Arbeidsstoler
Bruksanvisning
Hepro Elektro Kilo Arbeidsstol
For modell
E1 Kilo 2020
E1 Kilo 2021

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i
bruk første gangen.
Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:
EN 12182
EN 1335-1, 2, 3
EN ISO 14971

EN 1021-1
EN 1021-2
EN 60601-1-2
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Tilsiktet bruk
Elektro Kilo Arbeidsstol er konstruert og designet for store personer som trenger en
arbeidsstol. Stolen har store hjul og god plass for beina slik at det er enkelt å forflytte seg på
gulvet ved å ”sparke” seg frem. Stolen har brems slik at den ved behov kan stå stødig på
gulvet. Stolen kan enkelt reguleres slik at den passer til brukeren og gir god ergonomisk
sittestilling.

Regulering av rygg
Ryggen kan reguleres opp og ned ved hjelp av ryggutløseren A
bak på ryggen. Dra den ut for å løsne ryggen, flytt ryggen til
ønsket posisjon og la utløseren gli inn i sporet igjen.

Regulering armlene
Armlenene reguleres opp og ned ved hjelp av
bryteren på siden av armlenet. Når bryteren løftes
opp løsner armlenet og den kan flyttes fritt, armlenet
låses når bryteren er nede igjen.
Armlenepadsene kan reguleres frem og tilbake. Dette
gjøres ved å dra i armlenetoppen.
Stolens armlener kan enkelt felles bak ved å trykke
inn knappen på undersiden av armlenet.
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Regulering av sitteenheten
•
•

•

Den røde bryteren regulerer sittehøyden,
opp ved å skryve bryteren bakover, og ned ved
å skyve den forover.
Lading av batteriene skjer ved å plugge ladepluggen
inn i ladekontakten ved siden av den røde bryteren.
Må lades før den tas i bruk.
Spaken i bildet under brukes til å regulere
ryggvinkelen. Løft opp for å løsne ryggen, løft ned
for å låse den.

Regulering av bremsespaken
For å kunne regulere bremsespaken i bredden åpnes
unbrako-skruen B på bremseadapteret og spaken kan flyttes
• Hvis bremsespaken ønskes fjernet, løftes den rett opp.
• Bremsen aktiveres ved å skyve bremsespaken forover.

B
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Rengjøring
Trekkene kan vaskes på 60 °C, eventuelt rengjøres med skumrens.
Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

Garanti
Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt
Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll.
Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 2-års garanti mot materialog produksjonsfeil.
Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets serienummer alltid
oppgis som referanse.

Sikkerhet
Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som “leketøy” for barn.
Største tillatte brukervekt er 230 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på
bruker og produkt.

ADVARSEL
•
•

Ikke stå på fotringen, stolen kan velte!
Selv om trekk og polstring er motstandsdyktig mot antennelse må det vises
forsiktighet ved bruk av åpen flamme nær produktet, for eksempel ved
røyking.
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