är enbart lätt format och fungerar som en 
avlastningsyta för bakhuvudet.

Huvudstödet kan monteras på båda ryggplattorna (84).
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6.16 Huvudstödhållare "universal"

Huvudstödshållaren kan skruvas fast på båda
ryggplattorna (86). När spärrspaken har lossats kan ett huvudstöd 
ställas in i höjdled. 

När inställningar har gjorts ska alla skruvförband som 
lossats dras åt på nytt.

6.17 Huvudstöd med nackstoppning

Detta huvudstöd kan enbart justeras i djupled och med avseende på 
vinkeln.

Plåtinlägget under stoppningen kan anpassas till huvudets storlek.

Överdraget kan tas av för rengöring.

6.18 Armstöd/PU-armstöd 

Armstöden är integrerade i sidoskyddet och är både avtagbara och 
höjdställbara. 

Genom att trycka in den vita knappen på sidoplattan justeras 
armstödet upp eller ner till önskad höjd.

Armstödet klickar till när det är i riktig position.

6.19 Bord

Bordet kan monteras med klämlisterna på armstödet. Klämlisterna är 
förinställda för armstödens avstånd.

•	Lossa	de	räfflade	muttrarna	och	tryck	på	klämmorna.
• Skjut på bordet på armstöden.
•	Skruva	åt	de	räfflade	muttrarna	igen.	
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6.20 Höftbälte
Det	finns	förmonterade	stegfästen	i	slutet	av	bältet.	
 

• För in bältesändarna så att bältet enbart löper en gång genom 
stegfästet, enligt bilden.

Längden på den lösa bältesdelen bestämmer höftbältets längd.

• För in bältesändarna genom hålen till vänster och höger på den 
nedre delen av ryggbasen (90).

• För sedan den lösa bältesänden, enligt bilden, genom stegfästet 
igen.

 
Höftbältet öppnas genom att du trycker på knappen i spännet.

På bälteslåset kan höftbältet spännas ytterligare genom att du drar i 
bältet	(finjustering).

6.21 Fotremmar

Med	fotremmar	kan	fötterna	fixeras	bekvämt.	Fotremmarna	dras	
genom ringar på fotplattan. Hälarna måste vila mot fotplattans 
häldel. Fotremmarna stängs och justeras på längden med hjälp av 
kardborrefästen.

Fästet ska alltid vara vänt utåt (93).

6.22 Abduktionskil, fällbar och avtagbar

Med A-kilen kan låren separeras från varandra resp. höften stöttas.

Genom att trycka på den markerade delen kan abduktionskilen vikas 
undan eller tas bort (t.ex. när brukaren ska kliva i eller ur).
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De två främre hålen möjliggör olika avstånd 
på 4-punkts bälte.
 
Höftbältet är fäst i sidoplattan, medans  
4 punktsbältets främre punkt är fäst i  
sittplattan. När sittdjupet justeras på Cleo, 
kommer höftbältets infästning bli kvar.
 
Detta resulterar även i större avstånd mellan 
de två bältesdelarna.



31

7 Transport
7.1 I bagageutrymme

CLEO kan, beroende på storlek och utrustning, transporteras med 
uppfälld fotplatta och avtaget körhandtag.
De minsta måtten uppnås när du fäller in fotplattan och demonterar 
drivhjulen och ev. länkhjul, tippskyddsbyglar och ev. centralt 
körhandtag/körbygel/körhandtag (96).

7.2 Använda rullstolen för transport i handikappanpassat fordon
SE UPP!
Vid transport i ett handikappanpassat fordon ska alltid fordonets säten 
och tillhörande spärrsystem användas av passagerarna när det är 
möjligt.
Det är enbart då passagerarna är skyddade på bästa sätt vid en olycka.
CLEO är godkänd för transport i bil och är testad enligt ISO 7176-19
Vi	rekommenderar,	där	och	när	det	är	möjligt,	att	brukaren	flyttas	till	de	
säten	som	finns	i	motorfordonet	och	att	fordonets	fastspänningssystem	
används. Det är det enda sättet att garantera passagerarna bästa 
möjliga skydd om en olycka skulle uppstå.

 
Undantaget är om transportfordonet är utrustad med en anordning  
utformad enligt Bussdirektiv 2001/85/EG, Bilaga VII, punkt 3.8.3. Då 
kan brukaren färdas utan fästanordning med rullstolen vänd med  
ryggen mot färdriktningen.

7.3 Förflyttning till och från rullstolen

SE UPP!
• Aktivera alltid bromsarna innan brukaren sätter sig i 

resp. lämnar rullstolen.
• När barnet tränar sig på att sätta sig i rullstolen får 

det enbart göra det tillsammans med en person som 
hjälper till, som säkrar rullstolen. Ändra inställningen för 
fotplatta och sitthöjd om rullstolen tenderar att tippa. 

• Öka tippsäkerheten genom att vrida länkhjulsgaffeln 
framåt (hjulavståndet förstoras).

För ungdomar kan det vara lämpligt att från en viss ålder, vikt och 
beroende	på	kroppsförmåga,	göra	en	förflyttning	i	sidled	via	sidode-
len.

• Manövrera rullstolen till en vinkel på ca 45° i förhållande till sittmö-
beln	eller	rullstolen	som	brukaren	ska	flytta	sig	från	(98).

• Aktivera HOGGI light-bromsen (99).
	 Som	stöd	under	flytten	kan	även	sitsyta/ryggstöd,	drivringar	och	

sidodelar användas kort.
Öva	på	överflyttningen	tillsammans	med	en	annan	person	tills	ni	kan	
göra den på ett säkert sätt. Flytten ska göras i en rörelse.
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6.23 Tipphjälp

Tipphjälpen gör det lättare att tippa rullstolen och hjälper därmed 
t.ex. ledsagare att ta sig förbi trottoarkanter eller trappsteg (95).
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• Fäll sedan ned fotplattan och placera fötterna på den. Korrigera 
sittpositionen vid behov. Slutligen kan parkeringsbromsen inaktive-
ras och rullstolen användas.

• Utför i omvänd ordning när brukaren ska lämna rullstolen.

 

7.4 Tippskydd för användning i trappor o.dyl.

CLEO kan utrustas med ett tippskydd.
Ett tippskydd ökar rullstolens säkerhet.

Funktionerna hos och inställningen av tippskyddet beskrivs i 4 
Leverans och montering till användningsklart skick samt i 5.11. 
Tippskydd.

SE UPP!
Om det bara går att passera trappor med hjälp av en 
extra person kan ett tippskydd i aktivt läge leda till ett fall. 

Ställ tippskyddet i inaktivt läge, så att det inte kan fastna 
på stegen vid transport. 

Ställ sedan tippskyddet i aktivt läge.
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8 Underhåll, skötsel och användningstid

CLEO är CE-märkt. Härmed garanterar tillverkaren att denna medicinska produkt uppfyller kraven i EU-riktlinje 
93/42/EEC.
Före varje användningstillfälle ska rullstolens, och framför allt bromsarnas, funktion kontrolleras. Självdragan-
de	muttrar	ska	bara	användas	en	gång.	När	dessa	muttrar	har	lossats	flera	gånger	måste	de	bytas	ut.
Kontrollerna som anges i följande lista ska utföras av användaren enligt angivna tidsintervall.

Kontroll     Dagligen före användning Vecka    Månad

Funktionskontroll av bromsen        X

Funktionskontroll av tippskyddet        X

Kontroll av att drivhjulen sitter ordentligt (hjulaxel)                    X 

Kontroll av att fotplattan sitter fast                        X

Lufttryck (se uppgifter på däcksidan)                      X

Kontroll av att drivringarna är hela            X

Kontroll av skruvförband             X

Visuell kontroll av slitagedelar som hjul och lager           X

Smuts på lager              X

Kontroll av drivhjulets ekerspänning           X

Kontroll av tippmekanism             X

Om något fel påträffas ska du kontakta din auktoriserade fackhandlare och få hjälp med att åtgärda det. 
Vi rekommenderar regelbundet underhåll var tolfte månad hos din auktoriserade fackhandlare.

Skötselråd
- Alla ram- och plastdelar ska enbart rengöras med milt desinfektionsmedel av den typ som 

kan köpas i vanlig handel.
- Stoppade delar kan tvättas i 60 °C. I tvättmaskin får de dock enbart tvättas i tvättpåse eller 

i dynöverdraget. Använd desinfektionsmedel av den typ som kan köpas i vanlig handel.
- Oftast räcker det att torka av med en fuktig trasa.
- Får ej användas i saltvatten. 
- Undvik vid behov att sand eller annan smuts kan angripa hjullagren.
- När rullstolen blir våt rekommenderar vi att du torkar den torr.
- Mellan länkhjulsgaffel och länkhjul samlas ofta hår eller smuts som med tiden kan göra att 

länkhjulen svänger sämre. Demontera svänghjulet och rengör gaffel och länkhjul grundligt 
med ett milt rengöringsmedel.

- Drivhjulen kan demonteras via hjulaxeln. För att systemet ska fortsätta fungera ska du se 
till att ingen smuts sätter sig på hjulaxeln eller på hjulaxelfästet. Olja in hjulaxeln lätt med 
jämna mellanrum med en hartsfri symaskinsolja.

- Kontrollera skruvförbanden, framför allt när rullstolen först tas i bruk och när inställningar 
har gjorts. Om ett skruvförband skulle lossna vid upprepade tillfällen vänder du dig till din 
fackhandlare.
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CLEO – användningstid:
Den förväntade användningstiden för CLEO är 5 år, beroende på användningsintensitet, skötsel samt underhåll. 
Vi rekommenderar en årlig inspektion av en auktoriserad fackhandlare.
Vid störningar eller defekter på rullstolen ska den lämnas till sjukvårdsinstans eller fackhandlare för reparation.

VARNING!
*Sitthöjden är beroende av ramstorlek, hjuldiameter och cambring.

VARNING!
**Tillbehör och komponenter reducerar den återstående lastkapaciteten.

VARNING!
*** Vikten avser en CLEO i grundutförande och med XXX mm sittbredd.

Ramstorlek 1 Ramstorlek 2 Ramstorlek 3
Sittbredder 
24,26,28,30,32,34,36

24 - 30 cm 24 - 34 cm 26 - 36 cm

Sittdjup - 2 cm till +6 cm i  
fårhållande till sittbredd

220–360 mm 220–400 mm 240–420 mm

Rygghöjd 20-35 cm  
med 2 cm intervall

Stl 2 20-35 cm med 2 
cm intervall

Stl 3 20-35 cm med 2 
cm intervall

Sitshöjd* (fram) 290–390 mm  320–420 mm 360–460 mm
Sitsvinkel ca 0° till 11° ca 0° till 11° ca 0° till 11°
Ryggvinkel -10° till +10° -10° till +10° -10° till +10°
Underbenslängd 130–360 mm 130–360 mm 130–360 mm
Fotplattans vinkel inställningsbar ca +/- 

10°
inställningsbar ca +/- 
10°

inställningsbar ca +/- 
10°

Drivhjulsdiameter 20“ 22“  24“
Styrhjulsdiameter 4“, 5“, 5,5“ 4“, 5“, 5,5“ 4“, 5“, 5,5“
Cambring 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12°
Användarens vikt** (maxvikt) 60 kg 60 kg 60 kg

Vikt***
Totallängd
Totalbredd
Höjd (utan skjutbygel)
Massa 
(den tyngsta delen)

9 Tekniska data 
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Bäste Kund,

Vi vill tack er för det förtroende ni visat oss genom att köpa vår produkt.
Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning,
innat du tar produkten i bruk första gången.

Vi förbehåller oss tekniska ändringar.

Viktig information
Förvara bruksanvisningen på en säker plats, och om nödvändigt gör en kopia av den.

Med vänliga hälsningar
Minicrosser AB
MedemagruppenAS

Minicrosser AB
Bultgatan 28
442 40 Kungälv

Tel. 0303-24 52 00
E-mail. info@minicrosser.se
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