
Scaun Fotoliu rulant cu schelet de aluminiu cod RX980
Componen ă, utilizare, între inereț ț

1. mânere pentru ac ionarea scaunului de către înso itorț ț
2. spătar, esătura textila i pernă de protec ieț ș ț
3. ezut, esătură textilăș ț
4. sprijin pentru bra , deta abil pentru transferul pe i de pe scaunuluiț ș ș
5. bandă pentru sus inerea picioarelor, prindere cu benzi velcro, se poate eliminaț
6. sprijin din aluminiu pentru tălpi, se ridica la verticala pentru urcarea coborârea de pe scaunului
7. roata fa ă, pneuri pline, diametrul 15 cmț
8. roata spate, pneuri pline, spi e sub iri, diametrul 59 cmț ț
9. cercul ac ionat de utilizator pentru deplasarea înainte / înapoiț
10. sistemul de frânare, pe fiecare roată spate
11. sistemul de blocare / deblocare a sprijinului de bra , deblocat acest suport se ridică i se duceț ș  
către  partea din spate  pentru a  lăsa  libera laterala  scaunului pentru transferul de  pe /  pe pat  a 
utilizatorului
12. sistemul de blocare /deblocare pentru plierea spătarului, în acest mod se mic orează gabaritul înș  
vederea transportului

Deplierea scaunului cu rotile – pentru a reduce volumul de transport scaunul este pliat, după 
extragerea din ambalaj scaunul se a ază pe o suprafa a plată i se parcurg următorii pa i:ș ț ș ș
se apasă cu ambele mâini în direc ia „a” pană când ezutul devine plat,  se rote te către interiorț ș ș  
sprijinul de picioare „6” se a ază în pozi ie orizontala i se fixează pri strângerea uruburilor aflataș ț ș ș  
la partea inferioară a cestui sprijin. Se apuca de mânerele „1” i se ridică brusc până când spătarulș  
se rigidizează în pozi ia de utilizare. Scaunul este gata de utilizare.ț
Aten ie! La orice a ezare sau ridicare de pe fotoliul rulant bloca i ro ile din spate prinț ș ț ț



intermediul sistemului de frânare, în caz contrar fotoliul se poate deplasa i utilizatorulș  
alunecă în gol riscând să se accidenteze.
Aten ie! Când va a eza i sau vă ridica i de pe fotoliul rulant ridica i la verticala sprijinulț ș ț ț ț  
pentru tălpi „6”. Dacă va sprijini i cu toată greutateaț

Plierea fotoliului rulant
Pentru a reduce volumul de depozitare sau transport fotoliul rulant trebuie pliat

ridica i la verticală sprijinul de picioare conform mi cării „a”ț ș
apuca i ezutul la jumătate în punctele „b” i ridica i brusc, scaunul se va pliaț ș ș ț

Intre inere - ț fotoliul rulant nu necesită între inere, după deplasările în exterior, folosi i o cârpaț ț  moale, 
umedă pentru a cura a scheletul i ro ile fotoliului rulant. ezutul i spătarul se pot curata cu o cârpăț ș ț Ș ș  
umedă i eventual cu o solu ie de săpun lichid. Depozita i fotoliul rulant într-un spa iu uscat.ș ț ț ț


