
Scaun cu rotile cu antrenare manuala model RX108
Parti componente, utilizare, intretinere

fig.1

1. spatar scaun cu rotile
2. sezut 
3. suport sprijin picioare
4. suport sprijin de brate
5. roti fata
6. roti spate
7. inel pentru deplasare prin actionare de catre utilizator
8. banda pentru sustinerea picioarelor
9. parte inferioara rabatabila a suportului de picioare (sprijin talpa)
10. frana roata spate
11. clapa pentru deblocare suport sprijin brat
12.clapa pentru plierea spatarului
13.parghie actionare frana roata
14.maner pentru impingerea fotoliului rulant
15.parghie pentru deblocare suport picioare



Depliere scaun cu rotile
Scaunul cu rotile se scoate din ambalajul pentru transport. Se asaza scaunul
pe pardoseala si preseaza cu ambele palme in directia “a”pe cele doua bare
laterale ale sezutului

fig.2
Spatarul  fotoliului  este  pliat  pe  orizontala,  apucati  de  manerele  “14”  si
ridicati pe verticala printr-o miscare rapida. Partea pliata se va ridica si se
va bloca in pozitia de utilizare.
Scoateti  din  ambalaj  suportii  pentru sprijin picioare  “3”,  suportul  pentru
partea stanga a scaunului privit din fata trebuie sa aiba sprijinul de talpi “9”
in  partea dreapta.  La  partea  superioara  a  suportului  exista  2  gauri  de
fixare  ce  corespund  cu  doua  stifturi  de  fixare  montate  pe  scheletul
scaunului cu rotile. Puneti suportul din lateral pe cele doua stifturi si rotiti-l
catre  partea  din  fata  a  scaunului,  sistemul  de  blocare  al  suportului  va
actiona fixandu-l. Montati banda de sustinere a picioarelor “8”, banda se
monteaza cu benzi velcro (arici).
Actionati  franele  “10”  direct  cu  levierul  de  langa  roata  sau  actionand
parghiile  “13”.  In  acest  moment  fotoliul  este  pregatit  pentru  transferul
utilizatorului pe el.
Pliere, demontare parti componente in vederea transportului
Pentru depozitare sau transport scaunul se pliaza procedand conf fig.3
se ridica la verticala sprijinul dreapta stanga pentru talpa piciorului “a”, se
apuca  sezutul  cu  mainile  plasate  in  punctele  “b”  si  se  ridica  printr-o
miscare rapida. Scaunul cu rotile se va plia si va arata ca in fig.2. In acest
mod poate fi depozitat. Daca doriti sa transportati scaunul, de exemplu in
portbagajul  unui  autoturism, pentru a reduce gabaritul,  inainte de pliere
vom demonta sprijinul de picioare “3” si vom plia spatarul “1” la jumatate.



Fig.3
Demontati  banda  “8”  pentru  sustinerea  picioarelor.  Fiecare  suport  de
picioare “3” are o clapa “15” pentru deblocare. Actionati clapa “15”, rotiti
suportul catre exteriorul scaunului si ridicati-l de pe cele doua stifturi de
fixare. Procedati asemanator si cu celalalt suport. Apasati clapele “12” si
lasati jumatatea superioara a spatarului in jos. Apucati sezutul in punctele
“b”  din  fig.3  si  ridicati  cu  o  miscare  rapida,  scaunul  se  va  plia  si  este
pregatit pentru transport.

Transferul pe scaunul cu rotile si de pe scaunul cu rotile
Aduceti  scaunul  cu  rotile  langa  patul,  canapeaua  etc,  unde  se  afla
utilizatorul. Lipiti una din lateralele scaunului cu rotile de pat, apasati clapa
“11”  si  basculati  manerul  de sprijin  al  bratului  catre  partea din  spate a
scaunui. Puneti franele pe ambele roti folosind parghiile “10” de la fiecare
roata sau parghiile “13” de la manerele din spate ale scaunului.
Atentie!  Puneti  franele  pe  ambele  roti  ale  scaunului  inainte  de
transferul utilizatorului pe scaun sau de pe scaun.  In caz contrar, in
momentul  transferului  scaunul  cu  rotile  se  poate  deplasa  riscand
accidentarea utilizatorului.
Transferul se face din lateral pe scaunul cu rotile. Dupa transfer aduceti
suportul de brat in pozitia initiala astfel incat sa se blocheze, coborati la
orizontala  suportul  sprijin  de  talpi  “9”,  puneti  talpile  pe  acest  suport.
Eliberati  franele,  utilizatorul  se poate deplasa prin  forta  baratelor  rotind
inelele”7” sau poate fi impins de un insotitor. 
Transferul de pe scaunul cu rotile



Aduceti scaunul cu rotile lateral langa pat de exemplu,  blocati rotile cu
ajutorul  sistemului  de  franare,  coborati  talpile  utilizatorului  pe
pardoseala, ridicati la verticala sprijinul de talpi “9”.
Atentie! Daca la transferul pe scaunul cu rotile sau de pe scaunul cu
rotile  utilizatorul  se  ridica  sau  este  ridicat  la  verticala  cu  talpile
asezate  pe  sprijinul  “9”  scaunul  cu  rotile  se  va  rasturna  in  fata.
Utilizatorul  se  poate  accidenta  deoarece  se  va  dezechilibra  odata  cu
scaunul cu rotile.
Atentie!
Nu depasiti greutatea maxima admisa a utilizatorului.
Nu folositi scaunul cu rotile pentru a transporta greutati, materiele,
etc
Scaunul poate fi utilizat pentru transportul unei singure persoane.
Cand abordati obstacole praguri, borduri etc, ridicati rotile din fata peste
obstacol, impingeti scaunul cu rotile in fata si apoi ridicati rotile din spate.
Depasirea acestor obstacole fortand in viteza scaunul cu rotile va duce la
defectarea acestuia, strambarea sasiului, deformarea rotilor, etc

Intretinere periodica
Verificati  periodic strangerea suruburilor  in special  pe cele ale  rotilor  si
franelor, inspectati integritatea pneurilor, acestea sunt pline si nu necesita
intretinere dar se pot taia in sticle, lame, etc.
Nu lasati scaunul cu rotile in ploaie, zapada, locuri cu umezeala crescuta
Daca scaunul s-a udat, se sterge cu o carpa si se lasa la uscat departe de
sursele de caldura.
Scheletul, rotile, spatarul, sezutul se pot sterge cu o carpa umeda folosind
o solutie de sapun. Nu utilizati solventi, obiecte abrazive.
In caz de murdarie extrema, sezutul si spatarul se pot demonta, se extrag
din interior  barele  de fixare se se pot  curata in masina de spalat  la  o
temperatura de 40 grd Celsius si fara stoarcere.

Atentie! 
Utilizatorii care petrec multe ore in scaunul cu rotile sunt predispusi
la aparitia escarelor – ulcer de presiune, este o afectiune greu de tratat
si care fara ingrijire duce la complicatii  extrem de grave. Utilizarea unei
perne antiescare  de calitate buna, pe sezutul scaunului cu rotile previne
aparitia escarelor.


