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Lär känna din Hippocampe
Grattis! Du är nu ägare till en Hippocampe!

Hippocampe är utvecklad och producerad av Vipamat Technologie. Kan användas på stranden, i vattnet,  
i ojämn terräng, i skogen eller vid kusten, i hagen eller på snötäckta vägar.
Den är designad för användare med begränsad mobilitet i alla åldrar, oberoende av storlek eller mobilitetsgrad.  
Hippocampe kan användas ensam eller med en assistent och det finns flera sorters tillbehör: väst i neopren,  
huvudstöd, justerbare armstöd, justerbar rygg, broms, väska, ski-kit och transportbag.
Det kan monteras en bredare axel på rullstolen för att öka avståndet mellan sits och hjul.  
Hippocampe är byggd för en personvikt på max 130 kg.
Rullstolen finns i fyra storlekar (S, M, L, XL). Det är endast längden på ramen som ändras, sittbredden är alltid 42 cm.

FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER HIPPOCAMPE
Som med vanliga rullstolar kommer det vara en invänjningsperiod att använda Hippocampe.

Brukaren använder hjulkransen på det yttre hjulet för att rulla stolen.  
Det är bäst grepp på insidan av hjulkransen.  
Du kan svänga Hippocampe på följande sätt:
– Genom att tvinga framhjulet att glida
– Genom att svänga (balansera) på endast bakhjulen, eller med hjälp av assistenten 
som trycker ned körhandtaget

När Hippocampe kommer ner i vattnet, behöver du luta dig lite framåt eftersom framhjulets flytkraft har en tendens att 
tippa stolen bakåt. Kör inte Hippocampe- 
rullstolen djupare i vattnet än till nivå med sitsen. (för bra stabilitet)
En assistent kan hjälpa dig med att hålla balansen genom att hålla i körbågen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING
Kontrollera att hjulen är låsta ordentligt (med klämmorna), att remmarna och spännena är ordentligt fast före  
rullstolen används.
Hippocampe är tillverkad för en brukarvikt på max 130 kg.
Hippocampe är inte en båt. Den låter användaren ta sig ut i vattnet tills det är i höjd med sitsen och den är inte gjord för 
att flyta när användaren sitter i den. Det är obligatoriskt att använda flytväst, och rullstolen skall användas i  
ett övervakat badområde.
Förhållningsregler för att köra rullstolen ut  i vattnet: rekommenderar att du lutar dig framåt (framhjulets flytkraft har en 
tendens att tippa stolen bakåt)
En assistent behövs vid användning i vatten. Användaren kan bara puttas eller dras av en kompetent person.  
Var uppmärksam på tidvatten, strömt vatten och vågor.
För rullstolar utan bromsar var mycket försiktig på stranden och på klippor. Använd inte Hippocampe om ett hjul är 
punkterat eller tomt på luft. Använd inte Hippocampe med mer än en person i stolen. Stå inte i sitsen eller på kåpan till 
fotstödet.
Det är inte tillåtet att bygga om rullstolen. Undgå att köra under hinder med rullstolen. Undgå att bromsa med handen i 
brant lutning – det kan leda till skador. Kör inte rullstolen i lutning som är brantare än 15 %.
Prova inte att köra över hinder som är mer än 10 cm. Sätet är utvecklad för att vara brandsäkert (i 15 sekunder) vid 
kontakt med cigaretter eller tändstickor så att användaren får tid att reagera. När du använder väst, måste du alltid ha 
assistans – speciellt om stolen används i vatten.

Det är obligatoriskt att följa rekommendationerna och råden i detta dokumentet.
 
Skölj rullstolen: det är viktigt att skölja av rullstolen varje gång den har använts i saltvatten, eftersom saltet kan skada 
mekanismen. Detta gäller speciellt för körbågen och hjulaxlarna och dessa måste tas av varje gång de använts.

GARANTI
Denna produkt har en 2-års garanti på delar och mot produktionsfel från inköpsdatum (kvitto behövs).  
Garantin täcker utbyte av defekta delar. Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av felaktig användning eller
generellt slitage genom använding.

VIKTIGT!
Hippocampe-rullstolen är vattentät – delarna är gjorda av aluminium, plast och rostfritt stål för fartyg- och  
cykelproduktion. Men i likhet med alla typer material som kommer i kontakt med saltvatten (dykardräkter, kajaker, båt-
motorer osv), måste Hippocampe sköljas av efter användning.
Om detta inte görs med jämna mellanrum kan saltet förstöra stolen.
Sällskapet Vipamat tar inte på sig ansvar för skador som uppstår på grund av bristande underhåll.



Justera vinkeln på ryggen: Om du vill justera vinkeln, 
justerar du längden på de två skruvarna (c) nederst
på ryggen. (figur 3)
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Montering av rygg som är fällbar

1. Positionera ryggen på rören till ramen.
2. Montera ryggen på ramen genom att fästa skruv (a) med 
    insexnyckeln. (Placera muttern (b) i fördjupningen)

Montera sitsen
3. Trä de två vertikala remmarna genom spännena och fäst dem
    (figur 1).
4. Montera de två breda horisontella remmarna och fäst dem  
    ordentligt figur 2).
5. Fäst de två små diagonala sidoremmarna runt röret till 
    ryggen.

Montering av den justerbara ryggen som kan fällas ned

----->    “Se instruktionen för “Montering av rygg som kan fällas ned” 

Så justerar du höjden på den justerbara ryggen 

1, Öppna de två horisontella spännena bak på ryggen, och lossa på de vertikala banden.
2, Öppna trycklåsen på ryggens rör.
3, Justera ryggen till önskad höjd, och lås trycklåsen i närmaste hål.
4, Fäst de horisentella spännena, och spänn de vertikala banden.
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Montering hjul

1. För in änden av hjulaxeln in i axelhuset på ramen.
2. Håll splinten inne och skjut hjulaxeln så långt in som den går i axelhuset på 
    ramen. (Akta fingrarna)
3. Vrid hjulaxeln så att splinten förs ut ur hålet genom att vrida på hjulaxeln.

Råd vid påfyllning av luft i däcken: 

Du kan ändra lufttrycket från 0,5 bar för lös sand till 1,5 bar för hårt 
underlag (med en cykelpump).

Framhjulet har lågt lufttryck, det kan tillföras mer eller mindre luft 
med en nålventil (för bollar).

Montering körbygel

1. Sätt de två tillkopplingspunkterna in i ytterpunkten till rören på ramen (upp till klämmorna).
2. Håll bägge klämmorna nere samtidigt medans du skjuter handtaget tills de går ut igen.
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Montering armstöd

Demontering av rygg

1. Sänk hylsorna genom att vrida på dem.
2. Lossa de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel eller motsvarande (figur 4).
3. Lyft ut den översta delen av ryggstödet från de två armarna och ta av hylsorna.

Armstöden består av vänster och höger armstöd, som bägge kan flyttas, och två (d) delar 
(som är fästa till ryggstödet när det är färdigmonterat).

1. Börja med att demontera ryggen (delen "Demontering rygg").
2. Sätt delarna (d) från armstöden in i armarna på ryggen.
Vingmuttrarna måste vara på insidan av ryggrören.
3. Justera klämmorna på armarna till ryggstödet.
4. Skruva de två skruvarna på rören (figur 4).
5. Ta bort de fyra skruvarna med klämmor.

Justering:
Placera armstöden i önskad höjd och dra åt de två vingmuttrarna (d) 
för att justera höjden.
Därefter placeras bakdelen (e) av armstöden på röret på ramen.  
Fäst det främre fästet runt röret, för den genom spännet och dra åt.
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Montering huvudstöd

Viktigt: den nya versionen av huvudstödet (V3) måste monteras efter armstöden

Montering huvudstöd

Huvudstödet består av två delar:

Den avtagbara delen (huvudstödet + det justerbara elementet (f)
Fästdelen (vertikalt rör + vinkelstycke till det horisontala röret) (g)

 
1. Börja med att demontera ryggen ("Demontering av rygg",
    figur 4 på sida 5).

2. Montera vinkelstycket på ryggens vertikala rör (figur 5).

3. Sätt den översta delen på plats på ryggstödet med fästskruvarna och 
    hylsorna på skruvarna (figur 6).

4. Montera det vertikala röret på den översta delen av ryggstödet och på 
    vinkelstycket till huvudstödet (figur 7). (Muttern skall vara bakåt)

5. Dra åt alla skruvarna och plastskydden på muttrarna.

6. Montera den avtagbara delen av huvudstödet på fästdelen (figur 8).

Justering till andra positioner:

Börja med att lossa de tre vingmuttrarna 
efter att ha placerat huvudstödsdynan i 
rätt position (i kontakt med huvudet).  
Dra åt vingmuttrarna omedelbart.

Nedre vingmutter: justering av höjd + 
rotation. Mittersta vingmutter: justering 
fram- och bakåt. Övre vingmutter:  
justering fram- bakåt.
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Montering väst

Körbågen måste redan vara monterad.

Positionera västen

1. Placera de övre remmarna till västen i klämmorna på körbågen, 
    och fäst dem (figur 8)
2. Skjut den nedre remmen tilll västen genom locken (på varje sida)
3. För de nedre remmarna runt axlarna, mellan sitsen och ramröret, 
    dra därefter remmen upp när den är trädd under röret.
4. Skjut remmen tillbaks genom locken och dra åt. (figur 9)

Justera västen: 
Dra i spännena på ändarna av remmanra till västen för att strama dem.
Snabb borttagning: lossa de fyra spännena.

Montering broms
1. Lossa de två spännena på de främsta remmarna under sitsen.
2. Positionera den nederste delen av bromsklossen under röret. 
3. Skruva fast den översta delen av bromsklossen genom att dra åt de två  
    skruvarna växelvis

Viktigt: Hårdheten för den översta delen och klossen måste vara så
så lik som möjligt på båda sidor. Kontrollera att stången ar horisontal i förhållande 
till däcket innan du drar åt helt.

4. Positionera bromsarna och låstappen och dra åt skruvarna löst så att det finns   
    möjlighet till justering.

5. Lås bromsen genom att böja och fästa bromshandtaget på utsidan av låstappen  
    på ramröret.  Bromsarmen ( av rostfritt stål ) skall ligga an mot däcket.

6. Positionera låstappen så att bromsarmen låser mot däcket och dra åt skruvarna.

7. Sätt skruvskydden på översta delen av bromsen.
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Montering ballonghjul (Strandhjul)

1. Monteringskit för ballonghjul
2. Montering av kitet

Kitet innehåller:

Innehåll Antal

Ploppar att skydda muttrar o skruvar 12

Brickor 12

Skruvar 6

Muttrar 6

Halvklämmor 12

Stödaxel 1

3. Kontrolera att alla delar finns med, och montera klämmorna på axlarna (bilden nedan) Glöm inte brickorna. 

SERIENUMMER:

Hittar du på bakaxeln för ramen.

4. Se till att stolen står plant, (hälst på ett bord) och kontrollera att stödaxeln är para-
lell med hjulaxeln innan du drar åt skruvarna.

5. Kontrollera att alla halvklämmor sitter ihop mot varandra. 4st x 3. (se bilden)
Tryck på plastskydden.

6. Sätt axlarna in i ballonghjulen och därefter avståndshylsan på insidan. 
Sätt axeln i bakaxeln och se, genom att vrida på axeln, till att låskulan ploppar ut.
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Leverantör:

Minicrosser AB
Bultgatan 28
442 40 Kungälv
Tel: 0303-24 52 00 

E-post: info@minicrosser.se
www.medema.com

Producent:

Vipamat
3 rue Gustave Eiffel
56 270 PLOEMEUR
Frankrike
Tlf +33 (0)2 97 86 24 84
Faks: +33 (0)2 97 86 73 81

www.vipamat.com
E-post:contact@vipamat.com
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