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INTRODUKSJON 

 
Takk for at du har valgt deg en ICON A1 manuell rullestol. 

 
Denne bruksanvisningen er utviklet for å hjelpe deg med bruken av ICON A1 manuell rullestol. 

Før rullestolen tas i bruk, er det viktig at du leser og forstår all informasjon i denne bruksanvisningen for å kunne bruke ICON 

manuell rullestol sikkert og effektivt. 

 

 

 

Skulle du ha noen spørsmål angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte på:  

Langhøj Live ApS  

Hasselager Centervej 26  

8260 Viby J 

Danmark  

Tlf: +45 8741 1040 

Mail: info@ICONwheelchairs.eu 

 

Eller kontakt din lokale forhandler. For informasjon om din nærmeste forhandler, vennligst kontakt Langhøj Live ApS. 

 

 

SYNSHEMMET 

 
Denne informasjonen er tilgjengelig i stor tekst ved forespørsel til info@ICONwheelchairs.eu.  

 

BRUKSOMRÅDE 

 
ICON A1 manuell rullestol er en mekanisk rullestol ment for å tilby mobilitet til personer med fysiske nedsettinger, og med en 
kroppsvekt på 120 kg eller mindre.   
Rullestolen kan drives frem av bruker eller dyttet frem av en ledsager.  
Rullestolen er ment for å brukes innendørs og utendørs på stabile underlag. 
Rullestolen kan brukes i trafikkerte områder og brukeren bør ha syn som samsvarer med sikkerhetsreguleringene i området stolen 
blir brukt. 

 
 
MERK: 
 
Rullestolene som blir vist og beskrevet I denne bruksanvisningen kan avvike noe fra din egen ICON rullestol, da forskjellige valgfrie 
tilbehør kan være / ikke være montert på din rullestol.  
 
Produsenten (Langhøj Live ApS) reserverer seg retten til å forandre uten beskjed og tekniske spesifikasjoner tilbyd i denne 
bruksanvisningen. 

  

mailto:info@iconwheelchairs.eu
mailto:info@iconwheelchairs.eu
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BESKRIVELSE AV KOMPONENTER 

 

 

A Kjørehåndtak - høydejusterbare (tilbehør) I Transfer handles (tilbehør) 

B Ryggstøtte m/strammestropper – breddejusterbare 

Tilbyr støtte for rygg og posisjonering.  

Nedfellbar (tilbehør) 

J Seteplate (W x L):  

Festes til setebasen. Tilbyr plassering for setepute og 

brukers seteplassering. 

Størrelser: (260 x 280 mm), (310 x 330 mm), (360 x 380 

mm), (360 x 430 mm), (410 x 380 mm), (410 x 430 mm), 

(460 x 430 mm) 

C Skjermer (tilbehør) 

Beskytter klær fra slitasje og jord/vann/støv fra 

bakhjulet. 

Aluminium skjermer 190 mm eller 230 mm K Armlen – høydejusterbare (tilbehør) 

D Bremser  

Dytt for å bremse (bruker- og/eller ledsagerstyrt)          

Saksebrems (brukerstyrt) (tilbehør) 

L Luftfylte dekk  

22” (559 mm), 24” (610 mm) or 25” (635 mm) 

Kenda Konstrictor - dekktrykk: 110 psi (7.6 bar / 758 kPA) 

E Forramme – lengdejusterbar M Drivringer 

Gir bruker grep for bevegelse fremover. F Fotstøtte– høydejusterbar 

G Sete base med luftdemping– høydejusterbar 

Sentral komponent på rullestolen. Luftdemping tilbyr 

støtabsorbering fra hindringer (som f.eks. stein, 

ujevnheter, sprekker, fortauskanter) med minimal 

påkjenning for bruker. 

Luftdemping med låsemekanisme (tilbehør) 

N Tippesikringsbrakett (tilbehør) 

O Akslingsrør - breddejusterbar 

P Forhjul Roller blade 4” (100 mm) - kompakte 

Q Forhjulshus – justerbare i høyde og på balansepunkt.  

R Cambringsbrakett – justerbare 0°, 2°, 4°, 6° 

H Bakhjul Spinergy Wire  

22” (559 mm), 24” (610 mm) eller 25” (635 mm) 

Hovedvektbelastende hjul. 

Hurtigkobling tillater bruker å fjerne hjulene for mer 

kompakt oppbevaring. 

S  Festepunkt for hoftebelte (tilbehør) 

  

Merk! Ikke alle tilbehør er nødvendigvis tilgjengelige til 

din rullestol, men kan leveres av din locale leverandør.  

B 
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TEKNISK DATA 

 
  Min. Maks. 

Total lengde inkl. fotbrett  mm 740 880 

Total bredde  mm 450 740 

Total høyde mm 625 1040 

Lengde, redusert størrelse (uten drivhjul) mm 565 805 

Bredde, redusert størrelse (uten drivhjul) mm 330 510 

Høyde, redusert størrelse (uten drivhjul) mm 310 470 

Totalvekt Kg 11 11,5 

Vekten på den tyngste delen (uten drivhjul) Kg 8 8,5 

Vekten på frontvinge module  Kg 2,10 2,10 

Vekten på ryggstøtte- / setemodulen Kg 3,3 3,8 

Vekten på Setebase modulen Kg 2,6 2,6 

Tippepunkt mm 780 1100 

Statisk stabilitet nedover ° 15 15 

Statisk stabilitet oppover ° 4 6 

Statisk stabilitet oppover med tippesikring ° 10 10 

Statisk stabilitet sidelengs ° 14 14 

Maks. bakke med bremser  ° N/A 7 

Dynamisk stabilitet oppover ° N/A N/A 

Klatrekraft for hindringer mm N/A N/A 

Setevinkling ° -5 10 

Effektiv setedybde mm 300 450 

Effektiv setebredde mm 270 490 

Setehøyde foran mm 390 580 

Setehøyde bak Mm 340 480 

Ryggvinkel ° 65 110 

Rygghøyde mm 370 370 

Avstand fra fotstøtte til sete mm 250 550 

Knevinkel ° 60 130 

Høyde armlen mm 60 260 

Dybde armlen mm 290 290 

Diameter ledsagerstyring mm 485 555 

Horisontal posisjon for aksling mm 60 160 

Tilgjengelig drivhjulsstørrelse “ 22 25 

Cambring mm 0 6 

N/A = Ikke tilgjengelig 

 

TEST INFORMASJON 

 
ICON manuell rullestol har gjennomgått tester for å imøtegå utvalgte, gjeldende standarder spesifisert i Rehabilitation 

Engineering Society of North America (RESNA) Standard ANSI/RESNA WC/Vol. 1-1998 “Requirements and Test Methods for 

Wheelchairs.”; spesielt delen som omhandler fall testen, bremseslitasje testen, brannsikringstesten på trek/polstring og EN 

12183:2014 “Manuelle rullestoler – krav og testmetoder”. ICON A1 manuell rullestol samsvarer med disse standardene, som 

inkluderer en antenningstest.  

 

I tillegg til falltesten og bremsetesten, har ICON A1 blitt testet via dataassistert Finite Element Analyse (FEA). 
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LES FØR MONTERING OG BRUK 

 

Riktige valg 

 
Valg av rullestol, stolens tilbehør og justeringene som settes er et delt ansvar mellom deg og din rådgivende terapeut. 

Avgjørelser tatt uten veiledning fra utdannet helsepersonell anbefales ikke. Valg av den best tilpassede rullestolen for deg 

personlig avhenger av faktorer som: 

 
• Funksjonell muskelmasse, styrke, balanse og koordinasjon. 
• Typen hindringer og utfordringer du møter i hverdagen, hvor du bor, hvor du jobber og andre steder det er lett å anta 

at du vil benytte deg av stolen (kjøpesenter, park, og lignende). 

• Nødvendigheten av tilleggsutstyr for å øke graden av komfort og sikkerhet, som for eksempel tippesikring, belter og 

seler, eller spesielle setesystemer.  

 

LES BRUKSANVISNINGEN OFTE 

 
Før ICON manuell rullestol tas i bruk, bør du og andre personer som assisterer deg regelmessig, lese denne bruksanvisningen 

grundig, og passe på og følge alle instruksjoner. Gjennomgå advarslene ofte, helt til de er memorert.  

 

ETIKETT INFORMASJON  

 
Produktplate 

 

 
 

Pictogram Meaning 

 

 
Maksimal brukervekt 

 
Modell navn 

 
Serienummer  

 
Produksjonsår 

 
Produsent 

 
Les bruksanvisningen 

 
Symbol for rullestoler som ikke er ment til å brukes som 
transportstol i kjøretøy  

 
Produktet samsvarer med direktivene i 93/42 EEC for 
medisinske produkter. 

 
Advarsel. Legg ekstra stor vekt på instruksjonene som følger 
i bruksanvisningen.. 
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Balansepunktmerking 
 

 

Rullestolen er utstyrt med luftdemping. Lufttrykket må justeres avhengig av din kroppsmasse og innstillingene for stolens 

tippepunkt. Balansepunktmerkingen er plassert på undersiden av seteplaten og må leses i henhold til instruksjonene i kapittelet 

Montering og vedlikehold. 

    

DEFINISJONER 

 
Ordene ADVARSEL, FORSIKTIGHET og MERK bærer ekstra stor tyngde og mening, og bør derfor gjennomgås nøye. 
 
 
ADVARSEL: Kan påvirke sikkerheten til brukeren. Å se bort ifra denne informasjonen kan forårsake personskader. 
 
FORSIKTIGHET: Påpeker spesielle prosedyrer eller forhåndsregler som må tas for å unngå skade på stolen eller bruker. 
 
MERK: Spsiell informasjon som gjør vedlikehold enklere eller gjør viktige instruksjoner lettere forståelig.  

 

GENERELLE ADVARSLER 

 
Her finner du en sjekkliste for sikkerhetspunkter og et sammendrag av risikoer bruker og ledsagere bør være bevisst på. Ordet 

ADVARSEL refererer tile n fare eller usikker bruk som kan føre til alvorlig skade på deg eller andre personer.  

 

Bremser 

 

ADVARSEL: Juster bremsene mens bruker sitter I rullestolen med luftdempingen på det nivået spesifisert I denne 

bruksanvisningen. 

Vektbegrensning 

 
ADVARSEL: Overgå aldri vektbegrensningen på 120 kg i total eller kombinert vekt. Dersom begrensningen overgås kan det 

føre til skade på stolen, et fall, at stolen tipper og/eller mangel på kontroll av stolen som kan føre til brukerskader eller 

skader på andre 

 
ADVARSEL: Bruk aldri stolen mens man løfter vekter, dersom total vekt overgår 125 kg. Dersom begrensningen overgås 

kan det føre til skade på stolen, et fall, at stolen tipper og/eller mangel på kontroll av stolen som kan føre til brukerskader 

eller skader på andre. 
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ADVARSEL: Det må aldri sitte flere enn en person I stolen, selv om totalvekten skulle være under 125 kg.  

Transportsete i kjøretøy 

 

ADVARSEL: Rullestolen er ikke ment for å brukes som en transportstol i kjøretøy, og har heller ikke blitt testet for å samsvare 

med kravene til en transportstol. Bruk av ICON A1 som transportstol kan føre til alvorlige skader ved eventuelle ulykker. 

Nødvendige komponenter på din rullestol 

 
ADVARSEL: Fotstøtten på rullestolen er en integral komponent, og må sikres og posisjoneres skikkelig når stolen er i bruk. Ikke 

stå på fotplaten da dette kan påvirke balansen på stolen og øke risikoen for tipping/fall. 

Utsettelse for sollys 

 

ADVARSEL: Rullestolrammen er laget av aluminium. Når rammen utsettes for direkte sollys over lengre perioder kan den bli 

veldig varm (>41°C). 

Potensiell klemfare 

 

ADVARSEL: Rullestolen har en del bevegelige deler som kan utgjøre en viss klemmefare. Pass godt på når bremsene brukes og 

når den nedfellbare ryggen (tilbehør) felles ned. Pass også godt på å ikke få fingrene inn i eikene på drivhjulene under kjøring.  

Redusering av fare for ulykker 

 
ADVARSEL: 

 
1. Før kjøring, bør det trenes på riktig og sikker bruk av stolen i samsvar med terapeut og forhandler 

 

2. Øv på svinger, å strekke deg og overføring til og fra stolen til du kjenner egne og stolens begrensninger. Ha noen til å 

hjelpe deg helt til du vet hva som eventuelt kan forårsake fall eller velt, og hvordan du unngår det.  

 
3. Ha i tankene at du må utvikle dine egne metoder som er best mulig egnet til din grad av funksjon og dine evner.   

 
4. Utfør ALDRI en ny manøver dersom du ikke er sikker på at du kan utføre det sikkert. 

 

5. Bli kjent med området hvor stolen skal brukes. Se etter hindringer og farer, og hvordan du best mulig skal unngå disse.  

 
6. Bruk tippesikringen dersom du ikke er en erfaren rullestolkjører, og er sikker på at du ikke tipper stolen bakover.  

 
7. Plasser aldri finger eller objekter innenfor sentrum av setet, eller noen av de bevegelige delene I 

sammenheng med dempingen. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
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Kontrolliste for sikkerhet 

 
ADVARSEL: Før hver eneste bruk av stolen: 

 
1. Pass på at stolen ruller enkelt og at alle deler virker uten hindring. Sjekk etter lyder, vibrasjoner, eller endringer i 

enkelheten på bruken. (Dette kan indikere lavt dekktrykk, løse fester eller annen skade på stolen).   
 

2. Reparer alle problemer. Dersom du ikke finner problemet, kontakt din terapeut eller leverandør. Fortsett ikke bruk før 

eventuelle feil eller mangler har blitt identifisert og rettet. 

 
3. Dersom stolen er utstyrt med hurtigkobling på bakhjulene, kontroller at begge hjulene er last I koblingen. Når den er 

låst vil koblingen «poppe» ut. Dersom et av hjulene ikke er låst kan det falle av under bruk og forårsake fall.  

 
4. Dersom stolen din har tippesikring, lås dem på plass. 

 
5. Kontroller at sete er sikkert på plass før bruk.  

 
6. Kontroller at fotstøtten er sikkert montert før bruk. 

 
7. Dersom stolen er utstyrt med bremser, pass på at funksjonen virker og at dekken har riktig lufttrykk.  

Endringer og justeringer 

 
ADVARSEL: 

 
1. Dersom du modifiserer eller justerer på stolen kan dette medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av 

kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. Pass på at alle fester sitter sikkert før bruk. 

 

2. Det anbefales bruk av tippesikring mens man venner seg til den nye stolen og ikke lenger risikerer å tippe med den 

og/eller miste kontroll over stolen.  

 

3. Uautoriserte modifikasjoner eller bruk av deler som ikke er lever teller godkjent av ICON vil forandre rullestolen, og 

oppheve alle garantier på stolen. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

Setepute  

 
ADVARSEL: ICON A1 rullestol er ment for bruk med en setepute (ikke tilbudt som standard med stolen).  Det anbefales på det 
sterkeste og alltid bruke en setepute for å forhindre direkte kontakt mellom hud og seteplaten. Spesielle hensyn må tas dersom du 
er paralysert og ikke kjenner direkte kontakt med seteplaten. Direkte kontakt kan, selv over korte perioder, forårsake utviklingen 
av magesår som en følge av konstant trykk på huden.  
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Ryggstøtte 

 
ICON A1 rullestol hare n ryggstøtte hvor stramheten på ryggen kan varieres. Denne ryggstøtten tilbyr optimale muligheter for 
justering av stroppene på ryggen for å oppnå best mulig posisjonering for bruker.   
 
ADVARSEL: En slik ryggstøtte vil over tid miste stramheten og formen, noes om fører til en mindre optimal posisjonering. For å 
unngå langsiktige ryggproblemer er det viktig at stroppene i ryggstøtten strammes og tilpasses på en månedlig basis, slik at man 
sikrer en korrekt sittestilling og posisjonering.  
 
ADVARSEL: Dersom ryggstøtten erstattes av et annet merke eller en annen type ryggstøtte enn det som leveres med ICON 
rullestolen av produsent eller leverandør, vær nøye med å følge advarsler og retningslinjer for den nye ryggstøtten.   

Miljøforhold  

 
ADVARSEL: Pass ekstra godt på når du kjører på våt, ujevn, uregelmessig eller glatte overflater. Om du er i tvil, spør om hjelp 

eller unngå å kjøre på overflaten.  

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

ADVARSEL: Ikke la rullestolen bli utsatt salt eller saltvann da dette raskt vil erodere essensielle deler på stolen (kulelager).  
 
 
Terreng 

 
ADVARSEL: 

 
Rullestolen er designet for harde flater slik som betong, asfalt og innendørs gulv. 

 
Å kjøre rullestolen i sand, over løs jord eller i tøft terreng, kan ødelegge hjul, akslinger eller andre komponenter av rullestolen. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
Urbant bruk 

ADVARSEL:  

For rullestolbrukeren:  

 

1. Forsikre deg om at du og alle som assisterer deg leser og følger alle advarsler og instruksjoner. 

 

For assistenten; 

 
2. Jobb sammen med rullestolbrukeren og rullestolbrukerens terapeuter for å lære de mest hensiktsmessige 

metodene for deg og rullestolbrukeren. 

 
3. Fortell rullestolbrukeren hva du planlegger å gjøre og forklar hva du forventer at rullestolbrukeren skal gjøre. Dette 

vil betrygge rullestolbrukeren og minimere risikoen for et uhell. 

 
4. For å unngå skade, påse at du har god holdning og bruker kroppen korrekt. Når du løfter eller støtter rullestolbrukeren, 

bøy knærne og pass på å holde ryggen så rett som du kan. 

 

5. Påminn rullestolbrukeren om å lene seg tilbake når du skal tilte rullestolen bakover. 
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6. Når du triller rullestolen ned fra et fortau eller et trappetrinn, trill rullestolen ned i en rolig bevegelse. Ikke la rullestolen 

falle de siste centimeterene. Dette kan skade rullestolen eller rullestolbrukeren. 
 

7. Sett alltid på parkeringsbremsen og tippesikringen dersom du må gå i fra rullestolbrukeren, selv om det bare er et 

lite øyeblikk. Dette vil redusere risikoen for at rullestolen kan tippe over eller at man mister kontroll over rullestolen. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over 
stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 

Fare for velt og fall 

 
Balansepunktet 

 
Advarsel: Punktet hvor rullestolen vil tippe forover, bakover eller til siden, kommer an på balansepunktet og stabiliteten. 

Hvordan stolen konfigureres, tilbehøret man velger og endringene man foretar kan påvirke risikoen for fall eller at rullestolen 

tipper over. 

 
1. Den viktigste tilpasningen er tyngdepunktet. Jo mer du flytter setet bakover, jo større er sannsynligheten 

for at rullestolen kan tippe bakover.. 

 
2. Tyngdepunktet påvirkes også av: 

 
a. En endring av oppsettet på stolen din, inkludert setehøyde, setevinkel og ryggvinkel. 

 
b. Endring I sittestilling, holdning eller vektfordeling. 

c. Kjøre rullestolen på en rampe eller bane. 

d. Bruk av ryggsekk og/eller annet tilbehør som tillegger en ekstra vekt. 
 

3. For å redusere risikoen ved en ulykke: 

a. Hør med dine locale terapeuter hva slags stoloppsetning du burde ha. 

 

b. Kontakt Icon før du gjør en modifisering som ikke er beskrevet I denne manualen. Vær klar over at du 
kanskje blir nødt til å foreta andre endringer for å korrigere balansepunktet. 

 

c. Inntil du har blitt kjent med balansepunktet på rullestolen din, få noen til å hjelpe deg, slik at du ikke 

tipper over. 

 
d. Har du vippestoppere, bruk dem. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
Skifting av klær 

 
Advarsel:  Vektfordelingen kan endres dersom du skifter klær mens du sitter i rullestolen.   

 

For å redusere risikoen for et fall: 

 
1. Roter forhjulene til de er så langt frem som overhodet mulig. Dette vil gjøre rullestolen mer stabil. 



 

 

12 

 
2. Dersom du har tippesikring, sett de på. Dersom rullestolen din ikke har tippesikring, sett rullestolen opp mot en vegg 

og sett på parkeringsbremsen. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over 

stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

 
Balansere på bakhjulene 

 

 

 

 
 

 

 

 

Advarsel: Det kan være farlig å balansere på bakhjulene i forhold til fare for å tippe over. Dersom det er utført korrekt, kan 

det dog være en god måte å overkomme hinder som dørterskler osv. 

 
1. Undersøk med dine lokale terapeuter om du er en god kandidat til å lære å balansere på bakhjulene. 

 
2. Forsøk ikke å balansere på bakhjulene med mindre du er en dyktig rullestolbruker eller har assistanse. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
Hindre 
 
Advarsel: Hindringer og ødelagte veier (hull i asfalt eller lignende) kan ødelegge rullestolen din. 
 
For å redusere risikoen: 
 

1. Hold hele tiden et øye med veien du kjører på og se etter hindringer som må unngås. 

 
2. Sørg for at gulvene der du bor og arbeider er fri for hindringer. 

 
3. Fjern dørterskler mellom rommene. 

 

4. Installer en rampe for å unngå å matte trille ned trappetrinn. 

 
5. For å korrigere tyngdepunktet: 

 
a. Len overkroppen din fremover mens du kjører OPP en hindring 

 
 
 
 

 

b. Len overkroppen din bakover mens du kjører NED en hindring. 

 

 

 
6. Dersom stolen din har tippesikring, sving de                                 inn I det du skal over en hindring. 
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7. Ha begge hendene på drivringen i det du kjører over en hindring. 

8. Dytt eller dra aldri i et object (som et møbel eller dør) for å dra rullestolen fremover.  

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 
Strekke eller lene seg 

 

 

 

 

 

 

 

Advarsel: Dersom du strekker eller lener deg i rullestolen, vil dette påvirke tyngdepunktet. Dette kan resultere i at man faller 

eller at stolen tipper. Dersom du må lene eller strekke deg, ta visse forhåndsregler 

 
1. Strekk eller len deg aldri dersom du må lene deg over siden eller strekke deg opp fra setet. 

 
2. Strekk eller len deg aldri dersom du må flytte rumpa ut i setet for å nå frem. Sørg alltid for at rumpa er i kontakt med 

ryggen på rullestolen. 
 

3. Strekk deg aldri frem med begge hendene, da det kan bli vanskelig å ta seg imot dersom rullestolen skulle tippe. 

 

4. Strekk eller len deg aldri bak stolen med mindre du har tippesikring på rullestolen. 
 

5. Strekk eller len deg aldri over ryggen på rullestolen, da ryggen kan bli ødelagt og det er fare for at stolen kan tippe.  
 

6. Dersom du må strekke eller lene deg fremover, ikke tråkk ned på fotbrettet, da mye av tyngden allerede vil være her 

fremme. Dette vil øke risikoen for at rullestolen kan tippe fremover. 
 
 
 
Bevege seg bakover: 

 

Advarsel: Du må utvise stor forsiktighet når du kjører bakover. Dersom bakhjulene treffer en hindring, kan man fort tippe 

bakover med rullestolen. 

 
1. Kjør sakte bakover. 

 
2. Dersom du har tippesikring, sett de på. 

 
3. Forsikre deg om at det ikke ligger noe i veien når du skal bevege deg bakover. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 
 
 
 
Ramper, baner og skråninger 
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Advarsel: Når man kjører på en rampe, bane eller i en skråning, så vil tyngdepunktet på stolen endres. Rullestolen er mer ustabil 
når den står i vinkel og tippesikringene vil kanskje ikke kunne avverge at rullestolen tipper. 

 

1. Ikke bruk rullestolen i en bakke som er brattere enn 10%. 

 

2. Forsøk alltid å kjøre rett opp eller rett ned en bakke. Ikke forsøk å ta snarveier som får rullestolen over i en sideveis 

tilt. 
 
 

3. Forsøk å ikke sving i en bakke. 

 

4. Forsøk alltid å holde deg i midten av en rampe. 

 
5. Ikke stopp midt i en bratt bakke. Dette kan føre til at man mister kontrollen over rullestolen. 

 

6. Bruk aldri parkeringsbremsen til å bremse i nedoverbakker. 
 

7. Pass på: 
 

a. Våte og glatte overflater. 

 

b. Humper, kanter og ujevnheter. 

 

c. En kant på 2cm på enden på en rampe er tilstrekkelig for at en rullestol kan tippe fremover 

 
8. For å redusere risikoen for at rullestolen skal tippe over: 

 

a. Len eller press overkroppen oppover mot bakken. Dette vil motvirke tipping. 

 

b. Hold press på drivringene mens du kjører nedover. Kjører du for fort, kan du fort miste kontroll. 

 
c. Spør etter hjelp 

 

9. Ramper hjemme og på jobben må oppfylle alle krav. 

 
a. Bredden skal være minimum 800mm. 

 
b. Installer gelender for å redusere risikoen for fall 

 
c. Rampen må ikke helle mer enn 10 grader 

 
d. Overflaten skal være flat og jevn. Sørg for at det ikke er noen humper eller hindringer 

 
e. Forsterk rampen din dersom det er sannsynlig at den vil gi etter når du kjører på den 

 

f. Unngå at det er en glippe i enden av rampen. 

 

Max 10% 
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Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over 

stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

 
Forflytning 
 

 

 

 

 

 

 

 
Advarsel: Forflytning krever god balanse og mye krefter. Vær oppmerksom på at setet ikke er under kroppen under hele 
forflytningen. 

 
For å unngå fall:  

 

1. Jobb sammen med dine lokale terapeuter for å lære deg sikre metoder. 

 

a. Lær deg hvordan du forlfytter og understøtter kroppen under forflytning. 

 

b. La noen hjelpe deg med forflytning inntil du har lært deg å gjøre dette selv på en trygg måte. 

 
2. Sett på parkeringsbremsen før forflytning. Bakhjulene vil ikke trille, men dette er ingen garanti for at ikke de vil skli på 

underlaget. 

 

3. Tilse at du har tilstrekkelig med luft i dekkene. Dersom dekkene har for lite luft, så vil dette gjøre at 

parkeringsbremsen kan slippe. 

 
4. Sett rullestolen så nære stolen/sengen du skal forflytte til. 

 
5. Roter forhjulene slik at de står fremover. 

 
6. Vipp opp fotbrettene 

 

a. Pass på at føttene ikke henger fast i rommet mellom fotstøttene 

 
b. Unngå å legg vekt på fotbrettet, da dette kan få stolen til å tippe 

8. Pass på at armlenene ikke kommer i veien under forflytningen. De kan fjernes. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 
som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 
Fortau og trapper 
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Advarsel: 

 

1. Forsøk ikke å kjør opp eller ned fra fortau/trappetrinn med mindre du er en erfaren rullestolbruker. 

 
a. Kjør opp på bakhjulene på en sikker måte og 

 
b. Vær sikker på at du har balansen og styrken til å klare det 

 

2. Dersom du har tippesikringer, sving de unna veien slik at de ikke kommer i konflikt når du skal opp/ned fra fortau/trapp 

 
3. Ikke forsøk å komme opp/ned fra en kant/trapp som er over 100mm høy 

 
4. Kjør rett opp/ned en kant/trapp. Dersom du kjører skjevt på, er det stor sannsynlighet for å falle 

 

5. Vær klar over at å kjøre fort opp/ned en kant kan ødelegge din rullestol. 
 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
 
Trapper 
 
Advarsel: 
 

Bruk aldri denne rullestolen i trapper med mindre du har noen til å hjelpe deg. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 
som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
 
Rulletrapp 

 
Advarsel: Bruk aldri denne rullestolen i en rulletrapp, selv om du har hjelp fra en ledsager. Dette er svært farlig. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll 
over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
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Riktig bruk 
 

 
Advarsel: Les advarsler og instruksjoner før du assisterer en rullestolbruker.  Vær klar over at du først må lære 

deg metoder for hvordan du best kan bruke stolen. 
 
Lære seg å kjøre på to bakhjul 

 

Advarsel: Følg disse trinnene for å lære deg hvordan du skal kjøre på to bakhjul  

 
1. Les og følg advarslene for å balansere på bakhjulene 

 

2. Du må være i stand til å kjøre sammen med stolen for å forhindre at den skal tippe 

 

3. Hold hendene dine under kjørehåndtakene. Du må være i stand til å fange rullestolen før den går i bakken 

 
4. Når du er klar, be rullestolbrukeren plassere hendene sine på fremsiden av drivringene 

 

5. Få rullestolbrukeren til å dra drivringene kjapt tilbake etterfulgt av en hard bevegelse fremover. Dette vil få rullestolen 
til å tippe opp på balansepunktet. 
 

6. Få rullestolbrukeren til å bruke små justeringsbevegelser på drivringene for å holde på balansen. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
 
Kjøre ned fra en fortauskant eller et trappetrinn 
 
Advarsel: Følg disse trinnene for å kjøre ned fra en fortauskant eller et trappetrinn:  

 
1. Stå ved bakkanten av stolen. 

 

2. 2 meter før du når kanten, sving stolen rundt og dra den bakover 

 

3. Mens du forsiktig kikker deg over skulderen, trå varsomt ned fra fortauskanten/trappetrinnet 

 
4. Trekk stolen inntil deg helt til den er på kanten. La den deretter trille forsiktig ned kanten til den når det nye platået. 

 

5. Når bakhjulene er nede på det nederste nivået, tilt stolen og trekk den tilbake til hele stolen er nede på 

samme nivå. 

 
6. Hold stolen i balanse, snu den rundt og sett forhjulene ned på bakken. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

 

 

 
Kjøre opp på en fortauskant eller et trappetrinn 
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Advarsel: Følg disse trinnene for å hjelpe rullestolbrukeren å komme opp en fortauskant/trappetrinn  

 
1. Stå bak stolen 

 

2. Stå foran kanten og tilt stolen opp slik at forhjulene kommer over kanten 

 

3. Beveg deg fremover. Sett forhjulene ned så snart de er over kanten. 

 
4. Fortsett fremover til bakhjulene kommer i kontakt med kanten. Dytt/rull oppover til hele stolen er på det øverste 

nivået 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

Klatre opp trapper 

 
Advarsel: 

 
1. Bruk minimum 2 ledsagere for å flytte en rullestol med bruker opp en trapp 

 
2. Flytt stolen og brukeren baklengs opp trappen. 

 
3. Ledageren som står bak rullestolen bestemmer. Vedkommende tilter rullestolen til vippepunktet og styrer hastigheten 

 
4. Den andre ledsageren står foran rullestolen og tar tak i en robust del av rullestolen og hjelper til å flytte rullestolen 

oppover 1 trinn av gangen. 

 
5. Det samme gjentas for hver trapp til man er fremme i ønsket etasje. 

 
 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
Gå ned trapper 

 
 
 
 
 
 

 
Advarsel: 

 
1. Bruk minimum 2 ledagere for å flytte en rullestol med bruker ned en trapp. 
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2. Flytt stolen og brukeren forlengs ned trappen 

 
3. Ledsager som står bak har kontrollen. Tilt opp stolen og rull bakhjulet forsiktig ned trappetrinnet 

 
4. Den andre ledsageren står foran rullestolen og holder godt fast i rammen foran. Kontroller at stolen ruller forsiktig ned 

trappetrinnet. 
 
 

5. Dette gjentas til man er kommet ned trappen 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

Vedlikehold/service 

 
Advarsel: 

 
Dersom du oppdager et problem, forsøk først å se om du kan identifisere problemet i denne manualen. Dersom du 
ikke finner ut av problemet der, kontakt din lokale forhandler på telefon eller mail. Din garanti vil dekke det meste 
av problemer som kan oppstå. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over 
stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 

KOMPONENTER OG TILBEHØR 

 
Festepunkter 

 
Advarsel: Bruk kun festepunktene som leveres med stolen. 

 

Hvis en bolt blir løs, kan den tilhørende mutter være defekt. Du må erstatte nyloninnsats mutter for å stramme bolten. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
 
 
Fotbrett 

 
Advarsel: 

 
1. På det laveste punktet burde fotbrettet være minimum 30mm over bakken. Dersom fotbrettet er satt for lavt, kan 

det komme i kontakt med gjenstander på bakken, noe som kan føre til at rullestolen tipper fremover. 

 
2. Fotbrettet må være festet når man bruker rullestolen 

 

3. For å unngå å falle under forflytning: 

 

a. Se til at føttene ikke blir hektet fast mellom fotbrettene. 

 
b. Unngå å putte vekt på fotbrettet, da dette kan få rullestolen til å tippe fremover. 

 
Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som 
kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 
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Drivhjul 

 

Advarsel: En endring i oppsettet på drivhjulene dine vil endre på tyngdepunktet på rullestolen 

 

1. Jo lengre frem du flytter akslingen, jo større vil sannsynligheten være for at du vil tippe bakover 

 

2. Undersøk med din lokale terapeut hvor du burde ha akslingen på din rullestol. Ikke endre akslingen, med mindre du 

er helt sikker på at du ikke kommer til å tippe stolen.  

 
3. Tilpass parkeringsbremsene etter du har flyttet på akslingen. Sørg for at parkeringsbremsene klemmer godt inn på 

dekket når de står i last posisjon. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over 

stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 
Posisjoneringsutstyr (tilbehør) 

 

Et hoftebelte er tilgjengelig som tilbehør til Icon rullestol. Spør din lokale forhandler om hoftebelter.  

 

Advarsel: Bruk kun hoftebelte til posisjonering av rullestolbruker. Feil bruk av hoftebelter kan føre til skader på bruker. 

 

1. Sørg for at rullestolbrukeren ikke sklir nedover i setet. Dersom dette skjer, kan bruker få pustebesvær av beltene. 

 
2. Beltene må strammes godt, men ikke for godt. Man skal gjerne kunne skli et par fingre imellom bruker og beltet. 

 

3. En setegrop kan også forhindre at brukeren sklir nedover i rullestolen. Hør med brukerens lokale terapeut. 

 

4. Sørg for at brukeren klarer å ta av seg hoftebeltet i en nødsituasjon 

 
5. Bruk aldri posisjoneringsbelte: 

 
a. Uten terapeutens samtykke 

b. Som bilbelte. I en ulykke vil en bruker kunne bli kastet ut av stolen. Posisjoneringsbeltet er kun til 
posisjonering, ikke sikkerhet. Bruk derfor alltid et bilbelte i tillegg under transport. 

 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over 

stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 
Parkeringsbremser  

Parkeringsbrems er ment for bruk av bruker og/eller ledsager. Sky bremsespaken forover for å aktivere og låse. Dra tilbake for å 

løsne bremsen.  

 

Saksebrems er tilgjengelig som tilbehør og er ment for bruk av kun bruker. Før hånden under setet og dra spaken forover for å 

aktivere bremsen. Får å løsne, dytt spaken tilbake til utgangsposisjon. 

 

ADVARSEL: Parkeringsbremsene er ikke ment for å bremse eller stoppe en stol i bevegelse. De skal kun brukes for å holde bakhjulene i ro etter at 

rullestolen har stoppet helt opp.  

 
1. Bruk ALDRI parkeringsbrems for å bremse eller stoppe en bevegende rullestol.  
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2. For å forhindre at bakhjulene begynner å rulle, påfør brems på begge hjulene ved overføring inn og ut av stolen.  

3. Lavt dekktrykk kan påvirke parkeringsbremsen og få hjulene til å bevege seg uten at du forventer det.  

4. Pass på at låsearmene går minimum 6 mm inn når de er last. Mindre enn dette og hjulene kan bevege seg.  
 

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen 

som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

 

Kjørehåndtak (tilbehør) 
ADVARSEL: Kjørehåndtakene er men for å skyve rullestolen. De er ikke konstruert for å kunne bære hele vekten til stolen og 

bruker opp og ned trapper. Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre alvorlig skade på bruker, ledsager eller andre. 

 
Overføringshåndtak (tilbehør) 

Ekstra hjelp ved overføring inn og ut av rullestolen.  

 

Kjørebøyle (tilbehør) 

Kjørebøylen sørger for et solid gripepunkt for ledsager ved assistanse oppover og nedover trapper.  

 

Tippesikring (tilbehør) 

Pass på at hjulene på tippesikringene er minimum 50 mm over bakken. Pass på at tippesikringene er last fast med et hørbart 

“klikk”. 

 

FORSIKTIGHET: Nye brukere av ICON rullestoler anbefales å bruke tippesikringene, til man har blitt komfortabel med stolen 

og/eller til man har endret tippepunktet på stolen til mer passiv aksjon. 

 

Skjermer (tilbehør) 

Skjermene er utviklet for å beskytte brukerens klær fra skit og rusk, eller fra at klærne blir viklet inn i eikene på drivhjulene.  

 

ADVARSEL: Ved overføring inn og ut av rullestolen må det påses at man ikke skraper bort i skjermene når man beveger seg 

over drivhjulene/skjermene. 

 
Armlen (tilbehør) 

Avtakbare og justerbare armlen er tilgjengelig som tilbehør.  

 
ADVARSEL: Armlenene løsner og kan ikke bære vekten til hele rullestolen. Løft aldri opp stolen etter armlenene. De kan løsne 
slik at stolen faller i bakken. Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap 
av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. 

DEKKTRYKK 

Før bruk bør du forsikre deg om at dekktrykket er riktig på drivhjulene. Lavt dekktrykk øker motstanden og øker risikoen for 

punktering. På drivhjulene bør det være minimum 60 psi (4 bar / 413 kPa). Maksimalt dekktrykk indikeres på dekkene og varierer 

avhengig av merke. 

 

Advarsel! Blås aldri inn mer luft enn anbefalt fra dekkprodusenten. Bruk et pedometer for å kontrollere dekktrykket. 

 

Dersom du opplever en punktering er dekket tilsvarende et sykkeldekk og alle lokale sykkelverksted kan lappe en punktering. 

Alternativt kan du ta kontakt med din lokale ICON forhandler. 

LANGTIDS OPPBEVARING OG / ELLER RESIRKULERING 

Ved oppbevaring av stolen i mer enn 4 måneder, pass på at den oppbevares i et støvfritt og tørt sted.  
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Dersom stolen skal resirkuleres pass på at alle festepunkter er sikret godt. Smør kulelagrene på alle fire hjulene og smør 
akslingene med Teflon smøring. Kontroller at dekkene er uten sprekker og eventuelle hull. Dersom dekkene fortsatt er gode, 
fylles de med luft til anbefalt trykk. 
 
Fyll på med luft i dempingen og rengjør stolen i henhold til denne bruksanvisningen. 

TRANSPORTERING 

ADVARSEL! En rullestol festet i et kjøretøy vil ikke gi same grad av sikkerhet som kjøretøyets egne seter, og det anbefales derfor 
alltid at bruker overføres til et av kjøretøyets seter. 
 
Transportering uten bruker 
For å legge sammen stolen, start med å felle ned ryggen på stolen. Ta deretter av drivhjulene med hurtigkoblingen. Ytterligere 
komprimering/deling av stolen krever verktøy og anbefales ikke for transportering. 
 

DEPONERING / RESIRKULERING AV MATERIALER 

Når rullestolens levetid er over og ikke lenger er i bruk må du sjekke med lokale forskrifter i forhold til deponering av stolen.  
 
Rullestolens komponenter er laget av: 
Aluminium, stål, plastikk og trevirke  
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MONTERING OG VEDLIKEHOLD (Bruksanvisning) 

Montering / Justering 

For å utføre justeringer på rullestolen trenger du en 5 mm, og en 4 mm umbrako nøkkel, samt en 1” pipenøkkel. 
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Setehøyde 
Løsne skruene (A) på hver side av rammen. Hev eller senk setet til ønsket høyde. 

 
Setevinkel 
Vri på knotten (B) på bunnen av seterørene. Denne vil heve eller senke vinkelen på setet. 

 
Fotplate (bredde) 
Løsne klemmene (J) og juster til ønsket bredde. 

 
Hjulbase (lengde) 
Løsne klemene foran (C). Juster fronten til ønsket høyde. 

 

Ryggvinkel 
Roter justeringsbryteren (D), som kobler ryggen til setet.  

 
Høyde på fotstøtte 
Løsne på klemmene (E). Juster fotstøtten til ønsket høyde. 

 
Rygghøyde 
Fjern skruene på toppen av ryggrørene (F). Juster til ønsket høyde og stram igjen skruene.  

 
Tippepunkt 
På underside av setet bruker du en 5 mm umbrako nøkkel for å løsne de fire skruene (I) som fester setebrakettene til 
seterørene. Skyv setet forover eller bakover til ønsket posisjon. 

 
Setebredde 
Dersom du bruker en justerbar rygg, løsne på stroppene. Dersom ryggen er fast fjernes hele ryggstøtten. 
Løsne boltene (K) med en 4 mm umbrako nøkkel på oversiden av setet som fester sidestøttene. Deretter tar du en 5 mm 
umbrako nøkkel og løsner du klemmene (L) i bunnen av den teleskopiske ryggrammen. Juster sidestøttene og ryggrammen til 
ønsket bredde. Ikke juster bredden mer enn merkingen tillater.  

 
Cambring 
Med en 5 mm umbrako nøkkel fjernes begge festeskruene (M) fra baksiden av begge justeringsenhetene for cambring. 
Plasser de i ønsket cambringsvinkel. Stram godt igjen. 
 
Luftdemping 
ICON rullestolen leveres med luftdemping som standard. Denne må settes I henhold til brukers vekt og tippepunktet på 
stolen. 

 
Les av tippepunktet på den tre-fargede etiketten under seteplaten (1) og fin det riktige lufttrykket som matcher, også i 
forhold til kroppsvekten.  

                                                                  
 
 
 

 

Les fargekoden 

her! 

1 
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Brukervekt Oransje område Hvitt område Grønt område  

20-30 kg 30 psi 35 psi 40 psi 

30-40 kg 40 psi 45 psi 55 psi 

40-50 kg 50 psi 60 psi 65 psi 

50-60 kg 60 psi 70 psi 80 psi 

60-70 kg 70 psi 80 psi 90 psi 

70-80 kg 80 psi 90 psi 105 psi 

80-90 kg 90 psi 105 psi 120 psi 

90-100 kg 100 psi 115 psi 130 psi 

100-110 kg 110 psi 125 psi 145 psi 

110-120 kg 120 psi 140 psi 160 psi 
 

Fjern ventilhetten (N) fra demperen og fyll på med luft med pumpen som ble levert med stolen. Les av trykket på 
manometeret på pumpen. Om nødvendig kan det slippes ut luft ved å trykke på ventilen på pumpen. Husk å sette på 
ventilhetten igjen etter korrekt lufttrykk er nådd.  

 
Det anbefales å kontrollere og justere lufttrykket en gang I måneden.  

 
Om luftdempingen er utstyrt med låsemekanismen er det mulig å deaktivere dempingen ved behov vedå vri bryteren 90°. 

 

Tilbehør 
 
Ledsagerhåndtak 
Fest en splitklemme på begge de to vertikale rørene og ledsagerhåndtak. Stram forsiktig klemmene med en 5 mm umbrako 
nøkkel. Juster til ønsket høyde.  

 
Overføringshåndtak 
Fest en splitklemme på begge front rørene og overføringshåndtak. Stram forsiktig klemmene med en 5 mm umbrako nøkkel. Juster 
til ønsket posisjon. 

 
Parkeringsbremser 
Justering: Bruk en 5 mm umbrako nøkkel, løsne splitklemmene. Juster bremsene til ønsket posisjon. 

 
Ledsagerbøyle 
Fjern ryggen på stolen. Skyv ledsagerbøylen over ryggstøtterørene til ønsket høyde. Stram til med en 5 med mer umbrako 
nøkkel. 
 
Tippesikring 
Fest en tippesikringsklemme på begge bakakslingene og stram til (8 mm). Påfør tippesikringene til de «klikker» på plass.  
 
Hoftebelte 
Løsne og fjern setebolten bak (N) på hver side av ryggstøtten med en 4 mm umbrako nøkkel. Påfør metalfestet til hoftebeltet 
seterørene og de L-formede sidestøttene. Sett på setebolten igjen og stram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skjermer 
Sett opp skjermene med de 4 hullene (Q) på begge sidebraketter. Skru fast med M5 skruer, skiver og muttere. 
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Kollisjonstestete WTORS braketter 
Fjern bakhjulene ved å trykke inn hurtigkoblingsknappen (P) og dra hjulet ut av akslingsrøret. Skyv en brakett på hver av 
akslingsrørene, slik at krokøyet vender bakover og stram den med en 8 mm umbrako nøkkel. Plasser bakhjulene på igjen, mens du 
holder inne hurtigkoblingsknappen.  
 
Fjern fotstøtten ved å løsne de to klemmene (E) med en 5 mm umbrako nøkkel. Skyv en brakett på hvert av de to frontrørene, så 
langt det lar seg gjøre, slik at krokøyene vender til sidene og bakover. Sett på fotstøtten igjen og stram klemmene.  
 

Vedlikehold  / Service 

 
Denne delen gir deg informasjon all nødvendige aksjoner som må tas ved gjennomføring av en regelmessig service på stolen. Det 
er ingen separat service manual tilgjengelig. 
 
FORSIKTIGHET: Du kan forvente mange år med problemfri ytelse fra din ICON rullestol dersom den brukes riktig. Men en regelmessig kalender 
med vedlikehold / service vil sørge for at stolen er klar for bruk når du er det.. 

 

1. Rengjør stolen din regelmessig. Du kan benytte vanlige husholdningsartikler; du kan bruke spray, rengjøre med varmt 

vann eller damp.  Tillat stolen å tøke i 3-6 timer etter rengjøring. 

 

2. Ikke bruk grove og eroderende rengjøringsmiddel på stolen, og fjern alle tekstilkomponenter før 

rengjøring.. 

 
3. Reparer eller bytt slitte komponenter umiddelbart før stolen tas I bruk.  

 
4. ICON kan tilby vedlikeholds service dersom du trenger større reparasjoner på din ICON rullestol. 

 

ADVARSEL: Inspiser og vedlikehold din ICON rullestol slik det beskrives under. Din sikkerhet avhenger av det. Reparer alle 
problemer før bruk. 
 

1. Om du har luftfylte dekk, kontroller og fyll på luft hver uke. Rullestoldekk holder ikke like godt på luften som f.eks. 
bildekk.  
 

2. Kontroller parkeringsbremsene ukentlig. Ettersom dekkene slites må bremsene justeres.  

 
3. Kontroller alle skruefester hver sjette måned.  

 
4. Kontroller de avtakbare armlenene hver sjette måned. 

 

5. Kontroller akslinger, akselrør, hjul, dekk og eiker, svinghjul og ramme hver sjette måned. 
 

Rengjøring 

 
Hovedramme og fotstøtte 

1. Tørk av rullestolen med en ren, fuktig klut. 

 

2. Når rullestolen er grundig rengjort, påfør bil voks på rammekomponentene. Dette vil beskytte glansen og gjøre 

fremtidig rengjøring lettere. 

 

3. Vi anbefaler rengjøring på en månedlig basis. Men, avhengig av type og tiltenkt bruk, må stolen rengjøres oftere.  
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Akslinger og bevegelige deler 
1. Hold hurtigkoblingsakslingene rene for skitt og smuss for å sikre riktig funksjon. 

 
2. Rengjør akslingene og akslingsrørene en gang I uken med Teflon® smøring. 

 
3. Fjern hår og andre elementer av smuss fra akslingene foran på en regelmessig basis. Om nødvendig, kan svinghjulene 

demonteres ved å løsne akslingene. Etter rengjøring kan kulelagrene smøres med Teflon® smøring. Når hjulene 
monteres igjen, pass på at skruene sitter stramt (8 Nm).  

 

 

Ryggpolstring 

1. Rengjør ryggpolstringen med mildt såpevann. Må ikke vaskes eller tørkes i maskin. 

FEILSØKING 

 
Svinghjulene slarker 

Kontroller at festene til hjulgaflene star rett i forhold til underlaget. 

Kontroller at begge svinghjulene har god kontakt med underlaget. 

Kontroller at alle skruer og fester er sikkert skrudd fast. 

 

Rullestolen drar mot en av sidene  

Kontroller at bakhjulene har det samme, korrekte lufttrykket. 

Kontroller at svinghjulene er rett justert. 

Kontroller at kulelagrene på forhjulene er fri for skitt, smuss og andre hindringer. 

Kontroller at hurtigkoblingene er riktig smurt. 

 

Rullestolen begynner å pipe eller rangle  

Kontroller at alle bolter og skruer er sikret og montert fast. 

Kontroller at kulelager og andre bevegelige deler er godt smurt. 

 

Luftdempingen er for myk  

Kontroller at det er riktig lufttrykk. 

 

Luftdempingen er for hard  

Kontroller at det er riktig lufttrykk.  

Kontroller om den valgfrie låsemekanismen er aktivert. 

 

Dersom du ikke løser problemet ved å følge disse feilsøkingsrådene, vennligst kontakt din locale ICON forhandler for reparasjon 
eller justeringer. 

 
GARANTI 
 
ICON gir garanti på rammen, inkludert alle sveisede deler og sammenhengende koblinger, mot defekt material eller 

montering i 2 år etter kjøpsdato. Forventet levetid på en ICON rullestol er 5 år.  

 
BEGRENSNINGER 

 
1. ICON gir ikke garantier på dekk og slanger, polster og armlen eller tilbehør, eller noe annet tilbehør kjøpt i ettertid.  

 

2. ICON gir ikke garanti mot skader som en følge av forsømmelse, feilbruk eller skader i samsvar med eller uten 

hendelser involverende kjøretøy.  
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3. ICON gir ingen garanti mot skader som en følge av overskriding av fastsatt vektbegrensning på 125 kg.  

 

4. ICON gir ikke garanti på en ICON rullestol der det original serienummeret har blitt fjernet.  

 

5. ICON gir ingen garanti på luftdempingen, dersom denne har blitt åpnet.  

 

DELER OG TEKNISK SERVICE 

 
For å motta deler service, eller melde fra om skader og defekte deler, ta direkte kontakt med din lokale ICON forhandler. 

 
For ytterligere generell informasjon om produktet ta direkte kontakt med din lokale ICON forhandler, som vil sørge for at all 
nødvendig informasjon rundt sikkerhetsmerknader og eventuelle tilbakekallinger når brukeren. 
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