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Viktigt angående bruksanvisningen
Vi gratulerar dig till ditt val av Permobilprodukt. Vi kommer att göra allt för att du 
även fortsättningsvis skall känna dig nöjd med din produkt.
Innan du börjar använda din sits och rullstol är det viktigt att du läser och förstår 
innehållet i denna bruksanvisning och speciellt avsnitten som beskriver Säkerhet.
Bruksanvisningen är i första hand avsedd att lära dig din sits funktioner och 
egenskaper och hur du på bästa sätt skall använda den. Den innehåller även 
viktig säkerhets- och underhållsinformation och beskriver eventuella problem 
som kan uppstå vid användning.
Förvara alltid bruksanvisningen i anslutning till din rullstol, då behov av viktiga 
uppgifter angående användning, säkerhet och underhåll kan uppstå.
Det finns också möjlighet att hämta information kring våra produkter via vår 
hemsida på internet. Du hittar oss på www.permobil.se.
Om din sits är märkt med dekalen ”Specialanpassad produkt” är den anpassad 
efter dina behov och önskemål. Det innebär att utförande och funktioner kan 
avvika från texten i denna bruksanvisning, eller utförande och funktioner på 
andra sitsar av samma typ.
All information, samtliga bilder, illustrationer och specifikationer är baserad på 
den produktinformation som fanns tillgänglig vid tidpunkt för tryckning av denna 
bruksanvisning. Bilder och illustrationer som återfinns i bruksanvisningen är typ-
exempel och inte avsedda att vara exakta avbildningar av olika delar av sitsen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående information.
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Teknisk support
Vid behov av teknisk support, kontakta Permobil AB, Tel: 060-59 59 00 eller  
din hjälpmedelscentral.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar och tillbehör beställs från Permobil AB, Tel: 060-59 59 00.

Skrotning
Vid osäkerhet, kontakta Permobil AB, för information om gällande skrotningsavtal. 
Tel: 060 59 59 00

Garanti & service
Permobils elrullstolar levereras med 1 års produktgaranti eller enligt gällande avtal. 
Kontakta Permobil AB för mer ingående information. Tel: 060 59 59 00

Olycksrapportering
Om en olyckshändelse inträffar, ber vi dig kontakta din närmaste Permobil-
representant. Normalt är detta samma person som du kontaktade på anskaff-
ningsdagen. För att förbereda den här kontakten kan du gå till vår hemsida på 
Internet, www.permobil.com. Klicka på länken till ditt land och öppna sedan 
kontaktsidan. Här finns den kontaktinformation som behövs och ett vägledande 
dokument med den information som vi behöver för att utreda olyckshändelsen. 
Lämna så utförlig information som möjligt. Detta är till stor hjälp för oss.
För att höja produktkvaliteten och säkerställa att vår produkt är säker under 
hela dess livslängd är det nödvändigt att du skickar in Olycksrapporter (Incident 
Reports) till oss. Det anges också i MEDDEV 2.12/1 och i Bilaga 9, att tillver-
karen skall ”Uppmuntra användarna, eller de som fått ansvar för att rapportera 
händelser som har inträffat med medicintekniska produkter och som uppfyller 
kriterierna i dessa riktlinjer att rapportera händelserna till tillverkaren och/eller till 
den behöriga myndigheten i enlighet med nationella krav”. 
För att uppfylla dessa krav och säkerställa att våra produkter förblir säkra i dina 
händer behöver vi din hjälp. Vi hoppas att du aldrig behöver använda informatio-
nen på den här sidan men, om en olyckshändelse inträffar, ber vi dig kontakta oss.

Produktgodkännande
Denna produkt uppfyller gällande krav enligt EN 12184 samt ISO 7176.
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Säkerhetsföreskrifter - Allmänt
Sitsen är tung och består av många rörliga delar och måste därför hanteras 
med stor försiktighet. Läs noga igenom och följ alla instruktioner och varningar 
i denna manual innan du använder din sits/rullstol. Felaktig användning kan 
skada både brukaren och sitsen.
I bruksanvisningen förekommer nedanstående ”varningsmarkeringar”, vilka är 
avsedda att göra dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till oönskade 
problem, tillbud, personskada eller skador på sitsen m.m.

Iaktta uppmärksamhet.

m   OBSERVERA

Permobil AB ansvarar inte för de person- eller egendomsskador som 
kan ha uppstått på grund av att brukaren eller annan person inte följt de 
rekommendationer, varningar och instruktioner som förekommer i denna 
bruksanvisning.

m   OBSERVERA

Iaktta extra uppmärksamhet. 
Risk för personskada samt för skador på rullstolen och omgivning.

m     VARNING
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Säkerhetsföreskrifter - Allmänt
Denna sits kan vid leverans vara inställd och justerad efter just dina behov och 
du bör därför alltid rådgöra med din förskrivare innan du gör ändringar eller jus-
teringar på sitsen. Vissa justeringar kan försämra sitsen säkerhet/funktioner eller 
lämpligheten för dina behov.
För att minimera felaktig användning av din sits, är det också av största vikt att 
du ägnar erforderlig tid att bekanta dig med sitsen och dess tillbehörs olika knap-
par, funktions- och styrreglage, sitsen olika justeringsmöjligheter m.m. innan du 
tar den i bruk.

Gör inte den första provturen på egen hand utan se till att du har assistans i 
omedelbar närhet om du behöver hjälp.

För att försäkra dig om att inget skett med sitsen under den sista transporten till 
dig skall du kontrollerna följande saker innan den tas i bruk:
• Kontrollera att alla beställda produkter ingår i leveransen. Om du misstänker  

att något saknas; kontakta snarast din hjälpmedelscentral eller Permobil för  
information.

• Kontrollera att inga transport- eller övriga skador uppstått på sitsen och 
dess  tillbehör. Om du upptäcker att något blivit skadat eller på annat sätt ser 
felaktigt ut; kontakta snarast din hjälpmedelscentral eller Permobil för informa-
tion innan du fortsätter kontrollen.



Bruksanvisning PS Junior Säkerhetsföreskrifter

10

Bruksanvisning PS Junior

Säkerhetsföreskrifter

Klämrisk
Observera att sitsen är tung och innehåller många rörliga delar, vilket innebär 
att klämrisk alltid föreligger.
Använd sitsen elektriska sitsfunktioner med stor försiktighet. Framförallt  när du 
kört intill/under ett bord eller andra fasta och rörliga föremål och försäkra dig 
alltid om att inga föremål som kan störa sitsfunktionernas rörliga delar finns i 
dess omedelbara närhet.

Körning av sitslyft/sitslutning/rygglutning 
Se till att ingenting riskerar att hamna mellan chassit och sitsen när sitslyft/sits-
lutning samt rygglutning används. Vid användning av dessa funktioner ändras 
tyngdpunkten vilket alltid innebär en ökad tipprisk. Kör därför alltid med låg 
hastighet och använd bara dessa sitsfunktioner på jämn mark och inte i slutt-
ningar, på ramper, backar eller andra lutningar.

Tyngdpunkt
Observera att följande faktorer kan påverka sitsens/rullstolens tyngdpunkt och 
därmed också tipprisken:
• Höjning av sitslyften
• Höjd och lutning på sitsen
• Kroppens läge eller viktfördelning
• Körning på lutande underlag, ex.vis ramp eller backe
• Om man använder ryggsäck eller andra tillbehör beroende på den mängd 
 vikt som läggs till.
Om din rullstol börjar röra sig på ett oväntat sätt, släpp omedelbart styrspaken 
för att stanna rullstolen. Förutom vid nödfall, använd INTE av-/påknappen för 
att stanna rullstolen. Det kan leda till att rullstolen stannar hastigt och okontrol-
lerbart, vilket kan leda till personskador.

m     VARNING
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Fastsättningsbälte
Permobils fastsättningsbälte är enbart konstruerat för att hålla brukaren på 
plats och inte som skydd vid ev. kollision/olycka. Kontrollera också bältenas 
kondition regelbundet, så att inte skador eller förslitningsställen har uppstått.

Förflyttning i och ur stolen 
Se till att strömmen är AV innan du förflyttar dig i eller ur rullstolen och innan 
du lyfter armstödet med manöverpanelen.
Vid förflyttning i och ur rullstolen bör man vidta alla försiktighetsåtgärder för att 
minska avståndet mellan rullstolen och den plats till vilken brukaren förflyttar 
sig. Om man förlänger det avståndet kan det innebära att brukaren förlorar 
balansen eller ramlar.
Permobil rekommenderar att brukaren förflyttar sig då någon annan person 
finns på plats och övervakar eller hjälper till.
Var försiktig när du böjer dig eller sträcker dig efter något.
Använd aldrig styrspaken som ett handtag eller stödpunkt.
Använd inte fotplattor eller armstöd som stöd när du tar dig i eller ur rullstolen. 
Fotplattorna och armstöden är inte avsedda att vara något som bär upp tyngd. 
Onödigt hög belastning kan innebära att de ger med sig, vilket kan resultera i 
person- eller egendomsskador inklusive skador på rullstolen.

m     VARNING

Säkerhetsföreskrifter
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Passagerare
Sitsen är inte avsedd att transportera passagerare, oberoende av deras ålder. 
Ej heller tyngre gods annat än brukarens personliga tillhörigheter. Den angivna 
maximala brukarvikten som anges i denna manual får inte överskridas. 
Rullstolens manövreringsförmåga och stabilitet kan försämras som ett resultat 
av detta.

Användning i olika typer av klimat
Permobils sitsar är konstruerad för att tåla de flesta väderleksförhållanden, 
men du bör undvika att exponera sitsen för ex.vis sträng kyla, ihållande fukt, 
kraftigt regn/snöfall och liknande situationer. Om sitsen varit utsatt för något av 
detta, använd den inte igen förrän den är helt torr.
Tänk också på att vissa ytor på sitsen kan upphettas, bli nedkylda vid längre 
tids exponering i kraftigt solsken resp. kyla
Om någon av sitsen kåpor eller manöverpanelens låda har sprickor eller dylikt, 
bör de bytas ut så att inte fuktighet kan tränga in och skada elektroniken.

m     VARNING

Säkerhetsföreskrifter
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Säkerhetsföreskrifter

Transport
Rullstolen får bara transporteras i fordon som är godkända för detta ändamål. 
Kontrollera alltid med transportören att fordonet  är utformat, utrustat och för-
säkrat för att transportera en person i rullstol. En rullstol är inte utformad som 
ett bilsäte och kan inte erbjuda samma säkerhet som erbjuds av standard 
bilsäten, oavsett hur säkert den förankras i fordonet.
Kontrollera noggrant att rullstolen är ordentligt fastsatt och att bromsfrigöringen 
inte är aktiverad (rullstolens drivhjul måste vara låsta). Rullstolen kan spännas 
fast med lastremmar från transportöglorna fram och bak, märkta med gula 
dekaler, eller genom att använda ett Permolock förankringssystem.
Om rullstolen måste transporteras med brukaren sittande i den, försäkra dig 
om att rullstolen spänns fast med ett godkänt fästsystem anpassat för rullsto-
lens totalvikt.
• Rullstolen kan bara fästas genom att använda rullstolens fästöglor eller 

genom att använda ett Permolock förankringssystem.
• Permobil rekommenderar att rullstolen är utrustad med ett nackstöd och att 

detta används vid transport.
• Under transporten är det viktigt att brukaren sitter fastspänd med ett trepunkts 

säkerhetsbälte som är fäst vid golvet och i sidan av fordonet.
• Ett midjebälte fästs på rullstolen är bara avsett att hålla brukaren på plats och 

ger inte det skydd som fordonets säkerhetsbälte gör.

m     VARNING
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Underhåll och service
Utför bara den service och det underhåll som anges i denna bruksanvisning. 
All annan service, förändringar och ingrepp i sitsen och dess tillbehörs vitala 
system skall utföras av behörig serviceman eller person med tillräckliga kun-
skaper för att kunna utföra detta på ett fackmannamässigt sätt. Kontakta alltid 
behörig serviceman eller Permobil vid osäkerhet. 
Vid allt arbete/service på sitsen elsystem skall strömmen brytas. Läs mer om 
hur du gör detta i bruksanvisningen för din rullstol (chassimanualen).
Använd endast reservdelar eller tillbehör som är godkända eller rekommende-
ras av Permobil. All annan användning kan leda till förändringar som försämrar 
sitsen funktioner och säkerhet. Det kan också innebära att garantin för din sits 
inte längre är giltig.
Observera att sitsen är tung och innehåller många rörliga delar, vilket innebär 
att klämrisk alltid föreligger.

m     VARNING

Säkerhetsföreskrifter
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Säkerhetsföreskrifter

Förvaring
Förvara aldrig sitsen och dess tillbehör i utrymmen där kondens kan uppstå 
(imma eller fukt på ytorna) d.v.s. tvättstugor eller liknande utrymmen.
Om du är osäker på hur förvaring kan ske på lämpligt sätt, kontakta din leve-
rantör eller Permobil för information.
Skador/funktionsstörningar på sitsen och dess tillbehör
Om du i något läge upplever att sitsen och dess olika funktioner inte uppför sig 
som förväntat eller om du misstänker att något är fel, avbryt provturen snarast 
möjligt, stäng av rullstolen och kontakta din hjälpmedelscentral eller Permobil 
för information.
Det är av största vikt att Permobil informeras om sitsen och dess tillbehör 
blivit utsatt för transportskada, skada under körning eller skada genom annan 
påverkan snarast efter händelsen. Risk finns att sitsen och dess tillbehör inte 
längre kan brukas på ett säkert och riskfritt sätt.

m     VARNING
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Konstruktion och funktion
Allmänt
PS-Junior är en ergonomiskt utformad sits som på ett enkelt sätt kan justeras 
efter brukarens behov. Sitsen är uppbyggd i moduler, där sitsramen utgör grund- 
stommen som därefter kan kompletteras med ett urval av dynor, armstöd, benstöd 
samt tillbehör såsom vadstöd, lårstöd, nackstöd m.m.
Sitsen kan utrustas med manuell alt.elektrisk sitslyft/sitslutning samt även andra  
manuella sitsfunktioner.

Översikt

1. Ryggstöd 2. Armstöd 

3. Benstöd 4. Fotplattor

5. Sits

2

1

4

3
5
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Konstruktion och funktion
Elektriska sitsfunktioner (kan variera beroende på hur din rullstol är utrustad)
De elektriska sitsfunktionerna drivs av elektriska ställdon som steglöst manöv-
reras via rullstolens/sitsens manöverpanel.
Funktioner
• s i t s l y f t 
• sitslutning
Övriga inställningar och justeringar
Manöverpanel, armstöd, fotplattor samt olika tillbehör såsom manuell sitslutning,  
vadstöd, lårstöd, bålstöd, nackstöd m.m. har manuella justerings- och inställ-
ningsmöjligheter.
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Konstruktion och funktion
Sitsens elektriska funktioner kan styras från rullstolens manöverpanel, för mer 
information, se chassits bruksanvisning. På sitsar utrustade med styrsystemet 
ICS kan de elektriska funktionerna även styras med hjälp av ICS manöverpanelen.

ICS Manöverpanel
Med hjälp av sitsens manöverpanel styrs sitsens elektriska funktioner. 
Manöverdonen kan vara i form av traditionella tryckknappar eller, för vissa 
användare mer lättmanövrerade, vipparmar. Vipparmen förs framåt för att 
påverka den främre knappen och bakåt för att påverka den bakre knappen. 
Manöverpanelens funktioner beskrivs fortsättningsvis som om den var utrustad 
med traditionella tryckknappar, funktionerna är dock lika oavsett manöver-
donens utformning.
Varje manöverdon kan ha två funktioner, symbolen för den aktiva funktionen 
lyser. Byte av funktion sker med hjälp av shift-funktionen, se vidstående sida.

Antalet tillgängliga funktioner varierar berorende på hur din rullstol och sits är utrustad.

m   OBSERVERA

Sitsens manöverpanel.
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Konstruktion och funktion
Manöverpanelens symboler ger information om vilka sitsfunktioner som finns 
tillgängliga, vilka sitsfunktioner som är begränsade, vilka sitsfunktioner som 
orsakar hastighetsreducering eller helt stoppar körning.

Symbolerna kan vara släckta, ha fast sken eller blinka.

Släckt symbol
Funktionens symbol är släckt. Detta innebär att funktionen inte finns tillgänglig 
för tillfället. Med “shift”-knappen byter man mellan vänster och höger sitsfunktion 
för manöverdonen.

Lysande symbol
En fast lysande symbol ger körhastighets relaterad information.
Fast grönt sken innebär att rullstolen kan köras med maximal hastighet.
Fast gult sken innebär att rullstolens maximala hastighet är begränsad på grund 
av den aktuella sitsfunktions position.
Fast rött sken innebär att rullstolen inte kan köras, detta på grund av den aktu-
ella sitsfunktions position.

Blinkande symbol
En blinkande symbol ger ställdonsrelaterad information.
Blinkande grön symbol innebär specialfunktion, exempelvis minnesfunktionen.
Blinkande gul symbol innebär att funktionen är spärrad i den ena riktningen, pga. 
en säkerhetsbrytare. manöverdonet för den aktuella funktionen fungerar bara i 
den “säkra” riktningen.
Blinkande röd symbol innebär att ett fel i aktuellt ställdon upptäckts,  detta kan 
innebära att sitsfunktionen inte fungerar. Kontakta service.
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Sitslyft
Sitsen höjs när knappens övre del trycks ned och sänks när knap-
pens nedre del trycks ner.

Konstruktion och funktion

Sitslutning
Sitsen vinklas bakåt när knappens undre del trycks ned och 
framåt vid tryck på den övre delen.
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Minnesfunktion
Manöverpanelen kan vara utrustad med inbyggt minne med  
tre minnesplatser. Varje minnesplats kan då lagra sitsens  
samtliga elektriska inställningar.

Konstruktion och funktion

Spara inställning
Ställ in sitsen till det läge som du vill lagra.
- Aktivera minnesfunktionen genom att hålla minnesknappen(8) nedtryckt i 2 

sekunder, se bild. Symbolen blinkar grön när minnesfunktionen är aktiverad.
- Aktivera funktionen minneslagring genom att hålla knapp 4 intryckt i två sek-

under, lysdiod 7 lyser grönt, vilket betyder att funktionen är aktiverad.
- Håll knappen för önskad minnesfunktion (5, 6 or 7) nedtryckt i tre sekunder 

för att lagra sitsens inställning, se bild. Symbolen ovanför aktuell minnesfunk-
tion lyser rött och manöverpanelen avger en kort ljudsignal när inställningen 
sparats.

- Återgå till manöverpanelens standard funktioner genom att trycka på minnes-
knappen(8), se bild.

Hämta inställning
- Aktivera minnesfunktionen genom att hålla minnesknappen(8) nedtryckt i 2 

sekunder, se bild. Symbolen blinkar grön när minnesfunktionen är aktiverad.
- Håll knappen för önskad minnesfunktion (1, 2 or 3) nedtryckt, sitsen ställs om 

till tidigare lagrad position, se bild. Av säkerhetsskäl måste knappen hållas 
nedtryckt till dess att sitsen ställts om till önskad position. När den sparade 

1
2 35

6
7

Manöverpanelens minnesfunktion.

4

8

inställningen uppnåtts stannar sitsens 
ställdon, symbolen ovanför minnesplat-
sen lyser grön och manöverpanelen 
avger en kort ljudsignal.

- Återgå till manöverpanelens standard-
funktioner genom att trycka på minnes-
knappen(8), se bild.
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Manuell inställning av ryggstödsvinkel.

Inställning av ryggstödsvinkel

1. Demonera muttrarna och brickorna från de bultar som håller ryggstödet i 
position.

2. Fatta tag i ryggstödet med en hand, demontera skruvarna, vinkla ryggstö-
det till önskad position.

3. Återmontera skruvarna för att låsa ryggstödet i önskad vinkel.
4. Återmontera brickorna och muttrarna.

115°

85°
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Justering av ryggstödets bredd.

Inställning av sitsbredd

Sitsbredd Artnr. skal Artnr. dyna
275 mm 1822709  1822798
300 mm 1822710  1822799
325 mm 1822711  1822800
350 mm 1822712  1822801
375 mm 1822713  1822802
400 mm 1822714  1822803

Breddjustering kräver byte av ryggstödsplåten och ryggstödsdynan. 
Se tabellen nedan för korrekt dyna och plåt.

m   OBSERVERA
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Inställning av sitsbredd
Justering av ryggstödsbredd
1. Demontera ryggstödets dyna, den 

sitter monterad med kardborre på 
ryggstödets baksida, se bild.

Dynan sitter monterad med kardborre 
på ryggstödets baksida.

Ryggstödsplåten sitter monterad  
med fyra skruvar.

2. Demontera ryggstödsplåten, den 
sitter monterad med fyra skruvar, 
se bild.

Vid justering, demontera skruvarna 
(A) och lossa skruvarna (B).

A AB

3. Demontera sitsens dyna, den 
sitter monterad med kardborre på 
dynans undersida.

4. Demontera de fyra skruvarna (A) 
på sitsen, se bild.

5. Lossa de två skruvarna (B) på 
sitsen, se bild.
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Ryggstödsramens breddjustering  
fixeras med två skruvar.

Inställning av sitsbredd
6. Demontera de två skruvar som 

låser ryggstödsramens bredd-
inställning, se bild.

 På sits med manuell sitslutning 
demonteras även skruvarna på 
sitslutningsmekanismens hand-
tag, se bild.

7. Justera sitsen till önskad bredd, 
försäkra dig om att inställningen är 
lika på vänster och höger sida.

8. Återmontera de fyra skruvarna 
(A), dra åt de två skruvarna (B).

9. Montera de två skruvar som låser 
ryggstödsramens breddinställ-
ning, se bild. Montera skruvarna i 
den hålbild som motsvarar sitsens 
breddinställning. Försäkra dig om 
att inställningen är lika på hand-
tagets vänstra och högra sida.

 På sits med manuell sitslutning, 
montera de två skruvar som fix-
erar sitslutningshandtagets bredd. 
Montera skruvarna i den hålbild 
som motsvarar sitsens bredd-
inställning. Försäkra dig om att 
inställningen är lika på handtagets 
vänstra och högra sida.

Breddjusteringen på sitslutnings-
mekanismens handtag fixeras med 

två skruvar.
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Inställning av sitsdjup 
Lossa de tre muttrarna på sitsens 
vänstra resp. högra sida, se bild. 
Skjut därefter ryggstödet till önskat 
sitsdjup. Lås i önskat läge genom att 
dra åt muttrarna igen. 

Sitsdjupinställningen fixeras med  
tre muttrar på sitsens högra 

resp. vänstra sida.

Sitsdjupinställningen påverkar sitsens maximalt tillåtna brukarvikt, se tabell nedan.

m   OBSERVERA

Sitsdjup

Sitsdjupinställning.

 250mm. 30kg.
 275mm. 35kg.
 300mm. 40kg.
 325mm. 45kg.
 350mm. 55kg.
 375mm. 65kg.
 400mm. 70kg.
 425mm. 75kg.
 450mm. 75kg.

Sitsdjup Max. brukarvikt
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Justering av armstöd
Armstöden kan enkelt demonteras/ 
monteras vid behov.
Demontering
Frigör armstödslåsningen på sidan av 
sitsen genom att föra låsreglaget rakt 
ut från sitsen, se bild. Demontera arm-
stödet genom att lyfta detta rakt upp.
Om det armstöd som demonteras har 
manöverpanel monterad, var noga 
med att inte skada kablaget.
Montering
Placera armstödet i armstödsfästet 
och tryck in låsreglaget, se bild.

Demontering/montering av armstöd.

Armstödslåsning i låst läge.

Armstödslåsning i frigjort läge.
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m     VARNING

Klämrisk. För inte in händerna mellan armstö-
det och armstödets höjdjusteringsmekanism 
när du justerar armstödets höjd.

Justering av armstöd
Justering av höjd
1. Fatta tag i armstödet och frigör 

låsmekanismen genom att trycka 
denna bakåt, se bild. 

2. Justera armstödet till önskad höjd 
och släpp låsmekanismen för att 
fixera i önskat läge.

Justering av armstödshöjd.

Armstödsfästet sitter monterat med 
två skruvar, här i standardläge.

Armstödsfästet demonterat.

Utökad höjdinställning
Vid behov kan armstödets höjd ökas 
ytterligare i två fasta steg om vardera 
25 mm. (Totalt 50 mm).
1. Demontera armstödet, se sid. 27.
2. Demontera armstödsfästet, 

detta sitter monterat med två  
skruvar, se bild.

3. Återmontera armstödsfästet 
i önskad position med de två  
skruvarna.

m     VARNING

Försäkra dig om att armstödfästet siter 
ordentligt fast med båda skruvarna.

4. Återmontera armstödet, se sid. 27.
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Justering av armstöd

Justering av vinkel
1. Tryck ihop låsbygeln och dra denna rakt bakåt från armstödet, se bild nedan.
2. Ställ in önskad vinkel på armstödet.
3. Skjut in låsbygeln igen för att fixera armstödet i önskad vinkel.

Justering av armstödsvinkel.
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Lutning
1. Vrid på justerratten medsols för att 

luta armstödet bakåt, motsols för 
att luta armstödet framåt. se bild.

Justerratt för armstödslutningen.

Låsskruvar för armstödets höjdjustering.

Inställning av armstöd
Höjd
1. Lossa de tre muttrarna som hål-

ler armstödet i unitrackskenan. se 
bild.

2. Justera armstödet till önskad 
position och fixera inställningen 
genom dra åt muttrarna.

m     VARNING

Försäkra dig om att armstödsfästet sitter 
ordentligt fast med de tre skruvarna.
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Armstödspadens läge
1. Lossa skruvarna så att det går att 

justera armstödspaden, se bild.
2. Justera armstödspaden till önskad 

position och fixera inställningen 
genom att dra åt skruvarna 10Nm. 

Armstödspadens montering.

Armstödets vinkeljustering.

Vinkel
1. Lossa skruvarna som håller ihop 

lederna så att de går att vrida.      
se bild.

2. Justera armstödet till önskad 
position och fixera inställningen 
genom att dra åt skruvarna 10Nm. 

Kontrollera att kablaget inte kommer i kläm 
eller sträcks när man  rör armstödet.

m   OBSERVERA

Kontrollera att skruvarna/muttrarna sitter 
ordentligt i unitrackskenan.

m   OBSERVERA
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Inställning av benstöd
Längd
1. Demontera skruven som fixerar 

benstödets längdinställning, se 
bild.

2. Justera benstödet till önskad 
position och fixera inställningen 
genom att återmontera skruven.

Skruven som fixerar benstödets 
längdinställning.

Fotplattan sitter monterad  
med två skruvar.

Fotplattans fäste sitter  
monterat med en skruv.

Utökad längdinställning
Vid behov kan benstödens längd  
kortas ytterligare i fyra fasta steg om 
vardera 25 mm. (Totalt 100 mm).
1. Demontera fotplattan, denna sitter 

monterat med två skruvar, se bild.

2. Demontera fotplattans fäste (B), 
detta sitter monterat med en skruv 
,bricka och mutter, se bild.

3. Demontera benstödets undre rör, 
detta sitter monterat med en skruv 
(A), se bild.

A

B
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Inställning av benstöd
4. Montera fotplattans fäste (A) i öns-

kad höjd på benstödets övre rör, 
montera fästet utan de distanser 
(B) som tidigare satt monterade 
mellan fästet och det nedre röret.

Fotplattans fäste monteras utan  
distanserna på benstödets övre rör.

Fotplattan återmonterad på sitt fäste.

5. Återmontera fotplattan på dess 
fäste, se bild.

 För inställning av fotplatta, se  
sid. 33.

B

B
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Inställning av benstöd
Utsvängning/demontering
1. Lossa spärren genom att föra 

denna bakåt, vinkla sedan benstö-
det utåt, se bild.

2. Lyft benstödet rakt upp för att 
demontera.

Montering
1. Med benstödet i utsvängt läge, för 

in styrtapparna i benstödshållaren 
och sväng benstödet inåt till dess 
att spärren låser benstödet i främre 
position.

2. Kontrollera att benstödet sitter 
stadigt fast i sitsen.

Lossa spärren genom att  
föra denna bakåt.

Benstödet i utsvängt läge.

Demontering/montering av benstöd.
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Inställning av fotplatta
Inställning av pronation, in/ut:
1. Lossa spännmuttern (A) och vrid 

skruven (B) in eller ut för att ställa 
fotplattan i önskad vinkel, se bild.

2. Dra åt spännmuttern (A) för att 
säkra inställningen i den nya  
positionen, se bild.

Fotplattornas lodräta vinkel
1. Lossa fotplattornas två fäst-

skruvar (D), se bild.
2. Justera fotplattan till önskad lodrät 

vinkel, dra åt de två fästskruvarna 
(D) för att säkra inställningen i den 
nya positionen, se bild.

Fotplattornas placering
1. Demontera fotplattornas två fäst-

skruvar (D), se bild.
2. Placera fotplattan i önskad posi-

tion och återmontera de två fäst- 
skruvarna (D).

Fotplattan sitter monterad  
med två skruvar.

Benstödet i utsvängt läge.

Fotplattans placering.

A B

Inställning av horisontell vinkel
1. Lossa de två skruvarna (C). Vrid 

fotplattan till önskad vinkel, se bild.
2. Dra åt de två skruvarna (C) för 

att säkra inställningen i den nya  
positionen, se bild.

C

D
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Inställning av benstöd
Vinkel
1. Dra ut den återfjädrande sprinten 

på det justerbara röret som fix-
erar benstödets vinkelinställning, 
se bild.

2. Justera benstödet till önskad 
position och fixera inställningen 
genom att släppa den återfjäd-
rande sprinten och röra benstö-
det till sprinten låser i närmaste 
fasta läge. Kontrollera att ben-
stödsvinkeln är låst. 

Benstödsvinkelns återfjädrande låssprint.

Låssprintar för benstödets höjdjustering.

Höjd
1. Dra ut de två sprintarna ca 15mm  

genom att klämma ihop flikarna 
på sprintarnas knoppar och dra 
ut. se bild.

2. Justera benstödet till önskad 
position och fixera inställningen 
genom skjuta in sprintarna i när-
maste fasta läge. Kontrollera att 
sprintarnas flikar åkt in i spåren 
och låser sprintarna. 

Inställningar & Justeringar
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A. Korrekt ställda framhjul B. Felaktigt ställda framhjul

m     VARNING

OBS! Gäller bara om din rullstol är utrustad med separata fotplattor.
När rullstolen står still och benstöden körs in mot sin innersta position, skall rullstolens framhjul alltid 
vara ställda 90° rakt framåt (A) eller bakåt. Med snedställda framhjul (B) finns risk att benstöden med 
fotplattor skadas om de körs in mot hjulen. Klämrisk föreligger också för brukarens fötter och ben.

Benstöd

Höjdjustering av fotplattorna.

Fotplattor
1. Dra ut sprinten som håller fotplat-

tan hellt genom att klämma ihop 
flikarna på sprintens knopp och 
dra ut. se bild.

OBS! Håll i fotplattan för att undvika 
personskador, skador på egen-
dom och skador på benstödet.

2. Justera fotplattan till önskad 
position och  fixera inställningen 
genom skjuta in sprinten i när-
maste fasta läge. Kontrollera att 
sprintens flikar åkt in i spåren 
och låser sprinten. 

Inställningar & Justeringar
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m     VARNING

Klämrisk. För inte in händerna mellan sits och chassi när du sitsens vinkel justeras.

Justering av sitslutning (tillval)

1. Ta ett stadigt tag i handtagen på sitsens baksida, se bild.
2. Tryck in frigöringshandtagen på vänster och höger sida, vinkla sitsen till 

önskad lutning.

3. Fixera inställningen genom att släppa greppet om frigöringshandtagen.

Manuell sitslutning.
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Monterat bälte.Monterat bälte.

Snäpplås bälte.

m     VARNING

Permobils fastsättningsbälte är enbart konstruerat för att hålla brukaren på plats och inte som 
skydd vid ev. kollision/olycka. Kontrollera också bältenas kondition regelbundet, så att inte skador 
eller förslitningsställen har uppstått.

Sitsbälte (tillbehör)
Montering av sitsbälte
Det finns tillbehörsskena på vardera sidan av sitsramen avsedda för montering 
av bl.a. sitsbälte. Sitsbältet monteras i skenans övre spår.
1. Skruva fast bältet med snäpplås på den sida som passar brukaren bäst och  
den andra delen med spänne på motsatt sida.
2. Kontrollera efter montering att bältets spänne låser ordentligt i snäpplåset.
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Skötsel och underhåll 
Regelbunden skötsel och underhåll förebygger onödiga förslitningar och skador 
på din sits. Nedan följer några generella råd som Permobil rekommenderar. 
Vid svårare nedsmutsning av klädsel eller skador på ytbehandling, kontakta 
Permobil för information.
Klädsel, tyg/vinyl
För normal rengöring, tvätta klädseln med ljummet vatten och en mild, icke 
repande tvål. Använd en mjuk trasa eller en mjuk borste. Innan ytan torkat, ta 
bort ev. vatten/tvålrester med en ren, torr trasa. Denna procedur kan upprepas 
för att ta bort envis smuts eller fläckar.
Klädselöverdragen kan vid behov tas av innan rengöring. Se också respektive 
klädsels tvättrådsetiketter.
Metallytor
För normal rengöring används lämpligen en mjuk trasa/svamp, varmt vatten och 
ett milt rengöringsmedel. Skölj ordentligt med en trasa och vatten och torka.
Ta bort skavmärken från halvmatta ytor med mjukvax (följ tillverkarens instruktio-
ner).
Ta bort skavmärken och repor från glansiga ytor genom att använda bilpolish, 
antingen som flytande eller pasta. Efter polering, applicera en mjuk bilvax för att 
få tillbaka den ursprungliga ytglansen. 

Plast
För normal rengöring, tvätta plastytor med en mjuk trasa, milt rengöringsmedel 
och varmt vatten. Skölj ordentligt och torka med en mjuk trasa. Använd inte 
lösningsmedel eller köksrengöringsmedel som repar.

Kontroll av fastsättningsbäte
Om din sits är utrustad med fastsättningsbälte skall bältets kondition kontrolleras 
regelbundet, så att inte skador eller förslitningsställen har uppstått.
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Tillbehör
Tillbehör för Permobils sitsar utvecklas kontinuerligt. Kontakta Din närmsta 
Permobilförsäljare för att få mer information om vilka tillbehör som finns att tillgå 
till Din sits.
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Data
Nedanstående mått- och viktuppgifter avser en PS Junior i standardutförande 
(inkl. manöverpanel) med följande inställning, 70° benstöd, sitsdjup 425 mm., 
sitsbredd 400 mm. samt ryggstödsvinkel 90°.

Allmänt
Namn .................................................................................................... PS Junior

Mått- och viktuppgifter
Max. benstödslängd * .............................................................................................................................  365 mm. 
Max. längd ............................................................................................ 980 mm.
Max. bredd   .......................................................................................... 550 mm.
Höjd **  ........................................................................................... 430-585 mm. 
Vikt ...................................................................................................  ca. 26,5 Kg.

Maxvikt brukare
Permobil K300 ..........................................................................................  76 Kg.

980 mm
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550 mm
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*  Vertikal mätning från bakkant fotplatta till sitsplåt.
** Vertikal mätning från sitsplåt till överkant på handtag.
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