Quick betjeningsvejledning for
Rea Spirea4NG (Max brugervægt 135 kg)

Sædebredde:
35.5, 38 cm, 40.5 cm, 43 cm, 45.5 cm, 48 cm og 50.5 cm.
Sædedybde:
Trinløst dybdejusterbart fra 35-40 cm, 40-45 cm samt 45-50 cm
afhængig af chassis. Sædedybden påvirkes ligeledes af justeringen af
rygstropperne.
Sædehøjde:
35,5 - 51 cm. Sædehøjden justeres vha. drivhjulsophæng samt valg af
størrelse af hjul og svinghjulsgaffel.

Drivhjulets placering:
Drivhjulsophænget kan drejes, eller vælges placeret foran eller bagved drivhjulsstolpen.
Sædehøjden samt sædevinklen ændres ved at flytte bøsningen på drivhjulsophænget
og dermed drivhjulet op/ned. Balance og køreegenskaber af kørestolen ændres ved at
flytte drivhjul i ophænget/eller drivhjulsophæng foran eller bagved stolpen. Skruer og
møtrikker (A) løsnes og tages af (22 mm nøgle).
Drivhjulsophæng samt drivhjulets placering vælges. Monter skruer og møtrikker på
selve ophænget, hvis det flyttes. Derefter monteres drivhjulsbøsningen med spændeskive og møtrikker. Vær opmærksom på at efterjustere bremsen, hvis drivhjulet er flyttet.
Justering af bremsen:
Kontrollér først at dækkene har det rette lufttryk.
Løsn derefter skruen med en unbraconøgle, skyd bremsen til den ønskede position og spænd igen.
Den rette afstand mellem bremseklodsen og dækket er ca. 5 mm.
Svinghjulophængets vinkel:
Justering af svinghjulsophængets vinkel: Skruerne (A) løsnes ca 2 drej.
Juster svinghjulsophænget til en ret vinkel ved at vride det let. På indersiden af svinghjulsophænget findes mærkbare linier som gør det muligt at justere til 0°, 3° eller 6°.
Justering af svinghjulsophængets højde:
De to skruer(A) løsnes, den nederste skrue løsnes helt.
Den øverste skrue løsnes cirka 2 drej. Flyt forhjulsophænget opad eller nedad.
Stram den nederste skrue igen, men ikke helt. Juster vinklen jævnfør ovenstående
punkt om vinkeljustering. Dette for at opnå de bedste køreegenskaber. Stram skruerne.

For yderligere information om betjening og problemløsning af Rea Spirea4NG, se venligst brugermanualen.
Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside www.invacare.dk
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Justering af fast sæde:
Klap stolen lidt sammen ved at tage fat i sædet og trække det opad.
Sædets forreste del sidder fast med burrebånd i sædets bagerste del. Træk velcrobåndet op og justér dette ved at trække sædets sider frem eller tilbage i sporene på siderørene. Når den ønskede sædedybde er opnået, træk stolen helt ud igen og fastgør derefter velcrobåndet i sædets bagerste del.

Justering af stropsæde:
Løft den øverste del af sædet så de indstillelige burrebånd bliver synlige. Justér sædet
ved hjælp af disse bånd. Dette sæde kan også justeres i dybden på samme måde som
det faste sæde.

Justering af ryghøjden (Justerbart 35-48cm eller 42 -55 cm):
Løsn skruerne (B) bagerst på rygrørene med en unbraconøgle. Det er nu muligt at
hæve eller sænke ryggen. Spænd skruerne igen.

Justering af rygvinklen (mellem 6 grader frem og 13 grader bagud):
Skruen på indersiden (A) og skruen på ydersiden (B) løsnes. Indstil rygvinklen til den
ønskede position ved at indstille excenterskruen (C) med hånden eller en unbraconøgle.
Spænd skruerne igen. Gentag proceduren på den modsatte side af ryggen.

Justering af armlænshøjden:
De højdejusterbare armlæn justeres ved at løsne skruen (B) under armlænet.
Juster til den ønskede højde og spænd skruen igen.
B

INFO:
For de mest almindelige justeringer af Rea Spirea4NG skal kun anvendes en 5 mm unbraconøgle.
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