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Brukermanual Quick Release ledsagerstyring

Kapittelet innholder informasjon angående bruk, 
montering og demontering av ledsagerstyring. 
Les Brukermanual (kapittel 3) nøye gjennom før rullestolen tas i bruk for å unngå 
skader på person eller omgivelser.



Ledsagerstyring – 1

Generelt
Nordisk Helse Design benytter Quick Release ledsagerstyring med styring fra håndtaket på den elektriske 
rullestolen. 
NHD benytter en type ledsagerstyring uten stive håndtak og utstikkende deler som kan utgjøre klemfare for ledsageren. Dette 
gjør at ledsageren føler seg sikker og ikke har behov for å være ekstra oppmerksom for klemfare i trange rom og passasjer. 
Ledsagestyringen øker ikke stolens reelle totallengde og egner seg derfor godt der det er trangt som i heis, på bad eller 
lignende. Ledsagerne har dermed større muligheter ved manøvrering av rullestolen både fremover, bakover og i svinger. Ved å 
bruke spaken under håndtaket kan man regulere hastighet fremover og bakover. 
NHDs  ledsagerstyring er svært enkel i bruk og trenger minimal fysisk kraft for å benyttes. Ledsagerstyringen kan monteres og 
demonteres uten bruk av verktøy.  Dette gjør det svært enkelt å veksle mellom ledsagerstyrt- og brukerstyrt rullestol ved å 
benytte samme kontrollenhet. 
Quick Release ledsagerstyring er beregnet for bruk på elektriske rullestoler levert fra NHD. Feil bruk kan medføre skader på 
både rullestol og bruker. Les derfor nøye gjennom denne brukermanulen for å redusere eventuell risoko. Les ekstra nøye 
gjennom advarsler. Alle inngrep og endringer av ledsagerstyringen skal utføres av kvalifisert service personell. 

Deler og oppbygging

                 

1. Håndtak for styring 2. Spak for hastighet forover og bakover
3. Kontrollenhet 4. Hette til styrespak for bruker
5. Liten kule til styrespak for montering på ledsagerstyring 6. Holder for grep til styrepinne

Montering og demontering

       ADVARSEL
Sikre at kontrollenheten er deaktivert før den flyttes for å sikre at rullestolen ikke beveger seg utilsiktet.
Sikre at kontrollenheten er i låst posisjon på braketten ved armlene eller ledsagerstyring før den tas i bruk.

Demontere kontrollenhet fra armlene og montere på ledsagerstyring
Press inn quick release utløser ved å bruke tommel og 
pekefinger. Trekk kontrollenheten av braketten.

Ta av hetten på styrepinnen og legg denne i lommen foran 
på stolen, eller plasser den på holder for oppbevaring.
Plasser den lille kulen på styrepinnen.

Figur 1 Figur 2
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Bruk av ledsagerstyring
Still først inn kjørehastighet på kontrollenheten ved å bruke knapper for hastighet. Vi anbefaler at denne stilles på et lavt nivå 
til ledsager blir vant til å bruke og kontrollere rullestolen ved bruk av ledsagerstyringen.

Figur 9 Figur 10

       ADVARSEL
Sikre deg at du kan kontrollere rullestolen i lav hastighet før hastigheten gradvis økes.  Vi anbefaler at det trenes på bruk av 
ledsagerstyring uten bruker i rullestolen til du trygt og sikkert kan håndtere stolen.

Forover Bakover
Trekk spaken under håndtaket oppover for å regulere 
hastighet. 
Når spaken frigjøres vil rullestolen stoppe opp. 

Skyv spaken under håndtaket nedover for å rygge.
 Når spaken frigjøres vil rullestolen stoppe opp.

Figur 11 Figur 12

Svinge til venstre Svinge til høyre
Sving ved å bevege håndtaket sideveis. Sving ved å bevege håndtaket sideveis.

Figur 13 Figur 14

“NHD anbefaler alltid at bruker sikres med hoftebelte eller annet sikkerhetsutstyr når rullestolen er aktivert.”

Plasser kontrollenheten slik at den lille kulen på styrepinnen 
kommer opp og inn i styremodulen .

Skyv deretter kontrollenheten inn på braketten til du 
hører ett klikk. Kontrollenheten er nå låst i posisjon og 
ledsagerstyringen er klar til bruk. Pass på at ledninger er 
sikret og ikke kommer i veien for hjul og annet.

Figur 3 Figur 4

Demontere kontrollenhet fra ledsagerstyring og montere ved armlene

Press inn quick release utløser ved å bruke tommel og 
pekefinger. Trekk kontrollenheten av braketten.

Fjern den lille kulen på styrepinnen og legg denne i lommen  
foran på setet, eller plasser den på holder for oppbevaring.
Plasser hetten tilbake på styrepinnen.

Figur 5 Figur 6

Skyv deretter kontrollenheten inn på braketten ved armlenet 
til du hører ett klikk. 

 Kontrollenheten er nå låst i posisjon, og ledsagerstyringen 
er klar til bruk. Pass på at ledninger er sikret og ikke kommer 
i veien for hjul og annet.

Figur 7 Figur 8



Ledsagerstyring – 3

Bruk av ledsagerstyring
Still først inn kjørehastighet på kontrollenheten ved å bruke knapper for hastighet. Vi anbefaler at denne stilles på et lavt nivå 
til ledsager blir vant til å bruke og kontrollere rullestolen ved bruk av ledsagerstyringen.

Figur 9 Figur 10

       ADVARSEL
Sikre deg at du kan kontrollere rullestolen i lav hastighet før hastigheten gradvis økes.  Vi anbefaler at det trenes på bruk av 
ledsagerstyring uten bruker i rullestolen til du trygt og sikkert kan håndtere stolen.

Forover Bakover
Trekk spaken under håndtaket oppover for å regulere 
hastighet. 
Når spaken frigjøres vil rullestolen stoppe opp. 

Skyv spaken under håndtaket nedover for å rygge.
 Når spaken frigjøres vil rullestolen stoppe opp.

Figur 11 Figur 12

Svinge til venstre Svinge til høyre
Sving ved å bevege håndtaket sideveis. Sving ved å bevege håndtaket sideveis.

Figur 13 Figur 14

“NHD anbefaler alltid at bruker sikres med hoftebelte eller annet sikkerhetsutstyr når rullestolen er aktivert.”
“Dersom stolen er utstyrt med kontrollenhet for både bruker og ledsager se veiledning nr.10”


