
Scaun cu rotile tip fotoliu rulant model RX908
Informatii despre Montare, utilizare, întreținere

fig.1
1. spătar pliabil de la jumătate
2. șezut
3. suport sprijin brat
4. suport sprijin picior
5. banda susținere picioare
6. suport sprijin talpa, este o componenta a suportului “3”
7. roata fata, cauciucuri pline, diametru 15 cm
8. roata spate cu spițe subțiri și cauciucuri pline, diametrul 55 cm
9. inel de antrenare roata spate, este acționat de utilizator pentru deplasare
10. buton pentru extragerea rapida a rotii de pe ax, micșorează greutatea și gabaritul în vederea 

transportului într-un autovehicul
11. mâner spate, este folosit de însoțitor pentru a împinge scaunul cu rotile și pentru a-l trece 

peste obstacole
12. pârghie  de  acționarea  a  frânei  pe  roata  de  pe  aceeași  parte,  este  cu  autoblocare  pentru 

imobilizarea scaunului cu rotile
13. clapeta pentru deblocarea spătarului pentru a fi pliat de la jumătate în vederea transportului
14. clapa pentru deblocarea suportului sprijin picior
15. frâna pe fiecare roata spate
16. clapa pentru deblocarea sprijin brat în vederea basculării către spatele scaunului cu rotile

Montajul scaunului cu rotile (fotoliu rulant)
Se extrage scaunul cu rotile din ambalajul original, se așează scaunul cu rotile pe pardoseala și se  
depliază conform fig.2, apăsați cu ambele mâini simultan pe barele laterale ale șezutului în direcția 
“a”, fotoliul rulant se va deplia pana când șezutul și spătarul rămân întinse.



fig.2
Spătarul este pliat pe orizontala de la jumătate. Apucați cu ambele mâini mânerele “11” și ridicați  
rapid, barele laterale ale spătarului se vor bloca în poziție verticala. Luați stuporii de sprijin picioare 
“4”, cum priviți fotoliul rulant din fata suportul pentru partea stânga are sprijinul de talpa “6” în 
partea dreapta. Pe corpul scaunului exista 2 știfturi de fixare iar pe suportul de picioare doua gauri  
în care intra aceste știfturi. Putnei suportul “4” pe aceste știfturi din lateralul fotoliului rulant și 
rotiți suportul către partea din fata a scaunului, un sistem de blocare îl va retine în aceasta poziție. 
După ce montați  stuporii “4” pentru susținerea picioarelor montați  banda “5”. aceasta are benzi 
velaro (arici) pentru fixare.
Transferul pe scaunul cu rotile (fotoliul rulant)
Una din modalitățile de transfer ale utilizatorului de pe pat, scaun, etc pe fotoliul rulant este prin 
laterala acestuia. Aduceți scaunul cu rotile și lipiți-l lateral de patul în care este utilizatorul. Apăsați 
calpa “16”, ridicați suportul sprijin brat și duceți-l către spatele scaunului cu rotile lăsând laterala 
libera pentru transfer. Putnei frânele pe ambele roti.
Atenție! Orice operație de transfer pe fotoliul rulant sau de pe fotoliul rulant se va face cu 
frânele blocate. Dacia nu se respecta aceasta regula este posibil ca fotoliul rulant sa se deplaseze și 
utilizatorul sa alunece în gol.
După transfer aduceți sprijinul de brat în poziția inițiala în care se blochează. Lăsați clapele “6” 
pentru sprijinul tălpilor în poziție orizontala,  ridicați  fiecare picior al utilizatorului și lăsați-l pe 
sprijinul de talpa aferent.
Atenție! La transferul pe sau de pe scaunul cu rotile sprijinul “6” trebuie sa fie ridicat în  
poziție verticala. Dacia este în poziție orizontala în timpul transferului este posibil ca utilizatorul 
sa calce cu toată greutatea pe acest sprijin, scaunul cu rotile va bascula în fata și va dezechilibra 
utilizatorul iar acesta se poate râni.
La transferul de pe scaunul cu rotile (fotoliul rulant) se aduce lateral lângă pat, fotoliu, etc și se pun 
frânele și se procedează în ordine inversa.
Plierea scaunului cu rotile (fotoliului rulant)



conform fig.3 se face mișcarea “a” prin ridicarea la verticala a suporterilor de sprijin tălpi; se apuca 

șezutul cu ambele mâini în punctele “b” și se ridica cu o mișcare rapida. Scaunul cu rotile se va plia.

Fig.3

Transportul sau depozitarea
Pentru transportul într-un autovehicul cu portbagaj mic sau pentru depozitare este necesar sa 
demontam anumite parți componente ale fotoliului rulant.
Apăsați clapa “14”, deblocați suportul sprijin picioare, rotiți-l în exteriorul scaunului cu rotile și 
ridicați-l  de  pe  știfturile  de  fixare.  Apăsați  clapele  “13”  și  pliați  în  jos  jumătate  din  spătarul 
fotoliului rulant. Apucați șezutul cu ambele mâini în punctele “b” din fig.3 și ridicați rapid pliind 
fotoliul rulant. Culcați fotoliul rulant lateral, roata spate care a rămas deasupra, apăsați butonul de 
blocaj “10” și extrageți roata spate de pe ax. Culcați fotoliul rulant pe calata parte și extrageți roata 
spate  rămasa.  In  acest  moment  avem  dimensiunile  de  gabarit  și  greutatea  minime  în  vederea 
manipulării și transportului.
Atenție! Masuri de siguranța
Nu depășiți greutatea maxima de 110 kg, scaunul se va deteriora și va puteți 
accidenta Scaunul cu rotile poate transporta o singura persoana
Nu transportați greutăți, materiale, etc puteți deteriora scaunul și va expuneți la accidente 
ulterioare
Nu  abordați  trecerea  treptelor,  pragurilor,  obstacolelor  prin  viteza,  rotile  și  scheletul 
scaunului se vor deteriora.
Nu staționați cu scaunul cu rotile pe pante fără sa blocați rotile cu ajutorul frânelor.
Obstacolele se depășesc cu ajutorul insolatorului. De exemplu în dreptul unei borduri, acesta va 
apasă cu piciorul pe una din cele doua brate scurte din spatele scaunului, rotile fata se ridica peste 
bordura, scaunul se împinge ușor înainte, când rotile spate ajung și ele la bordura, scaunul cu rotile 
împreuna cu utilizatorul este ridicat peste bordura de însoțitorul care tine mânerele “11”
Dacia se încearcă depășirea bordurii prin împingere în viteza peste aceasta atât scheletul scaunului 
cat și ambele perechi de roti vor primi un soc cu atât mai puternic cu cat este mai greu utilizatorul și 
viteza este mai mare.



Întreținere periodica
Verificați strângerea șuruburilor, piulițelor în special de la roti și frâne. Verificați dacă nu sunt spițe 
îndoite, fisurate, dacă pneurile nu sunt tăiate. Verificați dacă frânele sunt eficiente blocând rotile. 
Acestea se pot regla pentru a obține o eficienta buna.
Scaunul cu rotile (fotoliu rulant) se șterge cu o cârpa umeda și soluție de săpun. Nu folosiți obiecte  
abrazive, solvenți.
In cazuri de murdărire puternica șezutul și spătarul se pot demonta, se extrag barele de fixare din 
interior  și  se pot  curata  în mașina  de spălat  la  o temperatura  de max.  40 grad.  Celsius  și  fără 
stoarcere.
Dacia fotoliul  rulant s-a udat,  ștergeți-l  cu o cârpa și lăsați-l  sa se usuce departe  de sursele de 
căldura.
Fotoliul rulant se folosește atât în interiorul cat și în exteriorul locuinței. Depozitați fotoliul rulant 
în locuri curate și uscate.




