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Service- och underhållsinstruktioner - CLEO - Aktiv rullstol för barn
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1 Modell-id & Grundutrustning
1.1  Modell-id på typskylten

(Typskylten sitter på axelröret, se pil))

x = 4 = Ramstorlek 1
5 = Ramstorlek 2
6 = Ramstorlek 3
Artikelnummer
SB = sittbredd/XXX = färgkod
Serienummer
CE-märkning

Typbeteckning/produktnamn
Max användarvikt/
maxbelastning

Tillverkare
Tillverkningsort
Tillverkningsår

1.2 Grundutrustning
- Rullstol med fast ram i aluminiumkonstruktion, pulverlackerad, sitsdjupet 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
- Sitshöjd fram: 29 cm till 46 cm
- Sitsvinkel: ca 0,5° till 11,5°
- Knävinkel 90° med fotplatta av plast
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- Ryggvinkel: -10° till +10°
- Sitt- och ryggplatta
- Klädskydd
Drivhjul med hålfälg och lättlöpande hjul inklusive drivringar
(kan demonteras via snabbkopplingsaxeln)
- HOGGI light bromsar
- Cambring 6°, 9° eller 12°
- Maxbelastning: 60 kg

2 Allmän information
2.1 Förord
Du har valt CLEO Aktiv rullstol för barn, 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 bruksanvisning. 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.
Regelbundet underhåll är viktigt. Det ökar säkerheten och förlänger produktens livslängd.
Varje Rehab-produkt ska kontrolleras och underhållas en gång om året.
Det rekommenderas dock att var 6:e månad kontrollera, justera och om nödvändigt, underhålla produkter med en hög användningsfrekvens, med användare som växer eller användare med en sjukdomsbild som ändras.
Endast originalreservdelar skall användas för alla service-och underhållsarbeten.
De service- och underhållsarbeten som beskrivs här får endast utföras av utbildad personal
och inte av användaren av hjälpmedlet.
Denna service- och underhållshandbok avser de respektive reservdelskatalogerna och
bruksanvisningen för de beskrivna produkterna. Använd alla dokument tillsammans.
Använd underhållsplanen (kapitel 3.2, Checklista för avbockning) som kopieringsmall.
Spara ifyllda underhållsplaner och ge kunden en kopia.
CLEO 			Bruksanvisning			1910-0040-D
						
CLEO				reservdelskatalog				1910-1013-D
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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
rullstolen CLEO uppfyller kraven enligt bilaga I i riktlinje 93/42/EEC om medicinsk
utrustning med hänsyn till ändringarna i MDD 2007/47/EG. Tillämpliga harmoniserade
normer har använts.
2.4 Garantivillkor
Garanti lämnas enbart då produkten används enligt denna bruksanvisning och i avsett
syfte. För skador som orsakas av komponenter eller reservdelar som inte godkänts av tillverkaren, 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 återförsäljare vid problem. Vid reparationer får du där enbart originalreservdelar.
2.6 Kundservice
Vår kundtjänst svarar gärna på eventuella tekniska frågor som du kan ha.
Kontaktadresser och telefonnummer hittar du på sista sidan.
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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

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

I samband med allt underhålls- och reparationsarbete finns det några saker att tänka på i
allmänhet:
Varning!
Bekanta dig med produktens funktioner. Om du inte känner till produkten, vänligen läs
igenom bruksanvisningen innan du testar den. Om bruksanvisning saknas, kan du beställa
en genom att kontakta oss. Du kan också ladda ner dokument från vår hemsida på: www.
hoggi.de
Varning!
Läs igenom service- och underhållsinstruktionerna innan du börjar arbeta.

Se upp!
Använd lämpliga verktyg (se sidan 4 ff.).

Se upp!
Använd lämpliga kläder, handskar och skyddsglasögon vid behov.

Se upp!
Se till att produkten inte kan välta eller falla ner, t.ex. från arbetsbänken.
Se upp!
Rengör/desinficera produkten innan provningen påbörjas. Läs vid behov
skötselinstruktionerna och de produktspecifika provningsinstruktionerna i
bruksanvisningen.
Anvisning!
Vid ett mycket stort antal beslag används skruvar och muttrar med gänglåsning. Om
du behöver lossa sådana beslag, byt ut respektive mutter eller skruv mot en med ny
gänglåsning. Om nya skruvar eller muttrar med gänglåsning inte finns tillgängliga, använd
flytande gänglåsningsmassa med medelhög hållfasthet (t.ex. Loctite 241 eller
Euro Lock A24.20).
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4 Erforderliga verktyg och underhållsplan
4.1 Erforderliga verktyg
Följande lista visar de verktyg och hjälpmedel som behövs för servicen.

Spärrhake och hylsnyckelinsats
strl. 8-24

Momentnyckel
Mätområde 5-50 Nm

Skruvnyckel
strl. 6 - 24

Insexnyckel
strl. 3 - 6

Skruvmejsel
Bladbredd 2,5 3,5 och 5,5

Stjärnskruvmejsel
Storlek 2

Plasthammare

Hammare ca 300 g

Mattkniv med skära och
standardblad

sidavbitare

Flytande gänglåsning ”medelfast”

Nittång för nitar upp till 5 mm
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Pos.

Kund:
...............................................

CLEO

Underhållsplan för regelbunden
översyn

Aktiv rullstol

Kontroll (Checklista för avbockning )

Område

Serienummer:

1.)
Funktion/inställning
(se bruksanvisningen)

.......................................

2.)
ingen skada/deformation

3.)
Beslag

o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

1. Basprodukt
1.1

Ram

- Inställningar av aktiveringsgrad

1.2

Ryggbas

- Ryggvinkel
- Inställningar av aktiveringsgrad

1.3

Bakaxel

1.4

Basplattor

1.5

Sittram

- Sitshöjd/sitsdjup/sitsvinkel

1.6

Skjutbygel/körhandtag
Centralskjuthandtag

- Höjdjustering
- Vinkeljustering handtagshållare
- Demontering

1.7

Bromssystem

- Bromsfunktion

1.8

Trumbromsar

- Bromsfunktion

1.9

Styrgaffelfästen

- Svänga hjulgaffeln

1.10

Framhjul

- Däck
- Lufttryck
- Hjulens gångegenskaper

1.11

Bakhjul

- Däck
- Lufttryck
- Hjulens gångegenskaper
- Cambring
- Quick-Release-axel

1.12

Drivring

- Monteringsposition

Uppfyller rullstolsinställningarna
användarens krav?

o

Anteckningar:

8

1.)
Funktion/inställning
(se bruksanvisningen)

2.)
ingen skada/deformation

3.)
Beslag

o
o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

2. Tillbehör
2.1

Hjulkåpa

- Höjdjustering

2.2

Tippskydd

- Tippskydd
- Fälla undan dynan
- Vinkeljustering

2.3

Sittplatta

2.4

Ryggplatta

2.5

Knävinkelsystem

2.6

Hållare för fotplatta

- Höjdjustering

- Underbenslängd
- Hopfällning av fotplattan
- Låsning av fotplattan

2.7

Fotplatta

- Fotplattans vinkel

2.8

Sittdynor/ryggkuddar

- Klädsel

2.9

Ekerskydd

- Ekerskydd

2.10

Huvudstöd "standard" med
stoppning

- Höjdjustering

2.11

Huvudstöd med nackstoppning

- Klädsel
- Höjdjustering
- Vinkeljustering
- Klädsel

2.12

Armstöd

- Höjdjustering

2.13

Bord

- Fastspänningsanordning

2.14

Bältesinfästningar:
Höftbälte, 4-punkts höftbälte,
fotledsremmar

- Förslutningar

Uppfyller inställningarna för tillbehören användarens krav?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Anteckningar:

Underhållet utfördes av: .............................................................. den: ......................................
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5 Montering av fackhandlaren vid
leverans
För att skydda mot skador under
transporten har framhjulen, hjulgafflarna och, om nödvändigt, tippskyddsrören bort före paketeringen.
Monteringen ska utföras av en
tekniker/fackhandlare och inte av
slutkunden.
Instruktionerna beskriver monteringen på en ramsida. Fortsätt därefter
på samma sätt på motsatt sida av
ramen.

1

5.1 Montering av styrgafflarna
För monteringen behöver du följande
verktyg och hjälpmedel:
- Momentnyckel med ett mätområde på
10 Nm
- Adapter med nyckelbredd 13 mm
- Adapter med insexnyckel strl. 5

2

- Sätt i styrgaffelaxeln som bilden visar in till
stoppet i gaffelhållarens kullager.
- Skruva på den självlåsande muttern (M8)
på styrgaffelaxeln.

3

- Dra åt muttern med ett moment av 10 Nm.

- Täck kullagren ovanifrån med de medföljande lamellpluggarna.

10

4

5
5.2 Fastsättning av tippskyddet
- Beroende på utrustning levereras CLEO
med förmonterad tippskyddshållare.
- För tippskyddsenheten nedåt med hjälp av
foten och vrid enheten inåt tills den är riktad
bakåt.

6

- Sätt i tippskyddsröret i hållaren.
- Tryck in stativfjädern på undersidan och välj
önskad längdposition.

7

8
11

6 Byte vid reparation
6.1 Byte av skjutkonsolens överdel
- Placera den silverfärgade ”ställskruven”
som bilden visar.

9

- Häng ut ”bowdenkabeln” som bilden visar.

10
- Lossa insexskruven med insexnyckel
M6x25
- Upprepa detta steg på andra sidan av skjutbygeln.

11
- Dra skjutbygeln uppåt som bilden visar
(16).

12
12

6.2 Framhjul
- Lossa hjulaxeln som bilden visar.
- Kom ihåg höjdpositionen där hjulet var
förmonterat för senare ominstallation och ta
bort hjulet från styrgaffelhållaren.

13
13

14

- Vid installation av ett nytt hjul sätter du
framhjulet i styrgaffeln och skruva fast det
genom att sätta i hjulaxeln och linshuvudskruven igen.

6.3 Bakhjul
• Ställ rullstolen på framhjulen och lyft den i
sätets bakkant.

15

- Dra ut de genomgående axlarna med
quick release-knappen intryckt och ta av
bakhjulet.
- För montering av det nya bakhjulet skjuter
du in de genomgående axlarna med quick
release-knappen intryckt (se bilden) genom
lagren på bakhjulen.
- Kontrollera att hjulaxeln sitter ordentligt i
fästet.

16
16
13

6.4 Drivring
- När insexskruvarna har lossats och tagits
bort kan drivringen tas av.
- Välj ett av de båda befintliga hålen för
montering av drivringen (drivring ”smalt”
eller ”brett”, se detaljbild) och fäst
drivringen med insexskruvarna.
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7 Inställningar
7.1 Fotledsremmar
- Placera barnets fot på fotplattan och gör
två markeringar på utsidan av remmen
på fotplattan som bilden visar. Avståndet
mellan de båda markeringarna måste vara
45 mm (18).
- Upprepa denna procedur på insidan av
foten och för den andra foten.

18

Välj önskad vinkel på fotplattan enligt bruksanvisningen innan du börjar borra.
- Borra hål i fotplattan vid de punkter som du
tidigare har märkt ut (19).

- Sätt i de fyra byglarna i hålen som bilden
visar (20) och skruva fast dem på baksidan
(21).

19

- Sätt på brickan och muttern på de utstickande skruvarna på baksidan av fotplattan
och dra åt dem (A).

20
14

- Sätt endast på muttrarna på de utstickande
markerade skruvarna (B) på baksidan av
fotplattan och dra åt dem (21).
A

B
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Dra åt båda förskruvningarna helt.

A

- Positionera barnets fot inklusive den bifogade vristremmen.
- Spännet ska sitta ”högt” som på bilden (A).

- Dra remmen genom bygeln på fotplattan
(23).

22

- Dra remmen tillbaka genom spännet underifrån som bilden visar (24).

23

- Fortsätt dra remmen genom spännet som
bilden visar (25).

24
15

- Dra remmen genom spännet igen uppifrån
som bilden visar (26).

25

- Klipp remmen till önskad längd med en sax
- Värm remmen i änden för att förhindra att
den fransar sig.

26

8 Eftermontering
8.1 – Centralskjuthandtag
• Lossa och avlägsna de fyra förskruvningarna på
ryggbasen.

27

• Markera eller notera höjden för senare användning.

28
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• Avlägsna ryggplattan från ryggbasen.

• Montera listen i ryggbasen med hjälp av
skruvarna..

29

• Placera det (förmonterade) klämblocket (med
extenderspak) bakifrån på de utstickande
skruvarna och dra åt båda förskruvningarna helt.

30

• Sätt tillbaka ryggplattan och skruva fast den i
önskad höjd.
• Var uppmärksam på installationshöjden eftersom
det måste finnas tillräckligt med plats för sittdynan.
• Sätt i alla fyra skruvarna igen och dra åt dem.
När inställningar har gjorts ska alla
skruvförband som lossats dras åt på nytt
på båda sidor.

31

• Sätt i centralskjuthandtaget uppifrån i klämblocket.
• Kontrollera att stativfjädrarna sticker ut under
klämblocket (se detaljbild) för att hindra att
skjuthandtaget glider ut.

32
17

8.2 Ryggdyna
• Placera ryggdynan med det fastsydda vidhäftande
bandet på ryggplattan enligt bilden.
• Markera med en penna de tre ställen där det
medföljande självhäftande hakbandet ska fixeras på
ryggplattan.

33
• Fäst de medföljande självhäftande hakbanden på de
markerade platserna.

34
• Fäst de medföljande självhäftande hakbanden på de
markerade platserna.

35

36
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• Fäst ryggdynan med början uppifrån.
• Tryck fast kardborreremsorna.

37
8.3 Sittdyna
• Placera sittdynan på sittplattan som bilden visar.

38
• Fäst sittdynan med tryckknapparna på sittplattans
främre kant.

39

• Fäst sittdynan med tryckknapparna på sittplattans
undersida.

40
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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.

9 Tekniska data

Sittbredd

Ramstorlek 1

Ramstorlek 2

Ramstorlek 3

240 - 300 mm

240 - 340 mm

260 - 340 mm

Sittdjup

220 - 360 mm

220 - 400 mm

240 - 400 mm

Rygghöjd

200, 250, 300, 350 mm

200, 250, 300, 350 mm

200, 250, 300, 350 mm

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***

10,3 kg

10,8 kg

11,1 kg

Totallängd maximal / minimal

1030 mm / 915 mm

1090 mm / 935 mm

1090 mm / 965 mm

Totalbredd maximal / minimal

660 mm / 515 mm

730 mm / 525 mm

750 mm / 555 mm

Höjd maximal / minimal

850 mm / 550 mm

880 / 580 mm

920 mm / 620 mm

Massa
(den tyngsta delen)

7,3 kg

7,8 kg

8,1 kg

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

Medemagruppen
Minicrosser AB
Bultgatan 28
442 40 Kungälv
0303-24 52 00
info@minicrosser.se
www.medema.com
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