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Viktig: Les denne bruksanvisningen 
grundig. Den bør alltid være tilgjengelig 
for bruker/ledsager og følge med 
produktet, da den inneholder nyttig 
informasjon om innstilling, betjening 
og vedlikehold av ledsagerstyringen.

Ved spørsmål kontakt:
Vermund Larsen Norge AS
Solgaard Skog 4
1599 Moss
Norge
www.vermundlarsen.no

REKLAMASJONSRETT
VELA gir reklamasjonsrett i henhold 
til norsk kjøpslov. Reklamasjonsretten 
gjelder kun ved bruk av originale reser-
vedeler og tilbehør, samt for tilpasnin-
ger som er utført av en autorisert ser-
vicetekniker. 

VELA påtar seg ikke ansvar for skader 
på produktet eller brukeren som har 
oppstått på grunn av: 

:: Transport 

:: Misbruk 

:: Vanlig slitasje 

:: Feil bruk 

:: Bruk av uoriginale deler og tilbehør 

:: Tilpasninger utført av uautorisert 
servicetekniker 

VEDLIKEHOLD
Vi anbefaler årlig ettersyn, slik at even-
tuelle defekte eller slitte deler kan opp-
dages. Man bør selv utføre regelmessig 
kontroll for å teste ledsagerstyringens 
funksjoner, at ledsagerstyringen er godt 
festet til stolen, at alle bevegelige deler 
sitter ordentlig fast og at alle skruefor-
bindelser er i orden. Mosegummien på 
kjørehåndtakene bør skiftes ut hvis den 
er skadet. 
Merk: Ikke bruk ledsagerstyringen hvis 
den ikke oppfører seg som normalt, f. 
eks. hvis ledsagerstyringen slår av sto-
len under tilkobling. 
Tilkall tekniker for justering/utskifti-
ning av fjærhus.

DEPONERING
Dette produktet inneholder resirkuler-
bare materialer som plast, metall og 
elektrisk og elektronisk utstyr, etc. Som 
et resultat av dette, må avhending av 
produktet utføres i samsvar med lokal 
lovgivning og det må skilles fra vanlig 
husholdningsavfall. Korrekt avhending 
og resirkulering bidrar til å forhindre at 
produktet har en negativ innvirkning på 
miljøet og mennesker.
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ADVARSEL
Stolen må ikke løftes eller vippes med bruk av håndtaket

LES FØR BRUK



Frem

Bak

Høyre Venstre
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Advarsel: Ledsagerstyringens kjørehåndtak må aldri benyttes for å løfte eller vippe 
stolen over hindringer, fortauskanter og lignende! Dette kan føre til deformering
eller negativ innvirkning på kjøregenskaper, slik som skade på enheten,
som kan føre til at den ikke lenger fungerer som den skal.

NØDSTOPP
Nødstopp skal alltid være tilkoblet når ledsagerstyringen brukes. 
Om en nødsituasjon skulle oppstå slik at stolen må stanses, 
trykkes nødstoppknappen ned. Stolen stopper umiddelbart. For 
å kunne kjøre stolen igjen, vri nødstoppknappen mot høyre, slik 
at den kommer opp i normal stilling igjen.

JUSTERING AV KJØREHÅNDTAKENE
En hurtigkobling trekkes ut på begge sider, som gjør at man 
enkelt kan justere kjørehåndtakene i ulike høyder for en 
behaglig kjørestilling. Merk: kjørehåndtakene kan slås ned når 
de ikke brukes, også når brukeren kjører rullestolen selv. Dette 
bør også alltid gjøres under transport og lagring for å minske 
risikoen for skader.

BRUK AV 
LEDSAGERSTYRING
Fremover: kjørehåndtakene 
trykkes ned for å kjøre frem-
over. 
Bak: kjørehåndtakene løftes 
opp for å kjøre bakover.
Høyre: skyv kjørehåndtakene 
til venstre for å svinge til høyre.
Venstre: skyv kjørehåndtakene 
til høyre (motsatt) for å svinge 
til venstre (motsatt retning).
Merk: når håndtakene slippes 
så finner de midtstilling, og 
stolen stanser.

Dette produktet er et tilbehør til rullestoler med elektriske funksjoner. 2-hånds led-
sagerstyring gir komfort og ergonomisk riktige bevegelser for ledsageren mens han 
eller hun går bak og styrer stolen.

INNSTILLINGER OG BRUK
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Vermund Larsen Norge AS  ::  Solgaard Skog 4  ::  1599 Moss  ::  Norge  ::  +47 69 67 60 18 vermundlarsen.no

PRODUSENT:

Attende AS har levert denne ledsagerstyringen i samsvar med: 
EMC direktiv 89/336/EØF, 92/31 EØF, Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF, 
Maskindirektiv 89/392/EØF og Forskrift om elektrisk utstyr.

Produktet er CE-merket.

Materialer: stål, aluminium og plast. Alle deler som er utsatt for korrosjon er 
pulverlakkerte. Dette gir en robust overflate som tåler en del slitasje.

Om det oppstår slitasje som følge av “unormal bruk”, f. eks. ved bruk av 
kjørehåndtakene som “løfteredskap”, må fjærhuset skiftes.

ADVARSEL
Stolen må ikke løftes eller vippes med bruk av håndtaket


