
Hurtigkobling drivhjul
Trykk inn knappen i midten av drivhjulet for å ta av 
eller sette på hjulet. 

 Sjekk at hjulet er skikkelig festet ved å påse at 
knappen spretter ut ca 5 mm når hjulbolten er helt 
inne i hylsen.

Tippesikring
Tippesikringene (1) gir ekstra sikkerhet for 
nybegynner mens de fortsatt lærer å bruke 
rullestolen. Tippesikringene (1) forhindrer at 
rullestolen tipper bakover. 

Tippesikringene (1) kan flyttes nedover ved å 
skyve på dem. De kan i tillegg svinges forover. 
Det skal være en avstand på 3 - 5 cm mellom 
tippesikringene og bakken. Du må svinge 
tippesikringene forover når stolen skal kjøres 
opp eller ned fra høye hindringer (slik som 
en fortauskant) for å forhindre at de berører 
bakken.

Bruk av rullestolen

Justering av armlen
Montering: Putt de utvendige armleneskinnene ned i 
holderen på rammen. Armlenet låses automatisk på plass
Høydejustering: Utløsermekanismen brukes til 
høydejustering og dreies frem til sitt stoppunkt.(2) 
Armlensputen settes opp eller ned til ønsket høyde og 
utløsermekanismen låses. Trykk ned armlensputen så 
den låses på plass med et klikk (4) Ta av armlenet: Trekk i 
låseknappen (3), og løft hele armlenet av. Sette på armlenet: 
Dytt armlenet ned.
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Justere benstøtten 
Ved å skru opp skruen (1), kan du justere lengden 
på benstøtten slik at den passer lengden på 
leggene dine. Stram til etter justering. Vinkelen på 
benstøtten kan justeres individuelt ved å løsen 
på skruene (2). Sidekanten (3) på benstøtten 
forhindrer at føttene dine sklir av benstøtten. 
Kontroller at alle skruer er strammet som de 
skal etter enhver justering (se avsnittet om 
Tiltrekkingsmoment) (Fig. 6.17 - 6.18).

Krasjtestet
Rullestolen kan benyttes som passasjersete i bil,og er testet og godkjent 
henhold til ISO 7176-19.

 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.

Life T HURTIGMANUAL

Rullestolen leveres i setebredder i intervaller 
28-50 cm og setedybde 32-46 cm. Kontroller 
at rullestolen du har mottatt har korrekte 
mål i henhold til din bestilling.  Angivelse 
av rullestolens mål finner du avmerket på 
krysset, under setet.

Rullestolen leveres komplett. 
Fold ryggen opp dersom den er lagt ned.

Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at 
den ligger rett vei og riktig på setetrekket. 
For din egen sikkerhet, og for å få best mulig 
utbytte av mulighetene i din nye rullestol, 
anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye 
før du tar i bruk rullestolen.

 Quickie Life T kombinerer kvalitet og lettvekt 
med elegant design. 

De avtakbare benstøttene og mulighet for 
ekstremt lav setehøyde, gjør Life til en klar favoritt 
blant terapeuter, og personer som bruker bena for 
framdrift. 

Quickie Life T er konstruert for brukere med 
forskjellige behov, og tilpassingsmulighetene er 
mange i denne kompakte stolen som også er 
favoritt hos de som er mye på farten. 

De mange størrelse og fargealternativene gjør at 
stolen kan passe til den smale tenåring, og den 
store voksne. 

Manuell rullestol

Når du mottar rullestolen *Bilder og utstyr kan avvike noe fra standard utførelse



Innstilling av rullestolen - utføres av kvalifisert personale. De fleste innstillinger kan utføres med brukeren sittende i rullestolen.

Justering 
For å justere bremsen, løsne skruene 
(1) og monter bremse på et sted hvor 
den vil virke på riktig måte. Pass på at 
avstanden mellom hjulene og bremsene 
er i samsvar med de fastsatte spesifi-
kasjonene. For å stille inn den korrekte 
avstanden, løsne på skruen. Stram 
deretter skruen på nytt

Drivhjulsbraketter
Plasseringen av kroppens tyngdepunkt i forhold til bakhjulene er vesentlig for at 
rullestolen skal være lett og komfortabel å bruke. Flere stillinger kan brukes: Ved å 
flytte drivhjulsbraketten (1) bakover langs hullene i rammen (2), vil stolen gjøres mer 
stabil men tyngre å bruke. Det samme gjelder dersom drivhjulsbraketten plasseres 
lenger forover. Setehøyden kan justeres ved å flytte akselhylsen (3) på akselplaten. 
Pass på at alle skruene er forsvarlig strammet når justeringen er fullført (se avsnittet 
om Tiltrekkingsmoment).
Det kan være nødvendig å justere både bremsene og svinghjulene på nytt.

Høyderegulerbare kjørehåndtak
Disse håndtakene er festet med to bolter, slik at de ikke plutselig sklir ut. 
Kjørehåndtakene kan justeres ved bruk av utløserspaken (1) for å dekke 
forskjellige behov. Du vil høre låsemekanismen når du flytter spaken. 
Du kan nå lett plassere kjørehåndtaket i den stillingen du ønsker. Mutteren (2) på 
strammespaken bestemmer hvor stramt kjørehåndtakene er festet på plass. 
Dersom mutteren er løs når strammespaken har blitt justert, vil også 
kjørehåndtaket være for løst. Vipp kjørehåndtaket fra side til side før bruk, for å 
forvisse deg om at det er festet godt på plass.

Camber (Fig. 6.22 - 6.23)
Stolens cambring kan justeres fra 1° til 4°.
Dette vil øke stolens stabilitet slik at den ikke velter til siden, samtidig som styringen 
også vil forbedres. Løsne skruene på den perforerte platen (1). Juster deretter
adapteren (2) til ønsket vinkel. Stram så skruene til på nytt (se avsnittet om 
dreiningsmoment). Stolens bredde vil økes ved å stille inn cambringsvinkelen (hver
grad øker stolens bredde med ca. 1 cm).

Svinghjul, svinghjulsfester og gafler (Fig. 6.20) 
Svinghjulsfestene må tilpasses og bremsene kontrolleres hver gang drivhjulene har 
blitt justert. Kontroller stillingen på svinghjulsadapteren (1) ved å sette en rettvinklet 
trekant ved
siden av den, og se på den forfra. Kontroller at adapteren er irett vinkel i forhold til 
gulvet. Ved å skru opp skruene (2) og flytte adapteren, kan du rejustere hjulene til sin 
optimale stilling ved å justere de korresponderende tannsegmentene. Kontroller at 
alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering.

Vinkeljusterbar fast rygg (Fig. 6.24)
Ved justering av fast rygg må du løsne bolter “A” på begge sider. Sving festene til ønsket stilling og monter boltene. 
Dra til.

Justerbar velcrorygg (Fig. 6.25)
Borrelåsen på den justerbare velcroryggen kan justeres ved å løsne borrelåsene og flytte dem og stramme eller 
løsne båndene og feste på nytt(1). Gjenta prosessen for hver rem.

Nedfellbare kjørehåndtak
(Fig. 6.42)
Hviskjørehåndtakene ikke 
brukes, kan de foldes sammen
ved å trykke på knappen, (1). 
Når de igjen skal brukes, kan de
enkelt løftes opp inntil de 
klikker på plass.


