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Förord
Du har bestämt dig för Eco-Buggy och har därmed fått en högkvalitativ produkt från vårt företag. Vi har sammanställt
den här handboken för att du skall få glädje av denna barnvagn under lång tid och för att den skall underlätta
vardagen för dig.
Här visas det korrekta och enkla handhavandet och det lilla av skötsel och underhåll som är nödvändigt.
För att undvika skador på grund av handhavandefel och för att möjliggöra en optimal användning bör du noga
läsa igenom de följande handledningarna och anvisningarna.
Om du därutöver har frågor eller får problem vänder du dig till din hjälpmedelscentral.
Vi önskar dig en problemfri användning och hoppas att våra produkter motsvarar dina förväntningar och att de är en
hjälp för dig.

Användningsområde - indikation
Försörjning med rehavagn resp. sulky är indikerad när rörelsehindrade, i första hand barn och ungdomar, måste
transporteras, men inte kan förflytta sig själva med en rullstol.
Rörelsehinder på grund av:
 förlamningar
 förlorade lemmar
 defekta och/eller deformerade lemmar
 ledkontrakturer
 ledskador
 övriga sjukdomar

Konformitetsförklaring
Otto Bock förklarar som tillverkare och ensam ansvarig att den här produkten överensstämmer med kraven i direktivet
93/42/EEG.

Tips för din säkerhet
Innan användningen bör du bekanta dig med handhavandet av produkten och dess funktioner:

















Eco Buggy får endast användas på jämnt, fast och horisontellt underlag.
Av säkerhetsskäl behövs två personer för att passera trappor och vid lyft.
Vagnen får EJ köras i trappor.
Tippa alltid ramen på bakhjulen när du passerar trösklar och trottoarkanter. Tippa vagnen genom att placera en fot
bakom ett hjul samtidigt som vagnen dras bakåt.
Lyft bara barnvagnen i fastsvetsade eller ihopskruvade delar.
- Främre ramröret över framhjulen
- Bakaxel
- Körhandtag / körbygel
Håll i barnvagnen med båda händerna i skjuthandtagen när du går uppför stigningar eller nerför backar. När du
passerar stigningar diagonalt kan barnvagnen tippa åt sidan och när du kör i nerförsbackar kan den rulla iväg.
Undvik att parkera vagnen i stigningar. Om det trots allts skulle vara nödvädigt skall vagnen stå bakåtriktad med
låsta bromsar.
Lås alltid bromsarna innan du lämnar sittvagnen eller före i- och urstigning.
Fotplattan får inte användas vid i- och urstigning.
EcoBuggys maximala last uppgår till 50 kg.
Båda viksäkringar skall vara fast ihakade innan barnvagnen börjar användas.
Fotplattan skall vara väl sluten och ihakad innan vagnen börjar användas, eftersom framramen stabiliseras av
fotplattan.
Häng inte på tunga väskor o.dyl. Det kan påverka stabiliteten på ett negativt sätt.
Lämna aldrig barnet utan uppsikt i reha-barnvagnen. Inte ens med låst bälte och låsta bromsar.

Uppackning och uppställning
I originalförpackningen hittar du följande komponenter (se titelbilden)
 Vikbarnvagn hopvikt med vidmonterad fotplatta
 Handledning och erforderliga verktyg
 de tillbehör som beställts
Gör så här när du fäller upp barnvagnen:
 Tag först bort ev. förpackningsband eller transportsäkringar (bild 1).
 Ta tag i barnvagnen i de båda skjuthandtagen (bild 2) och fäll upp den så mycket det går (bild 3 och 4).
 Haka i hopvikningssäkringen till höger och vänster, genom att ta tag i barnvagnen i skjuthandtaget och i den främre
ramen (bild 5) och tryck den med ett lätt tryck mot marken.
 Kontrollera att båda viksäkringarna är stängda (bild 6).
 Tryck in vikspaken (bild 7) till anslaget för att vika upp saxen.
 Vrid fotplattan (bild 8) utifrån och in och fäll ned fotplattan/-orna.
 Stick in styrningen med spetsen först i det långsmala hålet och för sedan ihop på sidan tills spärrtappen hakar i
hörbart
Fotplattan skall vara väl sluten och ihakad innan vagnen börjar användas, eftersom framramen annars
kan bli böjd.
Observera klämrisk:
Rör inte några andra än de beskrivna rörliga delarna och rör framför allt inte saxmekanismen.
Gör så här när du fäller ihop barnvagnen:
 Sätt ryggstödet i sin främsta position (bild 9).
 Lossa regeln under fotplattan (bild 10) och dra isär fotplattorna.
 Vik ut fotplattorna utåt så att de kommer bredvid framhjulen (bild 11).
 Drag upp viksaxen under sätet (bild 12).
 Öppna viksäkringen till höger och vänster vid framramen (bild 13).
 Gör nu som under Vika upp, men i ovänd ordning.

Justerings- och anpassningsmöjligheter
Riktningslås (bild 11)
För att stänga riktningslåset skjuter du den röda spärrtappen uppåt. För att öppna trycker du nedåt.
Inställning av rygglutningen (bild 9)
Lossa först vingmuttrarna. Ryggstödets lutning kan sedan ställas in steglöst.
Drag sedan åt vingmuttrarna igen.
Kontrollera vid justering med samtidig belastning, att ryggstödet lutas kontrollerat. Tag ev. stöd med låret
och skruva upp vingmuttrarna försiktigt.
Om ryggstödets lutning ändras plötsligt och med samtidig belastning kan barnvagnen välta.
Inställning av fotplattans höjd (bild 14)
Fotplattans höjd kan ställas in i steg om 2 cm efter att skruvarna öppnats.
Använda bromsarna (bild 15)
Lås bromsarna genom att trycka nedåt på bromsspaken med främre delen av foten.
Lossa bromsarna genom att dra bromsspaken uppåt med främre delen av foten.
Lås alltid båda bromsarna för att få en säker bromsverkan.

Tillbehör
Alla tillbehör skall monteras av fackman, såvida de inte redan monterats av tillverkaren.
För en bättre förståelse lämnar vi ändå nedan några monteringsanvisningar för fackmannen.
Förvaringsväska (bild 16) max. 5 kg
Förvaringsväskan skruvas fast på den främre ramen till vänster och höger och trycks fast med tryckknappar på
den bakre ramen. Den kan lastas framifrån under sitsen och bakifrån.
Höftbälte (bild 17 och 18)
För att öppna det trycks snäpplåsets plasttungor ihop och drag sedan isär.
Stäng bältet genom att sticka in metalltungan i huset tills du hör att låset snäpper fast.
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Skötsel och underhåll






Samtliga ram- och plastdelar får bara rengöras med vanliga milda hushållsrengöringsmedel.
Vagnen bör rengöras/torkas av varje vecka eller oftare vid behov.
Får inte användas i saltvatten. Undvik om möjligt sand och andra smutspartiklar som kan angripa hjulens lager.
Efter inställningsarbetena skall de lossade förskruvningarna dras åt väl igen.
Kontrollera skruvförbindningar regelbundet.

Utökade garantivillkor för Eco Buggy från Otto Bock Scandinavia AB
1) Som komplettering till våra Allmänna villkor lämnar Otto Bock Scandinavia AB en garanti på 1 år för fabrikationsoch materialfel.
2) Obrukbara eller skadade delar enligt 1) repareras eller ersätts utan kostnad inom garantitiden, om Otto Bock
informeras omedelbart. Inköpsbevis skall bifogas. Reklamerad artikel skall returneras till Otto Bock porto- eller
fraktfritt. Otto Bock accepterar ej mottagarfrakt.
3) Undantag härifrån är brister som uppkommit på grund av ändringar och/eller reparationer som våra avtalspartner
eller tredje part utfört utan vårt föregående skriftliga godkännande.
4) Vidare undantas brister som uppstår på grund av naturlig förslitning, för hög påfrestning, skada genom våld eller ej
avsedd användning.
5) Garantin förutsätter att Otto Bock originalreservdelar används vid reparationer.
Garantin förutsätter också att Otto Bock originalreservdelar monterats eller att konstruktionsändringar utförts av
en av Otto Bock auktoriserad fackhandel eller av Otto Bock själva.
6) Delar som ersätts enligt garantin blir Otto Bocks egendom.
7) Förändrings- eller nedsättningsanspråk kan bara göras gällande om åtgärdande av brister eller leverans av
reservdelar vägras eller fördröjs orimligt eller misslyckas.

Teknisk specifikation
Mått och vikt

Modell 3210

Sittdjup

30 cm

Sittbredd

35 cm

Sitslutning

15°

Sittvinkel

90° - 110°

Höjd ryggstöd

55 cm

Lutning ryggstöd ca.

20 °

Avstånd från sitsens kant till fotplattan

inställningsbart från 20 cm - 30 cm
(34 cm med fixerade framhjul)

Vikt (grundutförande) ca.

9 kg

Max. last

50 kg

Hopfällt mått (LxBxH):

115 cm x 42 cm x 29 cm

Hjuldiameter fram

17 cm

Hjuldiameter bak

21 cm

