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Rekonditioneringsanvisning för
 gåstolarna: Meywalk 2000, Small, Medium, Large

Meywalk 2000 Small Meywalk 2000 Medium Meywalk 2000 Large

Rengöring av gåstolen i hemmiljö

Tvätta av gåstolen med rengöringsmedel, 
använd  ett rengöringsmedel utan slipmedel. 
Torka av med torr trasa. Vid behov kan också 
desinfektionsprit användas.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda mate-
rial som kan skrapa sönder lackfärgen.

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

Rengöring av gåstolen på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:

Meywalk 2000 kan rengöras i tvättkabinett med 
program innehållande tvätt i 60oC under 3 min 
och tvätt i 90oC under 1 min med en normal 
tvättcykel på ca 25 - 45 minuter.

Eftertorka gåstolen genom att dela /lyfta av 
sittenheten och placera de öppna rörändarna 
neråt så att avrinning sker.

Montera ihop gåstolen
Meywalk 2000 har två avståndsrör som först 
skall placeras i var sitt nedre sidorör, ovanpå 
läggs fjädern innan ihopmontering. 

Observera!

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

* Se Lathund på 
www.maydayaid.se/meywalk,-gastol.aspx
för att mäta storleken på bålstödsringen.

Gåstolens olika delar

1.Bålstödsring *

3. Sidorör /Sidovingar

5. Kägla

8. Insexnycklar

12. Bakhjul

2. Handbygel

4. Sadel med 
    rumpstopp

7. Låsvred

9. Nedresidorör10. Parkeringsbroms

11. Hävbygel

13. Avbärarhjul

6. Sittbygel
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Rekonditioneringsanvisning för gåstolarna:
Meywalk 2000, Small, Medium och Large

Gör rent länkhjulen:

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

Gör så här:

Skruva av länkhjulen från gaffel. 
Borsta rent.
Montera tillbaka hjulet.

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.

Kontrollera innan användning att:

 - 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 att sittenheten kan 
låsas fast i uppfällt läge. 
 

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

På ramen skall det finnas en etikett med följande 
information:

Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA 

 Byte av skumrör

Byte av skumrör på bålstödsring, handtagsbygel 
och rumpstopp på meywalk.

Allt skadat eller torkat skumrör skall bytas ut 
mot nytt, se reservdelar för respektive storlek 
och modell.
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.
För att undvika hårt slitage på skumröret på 
bålstödsringen, rekommenderar vi att montera 
på konstläderöverdrag på bålstödsring och 
handtagsbygel, se tillbehör på:
www.maydayaid.se.

Byt ut


