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Denna bruksanvisning ger information om montering, säkerhetsföreskrifter och 
skötselråd av sulkyvagnen Off Road. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna 
hoppas vi att ni får stor glädje av sittvagnen.

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel. 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se
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Allmän information

Off Road  är en enkel sittvagn för barn och ungdomar med funktionshinder, 
som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning . 

För att kunna göra inställningar av sittvagnen så att ditt barn får en optimal 
sittkomfort ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan 
sittvagnen tas i bruk.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller 
skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sittvagnen Off Road.

Användningsområde

Off Road är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast en 
person åt gången får åka i sittvagnen. Använd alltid bälte så att personen sitter 
säkert och inte kan ramla ur. Sittvagnen får endast köras av vuxen person. Off 
Road-vagnen skall köras framför förälder eller annan vårdnadsgivare. 

Sittvagnen  är lätt att köra, alla hjulen är fixerade rakt fram vilket gör att 
sittvagnen fungerar väl att användas på ojämn mark. 

Off Road skall användas av personer som har problem att gå och som behöver 
hjälp med förflyttningar. 

Varning!

Tänk på att aldrig lägga tunga föremål i tygfickan på sulkyryggen, det finns risk 
för att sittvagnen tippar bakåt!
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Produktansvar och säkerhet

Sittvagnen Swifty är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Swifty 
uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. 
Företaget Thomashilfen Gmbh ®  försäkrar härmed, som producent med ensamt 
ansvar, att Swifty är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk 
utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan 
tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar 
att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken 
följer producentens rekommendationer.
Off Roadvagnen har 2 års garanti. Garanti gäller då Off Road förvaras inomhus 
samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Off Road skall endast utföras i samråd med personal 
från företaget MAYDAY AID AB.

Vid montering och justering behövs ibland verktyg. Var noga med att alltid dra åt 
skruvar och muttrar efter justering.

Lämna aldrig barn som sitter eller sover i sittvagnen ensam!
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Off Road - Introduktion

Off Road finns i två storlekar, Junior och Senior, och är tillverkad för att kunna 
användas av barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp vid förflyttningar. Off 
Road kan användas på både jämn och ojämn mark. 

Tänk på att tipprisk föreligger då sittvagnar körs på ojämnt och/ eller sluttande 
underlag.

1. Körhandtag

2. Låsvred

3. Handbromsar

4. Bakhjul

5. Framhjul 

6. Sufflett

7. Fotstöd
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Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder sittvagnen Off Road.
Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att slå ihop 
och fälla ut sittvagnen.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. 
Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. 
Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte 
beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera 
alla personer som finns runt brukaren som använder sig av hjälpmedlet och de olika 
tillbehören om hur produkten fungerar och skall användas.

Använd parkeringsbromsen varje gång du ska sätta i eller ta barnet ur Off Roadvag-
nen. Parkeringsbromsa vagnen också när du ska montera på ett tillbehör.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i 
bruksanvisningen, se sid 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

Off Road får användas ute och fungerar på såväl jämn som ojämn mark. Tänk på att 
sittvagnar kan tippa på gropigt underlag eller rulla iväg på sluttningar. 

Följ alltid viktrekommendationerna. 

Kontrollera alltid Off Road extra noga efter flygresor eller liknande. Sittvagnen 
kan ha blivit utsatt för kraftiga slag och hård hantering, notera att den fortfarande 
fungerar.
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Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande 
delar vid leverans:

• Off Road sittenhet, tygfotplatta och  
 chassi  integrerad i en enhet
• Sufflett 
• Tillbehör enligt beställning
• Bruksanvisning

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som 
skyddat Off Road under transport. Tänk på 
att plastpåsar och liknande kan vara 
livsfarligt för små barn att leka med – 
kvävningsrisk!

Underhåll och skötsel

Klädsel är enkel att torka av. Borsta regelbundet bort ludd och annan smuts från 
kardborrebanden så att kardborren fäster ordentligt.  

Off Road chassiram skall torkas av med fuktig trasa och milda rengöringsmedel till 
exempel diskmedel. Använd inte stålull eller liknande material vid rengöring.

VIKTIGT!

Tänk på att byxor som bildar veck eller liknande kan orsaka hudirritation och rodnad, 
dra försiktigt i kläder så att tyget ligger så slätt som möjligt mot huden.
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Monteringsanvisning

Fälla upp

1.  Skruva av låsvreden på båda sidor av 
sulkyns sidorör. Vinkla och lyft därefter 
nedre ramröret över hålet där låsvredet 
satt tidigare.

Placera låsvredet i det förberedda hålet 
och dra åt. Gör detsamma på sulkyns 
andra sida. 

Tänk på att låsvredet kan dras rakt ut för 
att kunna placeras i annan vinkel så att det 
blir enklare att dra åt. Tänk också på att 
ställa låsvredet så att ingen skadar sig på 
det vid t ex förflyttning i och ur.

Hjulen monteras genom “quick release”, 
tryck in metallknappen i mitten av hjulens 
nav. 
Observera stt bakhjulen(18’) är större än 
framhjulen (16’).
Skjut in hjulets metallaxel i ramens bakaxel 
och släpp metallknappen. 
Försäkra dig om att låsspärren utlöst 
genom att skaka hjulet och kontrollera att 
det då sitter kvar ordentligt.

Tänk på att bromsarna inte skall vara 
påslagna vid av och på montering av 
hjulen.



9

www.maydayaid.se  tel 0300 - 56 97 00

Sufflett

Suffletten är monterad och kan placeras 
nerfälld bakom ryggen på vagnen då den 
inte används. Placera suffletten över 
personen som sitter i vagnen. Bestäm 
avståndet genom att dra det bakre 
kardborrebandet runt handtagsbågen och 
fäst på bandet.
Kardborrebanden på sufflettens sidor fästs 
på vagnens sidor.

Regnskydd för benen

Regnskyddet för benen, tillsammans med 
suffletten, skyddar mot regn och snö. 
Regnskyddet ligger i sulkyns ryggficka.

Regnskyddet monteras med kardborre-
banden som finns på bägge sidorna av 
överdraget och vid fotändan.

Justering av fotstöd

Lossa på de nedersta insexskruvarna på 
var sida om fotstödet. Fotstödet kan 
därefter skjutas upp eller ner för rätt 
höjdinställning. Glöm inte att skruva åt då 
fotstödet hamnat i rätt höjd.

OBS! Kontrollera att fotstaget hamnar på 
samma avstånd på bägge sidor, annars kan 
vagnen börja dra snett!
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 Montering av tillbehör

Sittinsats

Öppna fempunktsbältet. Placera sit-
tinsatsen så att sits och rygg stämmer 
överens.
I sittinsatsens “hörn” finns öppningar 
för bältet. Trä bältena genom öppnin-
garna. Bind fast insatsen med banden i 
vagnens ram.
Bältesdelen , som skall vara mellan 
benen, träs via abduktionsklossen till 
mittpunktens lås.

Sittinsatsen består av fyra separata 
kamrar, där varje fack kan stängas med 
hjälp av dragkedjor. I varje fack finns 
det kuddar som består av en mängd 
plastkulor. Genom att ta bort eller 
lägga till plastkulor i respektive fack 
kan man förändra sittkomforten.
Tänk på att plastkulor är farliga att få i 
sig!
Överdraget på sittinsatsen är i bomull 
och kan tvättas i 40o C.
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Montering av förlängt körhandtag 
på Junior modellen

1. Skruva loss skruven vid ryggen på bägge sidor av 
vagnen.  

2. Lyft upp fästena så att rören ”friläggs”.

3. Montera de två fästena på körhandtagsfästena på 
rördelarna.

4. Skruva fast fästena och därefter ryggfästena.
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Underhåll och skötsel

Sittvagnen Off Road skall förvaras inomhus. Sand, hår och skräp förstör kullager. 
Håll därför hjulen så rena som möjligt. Se till att alla fyra hjulen är pumpade lika.
Rengör ofta ramrör, hjulnav, bälten m m.

Off Road skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion,
var vänlig följ checklistan nedan. 

Dagligen Varje vecka Varje månad

Bälten, klädsel och körhandtag X
Parkeringsbroms X
Låsvred och skruvar X
Bakhjul, framhjul och kullager X
Fotplattans höjd                        X

Checklista

Demontering och skrotningsinstruktion

Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna  avfall 
är att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem. 
Vid privat inköp, kontakta din kommun för information om var du kan lämna in din 
förbrukade sittvagn/ sulky för återvinning. Material som kan lämnas på återvinnings-
central är följande:

1. Emballage / kartong.  
Återvinns och sorteras med KARTONG
2. Metall. 
Återvinns och sorteras med METALL
3. Gummi / Plast. 
Återvinns och sorteras med BRÄNNBART
4. Klädsel. Tyg, remmar och annan textil.
Återvinns och sorteras med BRÄNNBART.
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Mått i cm  Off Road 
Junior

Off Road 
Senior

Artikelnummer 1009 1014

Sittbredd 39 43

Sittbredd med insats 29 33

Ryggstödshöjd 63 68

Benlängd / Fotplatta

Ryggvinkel 82o 82o 

Vagnens vikt 12,5 kg 13 kg

Max belastning 80 kg 80 kg

Längd, ihopslagen 125 150 

Totala mått uppfälld ( B x H x D ) 61 x 90 x 
125

69 x 99 x
145

Totala mått hopfälld ( B x H x D ) 63 x 16 x 81 79x 15 x49

Framhjul 16“ 16”

Bakhjul 18“ 18”

Färg chassi Silver Silver

Färg klädsel Svart Svart

Teknisk data Off Road



Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent

KFN ApS 

Bondesvadvej 15 
8300 Odder 

Telefon +45 86 14 22 65 
Mobil +45 20 23 22 65

kfn@kfn-aps.dks

www.kfn-aps.dk 
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