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1. Inledning

Bästa kund!

Vi vill tacka för att du valt att köpa MobiBed. 
Vi är övertygade om att du och dina närmaste 
kommer att få mycket glädje av den.
Brukarmanualen ger dig viktig information om olika 
inställningar, användarinstruktion, underhåll, 
säkerhetsfrågor, tekniska data m.m.

1.1 

1.2 

Manualen är viktig

Läs manualen noga och spara den för  
senare bruk. Den skall alltid finnas till- 
gänglig tillsammans med din MobiBed.

Snabb guide

För att underlätta för dig har vi valt att 
göra en Snabb Guide som tar upp in- 
ställningaroch laddning av  
batteriet. Vi vet att dessa frågor   
ofta är aktuella och vi föreslår  
att Snabbguiden därför förvaras i   
plastfickan på ryggstödet så att den 
alltid finns till hands.

Minsta längd

!! OBS - OBS!!
Var noga med att assistent och 
användare är informerade om 
möjliga problem.

    Viktig Information! 
För brukare och assistent för att 
undvika skada på produkten.

    Varning! 
För brukare och assistent för att 
undvika personskada.

Maximal  längd
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2. Innan MobiBed tas i bruk

2.1 Förberedelser

Innan MobiBed börjar användas skall 
assistent kontrollera att batteriet är  
fulladdat. Se instruktioner angående  
laddning på sidan 8. 

1. Testa inte elektriskt kontrollerade
funktioner innan Punkt 2 nedan har
slutförts och manualen är genomläst.

2. Ladda batteriet under 10 timmar efter
anslutning av strömkabeln till
vägguttaget 220-240 V.

3. Längdinställning:

a. Placera sittkudden på sittytan

b. Kontrollera att sittytans ram passar
till sittkudden.

4. Gå igenom de 6 kontrollpunkter i
checklistan under 2.2 på denna sida

5. MobiBed är nu klar att börja användas

2.2   Checklista

Kontrollera att:

1. bromsmekanismen där oskadad och
fungerar korrekt och att bakhjulen
bromsas.

2. hjulen är oskadda och korrekt
monterade.

3. körhandtaget är rätt monterat och går att
justera.

4. kontrollera att alla delar som är rörliga
löper lätt och inte helt eller delvis är
låsta.

5. batteriet är uppladdat och
strömsladden är oskadad och borttagen
ur vägguttaget och ihoprullad.

6. handkontrollens knappar justerar
höjd, ryggstödsvinkel och benstöd.

  !! OBS – OBS!!
För att undvika skador orsakade av MobiBed skall assistenter innan arbetet med MobiBed påbörjas, göra sig 
bekant med den omgivning som skall utnyttjas. Var uppmärksam på hinder som möbler, trösklar, 
dörrkarmar etc., och ställen som smala passager. Se till att det finns plats runt hörn där MobiBed skall 
passera och att eventuellt flytta möbler som kan komma att stå i vägen. Tänk på att MobiBed är lång och 
kräver mycket plats, speciellt när den skall vändas helt om. Undvik att stöta emot omgivning och personer.
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3. Produktbeskrivning

3.1 Ett mobilt hjälpmedel

MobiBed är ett mobilt 
hjälpmedel som användes till  
positionering av personer med  
funktionsnedsättning och behov   
av varierad ställning i vila och 
avlastningssituationer. MobiBed   
med sittkudde som underlag användes 
till att ge brukaren optimal komfort vare sig 
det handlar om sittande eller liggande 
ställning, ryggläge såväl som sidoläge. 

3.2 Belastning och brukarvikt

MobiBed är konstruerad och 
testad för att kunna bära en  
totalvikt på 120 kg, men sittytan och 
sittunderlaget är normalt inte 
tillräckligt stort för den vikten.  
Den aktuella brukarvikten kan  
därför sällan överskrida 90 kg. 
Använd lift för överflyttning till och 
från MobiBed.

         Viktig information!
Den angivna belastningsgränsen 
skall respekteras för att inte skada 
vagnen

     Varning!
Hjälpmedlet är inte avsett för bru-
kare som kan förflytta sig av egen 
kraft.

3.3. Mobilt hjälpmedel

MobiBed har fyra hjul med  
punkteringsfria däck. 
Framhjulen är monterade i gaffel   
som är svängbara i 360 0 kring 
en lodrätt axel, vilket gör det lätt att 
manövrera. Bakhjulen är fast monterade i en 
vågrät axel. Endast bakhjulen kan bromsas.  

Bakhjul Svängbara framhjul

3.4   Många möjligheter i samma hjälpmedel

MobiBed har många inställnings-
 möjligheter och är lätta att anpassa 

till enskilda brukare:

• Längdjusteras i sits och rygg och kan
anpssas för barn och vuxna.

• Justeras i höjd så den anpassas till
brukarens behov och/eller till assistentens
arbetsställning.

• Med sittkuddar är det möjligt att skapa
en sittande eller liggande ställning
anpassad till var enskild brukare för att ge
trygghet och stabilitet.

• Ett mobilt hjälpmedel som kan ställas in i
ryggen och fotstödet från vågrätt liggande
till 60 0 sittställning.

• Ett alternativ till rullstol, säng, madrass,
sittsäck etc.

• Ett socialt redskap där vilosituationen inte
är bundet till en speciell plats.
Assisent kan flytta brukaren och ständigt vara
nära när det är nödvändigt.

• Kan i begränsad omfattning användas
utomhus på jämt underlag som terrass eller
liknande underlag.
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4. Säkerhetsinformation

4.1. Belastning
            Viktig information! 

MobiBed får inte lastas med brukare och  
hjälpmedel som tillsammans överstiger 
angiven maximal vikt på 120 kg. MobiBed 
är avsedd att användas av en brukare,  
placerad i sittkudde. Föreslagen maximal  
brukarvikt är 90 kg.  Jmf. punkt 3.2 i  
denna manual.

4.2 Användning med lyft
          Viktig information!

Det rekommenderas att lift användes när  
brukaren flyttas till och från MobiBed. Vid  
användning av en mobil lyft skall MobiBed 
ställas så att lyftens stödben går fritt  
under alla delar i MobiBed.

Assistenten skall alltid säkerställa att  
brukaren är korrekt placerad i MobiBed och 
sittkudde.

4.3  Transport i bil

   Viktig information!

Skall MobiBed tas med i bil eller liknande 
rekommenderas att använda lift eller ramp 
vid i- och urlastning.

Brukaren får aldrig vistas i MobiBed när 
den flyttas in i eller transporteras  
i andra transportmedel. Detta gäller  
även om MobiBed är fast förankrad  
under sådan transport. MobiBed är  
inte krocktestad.

I övrigt hänvisas till Danska Socialstyrelsen ( tidigare 
Hjælpemiddel Instituttet ):
Fastspænding af kørestole i biler (2008). ISBN Nr. 87-
88548-59-7. 

Placera brukarens bak här!

Huvudände Fotände

4.4 Förankring under transport

MobiBed har 6 fästpunkter på chassiet för 
fastspänning till transportfordonets  
motsvarande punkter. Följ de generella  
säkerhetskrav och regler för transport av  
hjälpmedel i transportfordon. 

Fästpunkerna på MobiBed är placerade: 
1 punkt på var sida, 2 på punkter på  
främre delen av chassiet och 2 punkter på 
bakre delen av chassiet.

Fästpunkt på sidan!

     Varning!
MobiBed får inte användas av brukare 
under transport i motoriserade 
fordon. MobiBed är inte krocktestad.

4.5 Sitt inte på sittytan, ramen runt sittytan eller      
 fotstödet.

    Viktig information!
Sittytan är utformad så att sittkudden/ 
madrassen skall passa. Sittytans övre  
ryggdel, sitsdelen och fotstödets nedre del, 
har en ram för att hålla kudden/madrassen   
på plats. Ramen är inte avsedd att sitta på.   
Det är inte tillåtet att sitta på ramen 
eller fotstödet. 

4.6 Bromsar och hjul

     Viktig information!
MobiBed har bromsar på bakhjulen men inte 
på framhjulen. Assistenter bör därför  
inte luta sig emot vagnens sida trots  
att bromsen är aktiverad.  

Bromsen manövreras enkelt med ett 
användarvänligt grepp på körhandtaget. 

Alla fyra hjul har punkteringsfria däck.

6URIFORM AB



4.9 

4.10 

Huvudsakligen för inomhus användning

     Viktig information!
MobiBed är i huvudsak konstruerad för att   
användas inomhus. Dock kan den i  
begränsad omfattning användas utomhus   
på terrass eller liknande. Den är inte 
konstruerad för att transportera längre 
sträckor utomhus och inte på ojämt eller   
kuperat underlag. Användning i vatten 
oavsett om djupet är litet eller större är inte 
tillåtet.

Klämrisk

     Viktig information!
Tillse att ingen klämrisk föreligger för 
personer eller föremål som finns inom 
eller i närheten av lyft- och rörliga 
inställningsfunktioner i sativet eller runt 
batteriet. Var uppmärksam på att INTE höja  
MobiBed när den i helt, eller i någon del 
står under en bordsyta eller motsvarande. 
Risk finns också för att skada på MobiBed 
och på brukaren genom klämning.

4.7 Vi rekommenderar att använda 
1 eller 2 säkerhetsbälten

     Varning!
MobiBed levereras med 1 säkerhetsbälte som 
skall användas när MobiBed är i rörelse 
eller står still. Det rekommenderas till brukare 
som övervägande ligger stilla och inte kan   
förflytta sig själv. 

2 säkerhetsbälten rekommenderas i MobiBed 
för den brukare som är mer orolig eller har   
ofrivilliga rörelser. De två bältena monnteras  
då i kryss över brukaren. 

MobiBed är inte avsedd för brukare som är   
rörliga och kan förflytta sig av egen  
kraft, eller sådan brukare som själv kan ta sig 
fri från säkerhetsbältet. 

Säkerhetsbältet monteras på ramen runt 
sitsen, inte till chassiet. 

4.8 Var extra uppmärksam på:

    Viktig information!

Brukaren har ofta händer, armar, ben och   
fötter delvis placerade utanför MobiBed.   
Var uppmärksam på att brukaren inte 
skadar sig på förbipasserande personer eller 
utrustning.

Vid transport i rummet skall säkerställas att 
brukaren inte skadas vid passage genom   
trånga passager eller dörröppningar. 

Lyft aldrig MobiBed från golvet genom att 
lyfta i fotstödet eller körhandtaget. 

Var noga med att inte köra framhjulen mot 
kanter eller andra liknande hinder   
som kan skada framhjul och gaffel och i 
värsta fall skada hjulfästet med fara för att  
brukaren faller ur. 

Med brukare i MobiBed bör förflyttning 
endast ske med sittytan i sitt lägsta läge där 
stabiliteten är störst och assisteneten har full 
överblick i körriktningen. 

När MobiBed inte används skall den alltid 
vara bromsad. 

Parkera aldrig MobiBed med brukare på   
lutande underlag. Bromsen är inte effektiv på 
halt eller brant underlag.

4.11 Kontroll av risk-orsaker

    Viktig information!
Bromsen skall alltid vara aktiverad  när lyft 
och sänkfunktion användes, när brukare 
när placerade i MobiBed och när arbete 
pågår runt MobiBed. 

Lämna aldrig brukare utan uppsikt. 

Under laddning av batteriet får MobiBed inte 
användas.

Lämna aldrig en brukare i MobiBed på 
lutande underlag. Glöm inte brukaren i 
sol, kyla, blåst eller regn.   
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5. Laddning av batteri och
användarinfo

För den elektriska funktionen i MobiBed har  
vi valt att använda det senaste SMPS systemet  
från LINAK. Systemet är konstruerat för  
sjukvårdssektorn med förbättrad livslängd,   
slitstyrka, vattentätt, tyst och miljövänligt.   
Systemet består av kontrollbox med nätkabel, 
lithiumbatteri, 3 motorer och en 
handbetjäning.

5.1 Funktion

Lyft/sänkfunktionen i MobiBed och  
vinkelinställningen av rygg- och fotstöd 
regleras med handkontrollens  
knappfunktion. Batteriet förser motorer  
och handkontrollen med ström till dessa 
funktioner.

5.2  LED indikator

CA40 har trefärgad LED indikator som anger 
om enheten drivs från nätet eller batteriet.

MobiBed ansluten till elnätet

LED färg Anvisning

Grön Ansluten till elnätet utan att  använda 
handkontrollen.
Systemet fungerar korrekt och är klart för 
normal användning.

Orange Ansluten till elnätet utan att  använda 
handkontrollen.
Systemet är defekt och får inte användas

Gul Varning - Ansluten till elnätet och handkon-
trollen används.
Systemet fungerar korrekt.

Gul Varning - Ansluten till elnätet utan att 
använda handkontrollen.
Systemet är defekt och får inte användas

Inte ansluten till elnätet för laddning

LED färg Anvisning för användning

Orange Batteridrift och handontrollen aktiverad
Systemet fungerar korekt.

Blinkande 
LED färg

Batteridrift med handkontrollen aktiverad
Enheten är inte ansluten till elnätet korrekt

5.3   Laddning av batteri

1. Laddtid första gång från tomt batteri eller
första gången MobiBed tas i bruk 10 timmar
med anslutning till 220-240 V.

2. Drifttid för ett fullt laddat batteri i god
kondition kan beräknas till 5 timmar.

3. När batteriet behöver laddas ljuder ett
bibljud när knapparna på handkontrollen
hanteras. Batteriet skall då laddas omgående.
Undvik fortsatt arbete med MobiBed innan
batteriet är fullt laddat igen.

4. Det rekommenderas att ha fasta rutiner för
laddningen.

5. När MobiBed är i användning skall nätsladden
vara ihoprullad.

6. Batteriet kan inte överladdas. Batteriet kan
därför vara anslutet till 220-240 V när
MobiBed inte är i användning.

7. Om MobiBed står utan användning under
längre tid skall batteriet laddas var
12:e månad för att inte självurladdas.
Förvaring skall ske innomhus och i
torr omgivning. Batteriet får inte
utsättas för under -10 0 C eller
över +40 0 C. Driftstemperatur
är +5 0 till +30 0 C.

8. Alla LINAK produkter är konstruerade för att
fungera till optimal livslängd men är mycket
beroende av hur produkten användes.

9. Alla LINAK produkter skall rengöras
regelbundet från damm och smuts och bör
regelbundet kontrolleras för mekaniska
skador förslitning. Sslitna delar skall bytas
ut.

    Viktig information!

     Varning!

Batteriet skall omgående laddas om 
en aukustisk signal hörs.

Drag ur nätsladden innan MobiBed 
flyttas.

Kom ihåg att ladda batteriet under 
tid då MobiBed inte används.
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6. Inställningar

6.1 Handkontrollen
Med handkontrollen justeras Mobi Bed. 

Knappen funktioner:
Översta raden:  Ryggstödslutningen
Mellersta raden:  Fotstödets vinkel
Nedersta raden:  Höjd över golvet

6.2  Höjdinställning

MobiBed är steglöst justerbar i höjd via en  
lyftram som är kopplad till en styrenhet, 
batteri och  motorer. Lyft/sänkfunktion,  
sittytans ryggstöd och fotstöd manövreras 
från en handkontroll. 

I ytterposition stoppas alla funktioner 

Lyftarmar

    Viktig information!

MobiBed skall höjas till lämplig ar-
betshöjd innan den körs över hinder 
för att förhindra att den lyftarmen 
stöter emot hindret. 

För transport i bil rekommenderas 
att ramp användes.

6.3   Längdjustering av MobiBed

Sits och ryggstöd, som insatskudden ligger 
emot, kan justeras i längd.

Sittytan och ryggstöd kan justeras i längd:

1. Tag bort kudde/madrass.

2. Under sittytan och ryggstödets sidor
finns på bägge sidor en
fjäderbelastad positioneringsbult för
inställng av sits och ryggstöd.

3. Drag ut  bultarna och vrid ¼ varv till
olåst position.

4. Drag/skjut sits och ryggstöd till
önskad position.

5. Vrid positioneringsbulten ¼ varv
och drag/skjut sits och ryggstöd till
ett ”klick” hörs.

Positioneringsbult
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6.5   Bromsfunktion

 Bromsen är kopplad till bakhjulen och endast  
 bakhjulen bromsas. Bromshandtaget på 
 körhandtaget har en låsfunktion som 
 fungerar som parkeringsbroms. Bromsen  
 aktiveras genom att klämma åt 
 bromshandtaget varmed hjulen bromsas.   
 För att lossa bromsen hålls den röda   
 plastdelen inne och bromsen frikopplas. 

6.4   Körhandtaget

 Körhandtaget som använders till att   
 manövrera MobiBed kan anpassas i höjd, dels 
 genom sittytans höjd över golvet, som 
 justeras med handkontrollen, dels genom att  
 stegvis ändra vinkeln på körhandtaget. 
 På var sida på körhandtaget finns ett 
 grepp ( kallas Knäled )som stegvis justerar   
 höjden.
 

     Viktig info!
Körhandtaget får inte användas 
som hävstång när MobBed körs 
över trösklar eller liknande hinder.

    Viktig info!
MobiBed bromsas endast på 
bakhjulen. Personer får därför inte 
luta sig emot MobiBed även om 
bromsen är aktiverad.

6.6  Justering av bromsen

 Bromsen justeras på bromshuset genom att  
 vrida justerskruven. Följ med handen 
 bromskabeln ned till justerskruven. 

 Vrids skruven medurs minskas bromskarften. 
 Vrids skruven moturs ökas bromskraften.   
 Kontrollera att bromskabeln inte sitter i kläm  
 utan löper fritt hela vägen från 
 bromshandtaget till bromshuset.

Bromshuset är 
placerat under 
ryggdelen
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7.   Insatskuddar och 
      positioneringskuddar

7.1   Modul insatskudde används på stativet i   
 olika storlek och modeller. Insatskudden är   
 tillverkad i följsamt material och avtagbart   
 ytterfodral som kan tvättas. Insatskudden är  
 tillverkad i vatten- och bakterieavvisande   
 poyester. 

 Modul Insatskudde är uppbyggd av 3 delar  
 som kan kopplas samman till en sittkudde.   
 Delarna är formbara och anpassar    
 sig efter brukaren och underlaget.    
 För brukare med Scolios eller andra svåra   
 deformationer ger detta goda möjligheter   
 att skapa stöd och komfort i sittande   
 eller liggande ställning. 

 Ryggmodulen är uppbygd av 2 separata   
 kuddar. Modul A (den minsta ) har fastare   
 fyllning för att ge stöd åt huvud och nacke.   
 Modul B har mindre fyllning som gör den 
 mer flexibel för att forma sig efter brukarens  
 kroppsform. 

Då sittytan inte har några 
sidogrindar skall säker-
hetsbälte alltid användas 
då brukare finns i 
MobiBed.

 Insatskudden kan med fördel formas innan  
 brukaren placeras så att brukaren kommer   
 djupt ned i kudden för att ge bästa stöd.

 Brukaren kan placeras antingen i rygg- eller  
 sidoläge. Det rekommenderas att alltid 
  använda lyft vid förflyttning till och från   
 MobiBed. 

 Exkempel på plant ryggläge med TUMLE®
 halvmånekudde som stöd för armen. 
 Modul Insatskudde formar sig efter personen  
 som får stöd för kroppen, ben och fötter.

 Exempel på sidoläge. Här användes   
 TUMLE® positioneringskuddar för stöd 
 av huvudet, armen och benet.
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7.2   Madrass och positioneringskuddar

Madrassen består av en Tempraflex Visco   
Elastisk skummadrass, där ”boet” byggs 
upp med lösa positioneringskuddar.  
Det finns stora möjligheter att forma en 
individuell positionering för enstaka brukare. 
Samma kuddar kan desutom användas för   
positionering i säng. 

Tempraflex madrassen finns i 3 storlekar och 
är försedd med ett vattenavvisande och 
bakteriefrånstötande polyesteröverdrag.

Överdraget har stroppar i sin övre del mot    
ryggstödetför för positioneringskuddar. Med 
hjälp av  dessa stroppar och säkerhetsbältet
hålls både brukare och kuddar på 
plats i önskad ställning. 

Beroende på vilken ställning som önskas och 
vad som passar brukaren som stöd, placeras  
kuddar på madrassen så att ett ”bo” skapas.

MobiBed´s kuddar kan med fördel 
kombineras med TUMLE® kuddar och på så 
sätt ge goda möjligheter för individuell 
positionering.

MobiBed positioneringskuddar är en serie   
kuddar anpassade för att användas med   
MobBed men kan också användas   
i andra situationer. Kuddarna är fyllda med   
EPS kulor i ett polyesteröverdrag som är 
vattenavvisande och antibaktriellt. 
Ett avtagbart överdrag som kan tvättas finns 
vid behov.

Kilkudde

Nackkudde

Gouda kilkudde

7.3    

Trekantkudde

Montering av säkerhetsbälte

MobiBed har inga sidogrindar och därför 
rekommenderas att alltid använda 
säkerhetsbälte när en brukare vistas i 
MobiBed.

Används 1 eller 2 bälten beroende 
på brukarens rörelseförmåga. 
Placeras antingen över höften vid 
1 bälte eller i kryss vid 2 bälten.

Säkerhets-
bältet läggs 
över höften 
på brukaren 
och fästes som 
visas nedan.

Säkerhetsbältet fästes runt 
ryggstödets böjda rör, under 
sittytan ram eller genom 
spåren under sittdelen
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8.2  Rengöring av kuddar

 Insatskudden utan överdrag är tillverkad i   
 100% PU belagd och flamsäker polyester.   
 Rengöres med trasa och vatten och vid behov  
 tillsats av lite diskmedel eller liknande. Sprit  
 kan användas. 

 Överdraget finns i 2 versioner: 

 Grå single yersey: 
 Biobaserat (cellulosa) bi-elastiskt,    
 vattenavvisande hudvänlig, ÖKO TEX   
 certifierat och brandhämmande. Tvättas vid  
 60 0 C.

 Svart Spacer: 100% polyester, ÖKO TEX 
 certifierat och branhämmande. Tvättas vid 
 60 0 C. Båda överdragen har undersida i   
 antihalk.

8.3  Desinfektion

 För desinfektion av stativet, andra metalldelar  
 och insatskudden torkas med sprit 75-80%.

 

8.    Underhåll

 8.1 Rengöring av vagnen

 Stativet rengöres med trasa och vatten och  
 vid behov med tillsats av diskmedel eller 
 liknande. Rengöringen genomförs vid högsta  
 höjd inställd över golvet med ryggstödet   
 vinklat 45 0 och fotstödet vinklat 20 0 för att 
 alla ytor blir lätt tillgängliga. Bromsen skall   
 vara aktiverad under rengöringen. 
 
 Om hjul och hjulfästen har    
 smutsats skall de rengöras omgående. 

 Undvik att använda MobiBed i regnväder.   
 Skulle det ske skall MobiBed torkas av så snart  
 möjligt. 

 Tillse att obehörig person inte befinner sig i  
 eller intill MobBed under rengöring. 
 Använd aldrig starka rengöringsmedel eller  
 liknande på MobiBed.

8.4  Smörjning

 MobiBed behöver ej smörjas

8.5  Efterspänning av bultförband

 Det rekommenderas att bultar för framhjul   
 och framgaffel kontrolleras regelbundet. 
 Efterspänn endast om bultar visar tecken på  
 att ha lossat.

8.6  Reparation

 Vid reparation av stativet gäller generella   
 säkerhetsföreskrifter och därutöver: 

 Vid byte av förslitningsdelar och /eller av   
 andra reservdelar skall leverantören   
 kontaktas. Delar skall beställas  från   
 leverantörens reservdelslista ( se sidan 15). 

 Kontakta alltid leverantören vid större 
 omfattande reparation.

8.7  Årlig översyn

 MobiBed skall genomgå årlig översyn av   
 auktoriserad person, varvid kontroll   
 av stativets funktioner för elektronik,   
 motorer och underhåll som efterspänning av  
 bultar och justering av bromsfunktion. 

8.8   Rätt till reklamation

 URIFORM AB följer Köplagen avseende   
 reklamation. Denna rätt gäller endast   
 om original reservdelar och tillbehör 
 använts  och auktoriserad servicetekniker   
 utfört service eller specialanpassningar på   
 MobiBed. 

 URIFORM AB tar inte ansvar för skador på   
 MobiBed eller på brukaren som uppstått   
 efter/genom:

 • Transport
 • Oaktsam hantering
 • Normalt slitage
 • Felaktig användning
 • Felaktiga reservdelar och tillbehör 
 • Service och anpassning av icke 
  auktoriserad servicetekniker
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9.     Felsökning

 
 
 Lyft/sänkfunktionen eller 
 ryggstödslutningen fungerar inte:

 Är batteriet laddat?

 Finns något som sitter i kläm- om så, avlägsna  
 det.

 Är handkontrollen synligt skadad? -om ja, byt  
 handkontroll.

 Sitter alla kontakter korrekt placerade i 
 kontrollboxen? Om nej, sätt dem rätt.

 Om inget av ovanstående tar bort felet skall  
 leverantören kontaktas.

 Bromsen fungerar inte:

 Finns skador på bromskablarna? Om Ja kan  
 det vara nödvändigt att justera bromsen   
 enligt anvisningar på sidan 12.

 Om inget av ovan hjälper skall leverantören  
 kontaktas.

 Framhjulen svänger inte runt:

 Är hjulfästet i stativet löst eller skadat? Om   
 nej, sitter något i kläm, ta bort det. 

 Om inget av ovan hjälper skall leverantören  
 kontaktas.

 Bakhjulen rullar tungt eller är låsta:

 Är bromsen aktiverad? Om nej kan   
 det vara nödvändigt att justera 
 bromskabeln. Se anvisningar på sidan 10. 

 Är alla delar oskadade? Om inte, skall 
 skadade eller slitna delar bytas ut. 

 Om inget av ovanstående hjälper skall 
 leverantören kontaktas.
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Pos.Nr. Best.nr. MobiBed stativ Antal

2 163020 Akuator Linak LA40 för lyft, ryggstöd och fotstöd 3 st

3
-
-

163000
163001
163002

Kontrollbox Linak CA40 inklusive nätkabel
Extra nätkabel
Lithium batteri

1 st
1 st
1 st

11 163044 Gummigrepp för körhandtaget 2 st

17 163030 Framhjul diameter 200 mm exklusive gaffel och lager 2 st

18 163031 Hjulgaffel till framhjul med lager (vänster/höger) 2 st

16 163040 (hö)
163041 (vä)

Bakhjul diameter 300 mm med trumbroms 2 st

22 163050 Laminatplatta för ryggstöd 1 st

22 163052 Laminatplatta för benstöd/fotstöd 1 st

27 163051 Laminatplatta för sitsen 1 st

35 163045 Knäled för justering av körhandtaget - höger 1 st

35 160346 Knäled för justering av körhandtag - vänster 1 st

34 163042 Bromshandtag 1 st

ingen 
bild

163010 Handkontroll Linak HB83 3-vägs 1 st

10.   Reservdelslista

11

22

27

1817

2

16

2

3

35

34

2
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11.    Specifikationer

Max längd med körhandtag och fotstöd fullt utdraget 2150 mm

Max bredd på stativet mätt över sittytans största bredd 720 mm

Sittytans höjd över golv
Lägsta höjd
Högsta höjd

500 mm
735 mm

Sittytans längd ( justerbart)
Minsta längd
Max längd

1460 mm
1830 mm

Max längd vid liggande fullt utdragen:
med Madrass ( max längd brukaren 172 cm )
med Modul Insatskudde ( max längd brukaren 180 cm ) 

1835 mm
1930 mm

Hjulavstånd mellan fram- och bakhjul mätt vid axelcentrum 720 mm

Totalvikt utan Insatskuddar eller madrass 55 kg

Kapacitet
Säkerhetstestad för 120 kg

Max brukarvikt 90 kg

Framhjul diameter 200 mm

Bakhjul diameter 300 mm

Akuator lift, ryggstöd, fotstöd – LINAK LA40-100 24V Load 4000 N

Kontrollbox -  LINAK CA40 - SMPS - IPX6 24 V

Laddare inbyggd i kontrollboxen, anslut till 100V/240V

Handkontroll - LINAK HB83 3-vägs

Minsta mått efter nedpackning för transport: 
Vagnen är sänkt till lägsta höjd och isärtagen. 
Ryggen är vinklad maximalt, fotstödet i sin 
lägsta position och körhandtaget är skjutet så 
långt framåt som möjligt.

Längd 1340 mm
Bredd 720 mm
Höjd 1070 mm
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