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Vigtig information 

Brugermanualen skal læses inden 
produktet tages i brug. 

Brugermanualen henvender sig til 
teknikere, ergoterapeuter og andet 
personel, i forbindelse med brugen, 
servicering og vedligeholdelse af 
produktet. 
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Version: 1 

Scan QR koden for mere information 
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1 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
 

Vigtig advarsel! 
Denne brugermanual skal læses grundigt før produktet tages i brug: 

• Brug ALDRIG produktet, hvis der er tegn på rust, slitage, mislyde eller løse dele. I 
sådanne tilfælde skal produktet tages ud af brug og en service tekniker eller 
forhandleren kontaktes. 

• Ved brug af andre hjælpemidler sammen med produktet, skal det sikres, at der 
ikke opstår nogen farlige situationer.  

• Det skal sikres, at hverken plejeren eller brugeren kan komme til skade under 
brug. Tjek altid omgivelserne og fjern forhindringer. 

 Tjek inden brug 
Plejeren/brugeren er ansvarlig for at produktet tjekkes inden brug, samt at have modtaget 
instruktioner i brug af produktet. 

Følgende punkter tjekkes: 

1) Kontroller, at ingen dele mangler, og at produktet er samlet korrekt. 
2) Kontroller produktet for mislyde, slitage eller andre defekter.  

Ved tvivl omkring brugen kan Winncare Nordic ApS kontaktes for råd og vejledning. 

  

 

! 
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2 UDPAKNING 

Kontrollér venligst æskens indhold som skal 
bestå af følgende: 

1 stk. Skub-Let m/2 stk. hjul monteret. 
2 stk. 75 mm hjul til bagerste stoleben 
m/bøsninger og bolte m/skiver og møtrikker. 
1 stk. 6,5 mm bor. 
2 stk. sorte elastikledninger. 
2 stk. skruer m/bøsninger. 
2 stk. øskner. 
2 stk. sorte gummiskiver m/skruer. 
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3 MONTERING AF SKUB-LET 
 Start 

Fjern filt eller nylonbeskyttere fra 
bunden af stolebenene (kun træstole – ikke 
stole med metalben). Bøj de eksisterende 
bøjninger for at tilpasse rammen som vist 
med armene omkring 10 mm inde i benene  
og hjulene parallelt med baglinjen af 
stolen. 

 Forreste stoleben 
Træstol: Bor et vandret 4 mm 
hul i 25 mm’s dybde på indersiden af hvert  
af de forreste ben 35 mm over gulvet. 
(for lænestole se nedenfor). 
Metalstol: Bor igennem stolens 
forreste ben med et 6,5 mm bor i 35 mm højde. 
Glem ikke at give mulighed for at montere 
gummiskiverne. 
NB - for lænestole: Kontrollér at 
pedalhøjden er velegnet før boring! – se  
gode råd og tips 

 Bagerste ben træ & metal 
Bor igennem de 
bageste ben med et 6,5 mm bor i 
27 mm højde. Alle huller skal være 
vandrette og venstre og højre 
hul skal være på linje med 
hinanden. NB. Hvis de bageste ben er 
skæve, eller runde – se gode råd og tips. 

  

10 mm 
Forreste ben 

Bor ét 4 mm hul – 
25 mm dyb og 35 
mm over gulvet 
på indersiden af 
stolebenet. 

Bor med 6,5 mm 
bor hele vejen 
igennem – 27 mm 
over gulvet. 
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 Baghjul 

Baghjul – montér baghjulene som vist. 
Placer bolten gennem hullet 
udefra. Monter møtrik og spændeskive  
og spænd dem fast. Monter hjulet, tynd 
bøsning & skiver plus låsemøtrikken. 
Spænd møtrikken uden at deformere 
 bøsningen. Skær bolte, hvis de 
er for lange, og fjern evt. skarpe kanter. 
Kontrollér, at stolen er i ”vater” på en flad 
overflade. Hvis ikke justeres dybden af 
hullerne til de forreste 
ben med skiver for at kompensere (eller sæt  
en gummiskive i, hvis det er metalben) 
 

 Forreste ben skridsikre skiver – træstole 
Disse er kun nødvendige, når stolen skal 
bruges på et hårdt gulv, såsom vinyl, 
laminat eller træ. Et tæppe kan også 
hindre bevægelse. Ved eventuelle  
ujævnheder justeres dybden af det lille  
hul med gummiskiver. 
Vær OMHYGGELIG med at bore et vertikalt 
Hul, 19 mm i diameter, ca. 2 mm op i 
midten af forreste ben og et pilot hul til 
skruen. Indsæt skiven i hullet og skru 
den i bunden af stolebenet indtil 
hovedet af skruen er forsænket lidt. 
Metalben (eller hvis træben er 
for tyndt) - brug gummiskiver. Om  
nødvendigt, kan ekstra gummiskiver 
bestilles hos os. Gummiskiverne er vitale 
for stolens stabilitet hvis den vippes bagfra 
på hårde gulve og visse tæpper. 

  

Spændskive 

Møtrikker 
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 Forreste ben montering 
Træstole: Indsæt bøsningen foran 
rammens hul, isæt skruen og skru den fast  
til stolebenet.  
Metal ben: fastgør rammen 
med bolt, spændskive og låsemøtrik som 
vist. Brug altid de skruer og bolte 
der følger med, således at rammen ikke 
glider ud af skrue / møtrik. 

 

 

 Sorte elastikledninger 
Der bores passende små huller (2 mm) i undersiden 
 af stolesædets ramme. Skru øskenen i og tråd 
den sorte elastikledning. Bind en dobbelt 
knude for at sikre den er godt fæstnet (ikke 
på øskenen, men som vist). Før den anden 
ende af ledningen gennem hullet i 
bagsiden af Skub-Let rammen og bind 
med en enkelt knude (bind ikke de to 
ledninger sammen). Juster knuderne således 
at ledningerne er lige stramme når 
forhjulene er lige over gulvet.  

 

  

Træstol 

Metalstol Bøsning 
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4 Gode råd og tips 
 Hvis stolen har en lav tværpind 

Hvis tværpinden er lavere end 100 mm over 
gulvet - placeres Skub-Let rammen, således 
at man kan kontrollere (når den er 
monteret) at: 
a. forhjulene er lige over gulvet (brug evt. 
mønter under hjulene som afstandsmåler). 
b. det forreste bens løft er tilstrækkelig før 
pedalen rører gulvet (dvs. omkring 
20 mm). 
Løsning: Borehøjden skal øges til mere 
end 35 mm før montering. Det er måske 
ikke muligt at montere et Skub-Let system, 
hvis tværpinden er under 75 mm. 

 Bolten til bagbenene er for kort 
Hvis stolebenene er for tykke til boltens 
længde, så kan man ”forsænke” hullet med 
et 13 mm bor som 
bolthovedet nedsænkes i. 
Det kan være nødvendigt at bruge en 
skruetrækker til at holde bolthovedet når 
man strammer møtrikken. 

 Runde stoleben/ikke- lodrette stoleben: 
Det første skridt er at skabe 
et lille fladt lodret område, hvor bøsningen 
skal placeres. Brug et 13 mm fladt træbor. 
Det flade område laves ved at 
holde boret vandret, således at fladen er 
lodret. Dette vil tillade bøsning og baghjul at sidde vandret. 
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 Bageste pedal 
(hvis dette er påkrævet ved 
større stole og lænestole) - Montér bageste 
pedal ved hjælp af bolt, skive 
og Nyloc. Spænd godt, men ikke så meget 
at den vrider rammen. Fjern kun den sorte 
kant-ring om nødvendigt. 
Pedaler skal bestilles separat. 
Ved montering på lænestole skal stolens 
bagerste ben være mindst  
(190 mm) lange. 
 

 Skæve bageste ben 
bor diagonalt som vist. Du kan få 
brug for at fjerne lidt af benet ved A for at 
undgå at hjulet kører på benet. 

Skub-Let systemet anvendes ved at træde 
ned på rammens bagende, ved de sorte 
elastiske ledninger, så den næsten når gulvet 
og derefter skubbe eller trække den øverste del 
af stolen i ryglænet. 
Den maksimale anbefalede vægt er 130 kg. 
Vi håber, at du bliver tilfreds med Skub-Let systemet. 
 

  

A 
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Fabrikant: 
Winncare Nordic ApS 
Taarnborgvej 12 C 
4220 Korsoer 
Denmark 

Phone:  + 45  70 27 37 20 
Fax:  + 45  70 27 37 19 
Email: info@ergolet.dk 
www.ergolet.com 

93/42/EØF CLASS I 
EN/ISO 10535 
EN 60601-1-2 
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