MK4 mini

MK4 small

MK4 medium

MK4 large

Rekonditioneringsanvisning för Meywalk MK4
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Bålstödsring
Handbygel
Skruv för inställning av handbygel
Central justeringsenhet
Låsratt för inställning av bålstödsring
Låsratt för inställning av tiltfunktion
Låsratt för inställning av sadelhöjd
Sadel med rumpstopp
Vred för inställning av sittenhetens höjd
Övre sidorör
Nedre sidorör
Hävbygel
Avbärarhjul
Framhjul/länkhjul
Parkeringsbroms
Bakåtspärrbroms
Släpbroms
Bakhjul
Riktningsspärr
Fjädrar
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Observera!

1

Gåstolarnas utseende
kan variera beroende på
modell, storlek och tillbehör. På nedre ramen,
vid bakhjulet sitter en
etikett med benämning
och serienummer.
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Rengöring av gåstolen i hemmiljö

Rengöring av gåstolen i tvättkabinett

Tvätta av gåstolen med rengöringsmedel, använd ett
rengöringsmedel utan slipmedel. Vid behov kan också
desinfektionsprit användas. Använd ej scotchsvamp eller
andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.
Torka av med torr trasa.

Gåstolen kan rengöras i tvättkabinett i program som
tvättar i 60 oC i 3 minuter , desinficerar i 90 oC i 1 min
med en tvätt- och torktid på sammanlagt ca 25 - 40 min.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort
grus och damm från gåstolen.
Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Montera handbygel i upprät position, se bild ovan, innan
tvätt i kabinett.
Dela på gåstolen efter tvätt och placera överdel och
underdel så att allt vatten har en möjlighet att rinna ur
rör eller liknande.
Smörj med silikon eller litiumfett vid rörliga delar efter
tvätt. Montera ihop gåstolen.
OBS!
MK4 ska ha en viktanpassad fjäder i varje sidorör vid
hopmontering.
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Rekonditioneringsanvisning för Meywalk MK4

Byte av skumrör / bålstödsring

Gör rent länkhjulen:

Byte av skumrör på rumpstopp och bakre rördel på bålstödsring på modell Meywalk MK4. Allt skadat, spruckit
skumrör skall bytas ut mot nytt, se reservdelar för
respektive storlek och modell.

Runt länkhjulen samlas mycket damm, hår mm.
Smutsen gör rullstolen trög att köra.
Tänk på att ta bort/ rengöra länkhjulen ofta.

Montera av respektive del från gåstolen. Avlägsna alla
gamla rester. Använd tryckluft för att trycka på det nya
skumröret. Talk på insidan av skumröret kan underlätta
vid byte.

Gör så här:
Skruva av länkhjulen från gaffel.
Borsta rent.
Montera tillbaka hjulet.
Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.

Byt ut

Kontrollera innan användning att:

Delar som har spruckit, fått rostskador eller skadats skall
omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas.
Önskar man bättra på med samma färg som på
gåstolsramen kan detta beställas.

- Tippstöden fungerar och är rätt placerade i höjd.
- Fram och bakhjulen rullar lätt.
- Hjulen inte är sönder eller slitna.
- Gåstolen rullar rakt då den skjuts framåt.
- Parkringsbromsarna fungerar
- Hävbygeln sänker sadeln och kan låsas fast i uppfällt läge.

På ramen skall det finnas en etikett med följande
information:
Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA
Beställ ny om denna saknas!
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