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Information om rullstolen
Tillverkare

:

Modell

:

Stolbredd

:

Adapterset

:

Besök vår hemsida för uppdaterad adapterlista.
www.decon.se/emove_adapter.php

Önskat batteri position (om möjligt)
Kolla på vår katalog eller hemsida för att upptäcka standard batteri position till stol. Om man väljer
en position som är inte standard tillkommer additionell avgift.

Bakom ryggen

Under sätet

Vid hjulet
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Andra körprofil

□ MEM7600
Detta tillbehör gör det möjligt till brukaren att välja andra köregenskaper. Vilka
köregenskaper (parametrar) du vill ändra in andra profilen, bestämmer du och
brukaren helt själv.

Omformare

□ MED12V
Laddar ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen Output 230VAC
50Hz 150W.

Uppgradera till belagda drivringar
Uppgradera standard ringen (rostfritt) till Poly kompkakt, Poly gele eller Max Grepp.

□ MEM7651 – Poly kompakt
□ MEM7652 – Poly gele
□ MEM7653 – Max grepp

Transparent Ekerskydd
Skydda fingrarna från att bli skadad av ekrarna.

□ 20”
□ 22”
□ 24”
□ 25”
□ 26”

SG2007
SG2207
SG2407
SG2507
SG2607
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Utprovningsprotokoll E‐Move
Vad skall man beakta under utprovning av E‐Move?












E‐Move är korrekt monterad på adaptern.
Kontrollera så att du har minst 6” länkhjul
på rullstolen.
Kontrollera att där finns minst 1 grön lampa
på batteriet när du klickar på den stora
gröna knappen (på batteriet) eller genom
blinkningen när du sätt er på E‐Move
(Av/På knappen). Den skall blinka minst 2
gånger.

Brukaren skall köra minst 50 sekunder så rakt som möjligt.
Analysera brukarens körsätt. Finns där obalans i armstyrka osv.
Programmera E‐Move tills den är anpassad efter brukarens behov.
Spara inställningarna eller skicka med parameter lappen vid beställning till Decon.
Gå igenom hur batteriladdningen fungerar.
Följ checklista vid beställning.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående utprovning eller om du behöver vår hjälp.
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