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1 Generelle oplysninger
1.1

Forord

Tak, fordi du har valgt BINGO Evolution-klapstolen. Vi har designet dette produkt af høj kvalitet med det
formål at gøre dit liv nemmere og mere sikkert, og vi har vedlagt denne vejledning for at hjælpe dig med brugen og vedligeholdelsen af produktet. Læs følgende instruktioner for at sikre, at du bruger dette produkt som
anbefalet. Kontakt din læge, hvis du har yderligere spørgsmål eller støder på problemer.
Vi håber, at BINGO Evolution lever op til dine forventninger.
Der kan uden varsel foretages tekniske ændringer af designet, som beskrives i denne vejledning.

1.2 Anvendelse
Rehabiliteringsklapvogne er egnet til personer, som har brug for hjælp til at opnå mobilitet.
Disse patienter kan have behov for assistance pga.:
• Lammelse (paraplegi/tetraplegi eller tetraparese)		
• Tab af lemmer (dysmeli/amputation af underekstremiteter)
• Infantil/spastisk cerebral parese				
• Spina bifida

• Muskel- og nervesygdomme
• Osteogenesis imperfecta
• Polio

1.3 Overensstemmelseserklæring
HOGGI® GmbH erklærer som producent med det fulde ansvar, at BINGO Evolution overholder kravene i
93/42/EØF.

1.4 Garantivilkår
Garantien gælder kun, hvis produktet bruges som angivet og til de beregnede formål, hvor alle producentens
anbefalinger følges.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes komponenter og reservedele, som ikke er godkendt af
producenten.

1.5 Eftersyn og reparationer
Eftersyn og reparationer af BINGO Evolution må kun foretages af autoriserede HOGGI®-forhandlere. Kontakt den forhandler, der har leveret din BINGO Evolution, hvis der opstår problemer.
Autoriserede forhandlere bruger kun originale HOGGI®-reservedele.
Til klargøring, reparation og eftersyn skal der bruges følgende værktøj:
Unbrakonøgle, størrelse: 3 mm, 4 mm, 5 mm og 6 mm
Skruenøgle, størrelse: 10 mm, 13 mm, 19 mm og 24 mm
					Din autoriserede HOGGI®-forhandler:
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Sikkerhedsanvisninger

2.1

Symbolernes betydning
Forsigtig!
Advarsel om mulig risiko for ulykker og personskade. Advarsel om mulige tekniske skader.
Information!
Om brug af produktet.
Information!
Til servicepersonale.
Vigtigt!
Læs vejledningen før brug!

2.2

Generelle sikkerhedsanvisninger
Læs hele vejledningen grundigt før brug!
Sæt dig ind i håndtering af produktet og dets funktioner før brug, og øv dig i at bruge de
forskellige funktioner.
Du er ansvarlig for dit barns sikkerhed. Dit barns sikkerhed kan stå på spil, hvis du
ikke følger instruktionerne i denne vejledning. Denne vejledning kan dog ikke dække
alle tænkelige forhold og uforudsigelige situationer. Brugerne af produktet skal udvise
forsigtighed og behandle produktet som anvist. Brugeren af bruger produktet og dets
tilbehør skal sætte sig ind i alle anvisningerne og forklare dem til alle, der bruger produktet
og dets tilbehør.
Kontakt din HOGGI®-forhandler, hvis instruktionerne kræver uddybning, og der ønskes
yderligere forklaringer, eller hvis du har yderligere spørgsmål.
Spænd altid barnet fast, når barnet sidder i klapvognen.
HOGGI® understreger, at alle former for brug ud over den typiske brug kan være farligt.
Klapvognen er ikke egnet til jogging, løb, skøjteløb eller lignende aktiviteter. De drejelige
forhjul kan ske at slingre ved høj hastighed, hvilket kan forårsage, at klapstolen stopper
pludseligt og vælter.
Brug kun klapvognen ved almindelig ganghastighed.
Giv under ingen omstændigheder slip på håndtaget, når klapvognen skubbes, og skub
aldrig klapvognen væk fra dig.
Anvend udelukkende klapvognen på et fladt og plant underlag.
Brug klapvognen som anført af producenten. Undgå f.eks. at køre ind i forhindringer
(herunder trin, fortovskanter) uden at bremse.
Forhindringer som trin og fortovskanter forceres ved at vippe klapvognen op på baghjulene
(træk den bagud for at få den til at vippe op, og få den efterfølgende ned på forhjulene igen
ved langsomt forsigtigt at sænke den).
Klapvognen må kun bruges på trapper med hjælp fra en anden person. Sørg for at
bruge udstyr som ramper eller elevatorer, hvis det findes. Hvis det ikke forefindes, skal
klapvognen bæres hen over forhindringen af to personer.
Undgå at stå på fodpladen, når der stiges ind i eller ud af rehabiliteringsklapvognen.
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Vær særligt opmærksom ved brug på skråninger og hældninger for at undgå:
- at barnet falder ud af klapvognen
- at klapvognen vælter
- at klapvognen triller væk.
Løft kun klapvognen ved at tage fat i fastmonterede dele:
- frontstellets rør over forhjulene
- foraksel
- håndtag
Hvis du er nødt til at parkere på en skråning, skal klapstolen vende op ad skråningen,
bremserne skal være aktiveret, og sædet skal være i opretstående position. Klapstolen kan
vippe bagover, hvis sædet er lænet tilbage.
Lås altid hjullåsene, før klapstolen efterlades, og før der stiges ind i og ud af den.
Hvis barnet rækker ud efter genstande foran, på siden af eller bag klapvognen, skal
du passe på, at barnet ikke læner sig for meget ud, da det ændrede tyngdepunkt kan
medføre, at klapvognen vipper eller vælter.
Manøvrering af klapvognen afhænger stærkt af dæktrykket. Hvis dækkene er oppumpet
korrekt, opnås der væsentlig bedre manøvredygtighed. Lufttrykket skal være mindst 2 bar
(200 kPa hhv. 29 PSI).
Bemærk, at ved visse fodstøtteindstillinger kan fodstøtten kollidere med svinghjulene.

Sørg for, at emballagen er uden for børns rækkevidde. Plastic medfører kvælningsfare.
Efterlad aldrig barnet alene i klapstolen, selvom barnet er spændt fast, og bremserne er
aktiveret.
Når der er mørkt, skal brugeren været iklædt lyst tøj eller tøj med reflekser, så der opnås
bedre synlighed. Sørg for, at eventuelle reflekser er synlige. Vi anbefaler også at installere
aktiv belysning.
Før klapvognen tages i brug, skal begge sammenfoldningssikringer og sædet være
ordentligt fastlåst.
Der opnås statisk stabilitet ved en hældning på 10,5°.
Stabiliteten kan blive forringet, hvis der hænges tunge tasker eller anden vægt på
håndgrebene.
Forsigtig!
Bemærk, at ved justering af hældning, vippefunktionen og fodstøttehængerens vinkel
er der risiko for, at barnet kan stikke arme eller ben ind i bevægelige dele af BINGO
Evolution.
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Forsigtig!
Al polstring er næsten ikke brændbar og overholder kravene i EN 1021 stk. 1 (cigarettest)
og stk. 2 (tændstiktest). Det beskytter dog ikke brugeren i sædeenheden mod
forbrændinger ved skødesløs omgang med gløder eller åben ild.
Bortskaffelse af affald: Emballagemateriale i form af metal, aluminium og plastdele kan
genbruges. Genbrug skal ske i henhold til de nationale og gældende regler.
Tilbehørstaskerne kan maks. klare en vægt på 3 kg (model "blød") eller 8 kg (model "stor").
Bakker kan maks. klare en belastning på 5 kg.
Klapvognen er kun beregnet til brug med ét barn ad gangen.
Den maksimale belastning for BINGO Evolution er 60 kg.
Den maksimale belastning for BINGO Evolution-sædeenheden er 50 kg (kropsvægt inkl.
anden belastning).
Tilbehør og andre tilføjelser reducerer den maksimale belastning proportionelt.
Vigtigt!
Vi anbefaler, at brugere så vidt muligt overflyttes til de sæder, der er installeret i
motorkøretøjet, og bruger de indbyggede fastholdelsesanordninger, da det er den eneste
metode til at sikre optimal beskyttelse af passagererne i tilfælde af en ulykke.
BINGO Evolution-rehabiliteringsklapvognen er testet og er i overensstemmelse med
ANSI/RESNA WC/19 og ISO 7176/19 (kollisionsforsøg).
Det er dog muligt at bruge BINGO Evolution-rehabiliteringsklapvognen som sæde i et
motorkøretøj, hvis den bruges sammen med vores "Transportsikring" (vare-nr. 3231-7300)
samt et egnet fastspændingssystem.
BINGO Evolution er tilladt til brug som sæde i et motorkøretøj.
Denne rehabiliteringsklapvogn giver mulighed for justering af ryglænsvinkel og sædehældning. Drej drejegrebet på ryglænet, og lad ryglænet gå i indgreb i den første position. Brug
sædevippejusteringen til at køre ryglænet op i næsten oprejst position (maks. 20°). Overhold specifikationerne i 4.9 og 4.17 i denne brugervejledning.
Vær forsigtig ved ekstreme temperaturer. Klapvognen kan blive varm, hvis den bruges i
solen eller i en sauna. Der er risiko for hypotermi ved ekstrem kulde.
Forsigtig!
Løse seleender på tilbehør kan sidde fast i vippemekanismen og kan forhindre, at
låsestifterne sidder ordentligt. I så fald kan sædet falde af chassiset. Afkort for lange
remme på tilbehør, så de ikke kan komme til at sidde fast.
Kontrollér, at sædet sidder ordentligt fast, ved at trække det hårdt fremad. Kontrollér, at
låsestifterne sidder korrekt. Tryk dem helt ind om nødvendigt.
En sædeskal må kun benyttes i det dertil beregnede sædeområde.
Producenten af den nye produktkombination skal teste stabiliteten og overholdensen af
den maksimale bæreevne før ibrugtagning.
Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal du sørge for altid at spænde
skruer, der er blevet løsnet, grundigt.
Ved opbevaring i sammenfoldet tilstand må der ikke være belastning på stellet (hvis
transportsikringen er monteret).
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3 Levering og klargøring til brug
Den originale emballage indeholder følgende dele:
• chassis, sammenfoldet
• sædeenhed og ryglæn, sammenfoldet
• sæde-, ryglæns-, hofte- og sidepolsring
• betjeningsvejledning
• bestilt tilbehør.
1

Fjern forsigtigt transport- og emballagematerialet.
BINGO Evolution foldes ud på følgende måde:
• Brug det sorte greb på klapvognen til at løfte op i klapvognen, og
fold den derefter ud, så den kan stå på hjulene.

2
• Træk håndtaget bagud, indtil sammenfoldningssikringerne klikker
på plads.
• Kontrollér begge sammenfoldningssikringer, og aktivér dem om
nødvendigt.

3
• Tryk baghjulene på bagakselgaflen, indtil quick release går i
indgreb.
• Kontrollér, at hjulene sidder ordentligt fast på akselgaflen, ved at
trække dem i den modsatte retning.

4
• Træk ryglænet bagud, og rejs det op igen.

5

7

• Drej drejegrebet på ryglænet (6), og lad ryglænet gå i indgreb i den
første position.

6
• Træk sædeenheden på ryglænet bagud (7), indtil
vippemekanismen går hørbart i indgreb i første position.

7
Illustrationen (8) viser en BINGO Evolution med ryglænet og
vippefunktionen i første position.

8
• Sædeenhedens vinkel kan justeres ved at trække i grebet (9).

9
Vippefunktion (10).

10

8

• Klip forsigtigt transportsikringen af (kabelbinderen).

11
Hvis din BINGO Evolution er udstyret med en fodstøttehænger
med justerbar vinkel, kan fodstøtten ske at sidde i hængslet position
under transporten.
• Sving fodstøttehængeren med fodstøtten til den ønskede position,
og fastspænd den omhyggeligt med fastspændingsgrebet.

12
Hvis din BINGO Evolution er udstyret med en fodstøttehænger 90°,
kan fodstøtten ske at sidde i hængslet position under transporten.
• Sving fodstøtten nedad, og træk i låsestiften, indtil du kan høre, at
den klikker på plads.
• Tryk hårdt på fodstøttehængeren for at kontrollere, om låsestiften
sidder ordentligt fast.
13
Før montering af polstringen anbefales det at justere sædeenheden
som ønsket som beskrevet i "4 Muligheder for justering og
tilpasning".
• Anbring sædepuden på sæden, og fastgør den med knapperne
under den forreste sædekant (14).

14
• Tryk desuden knapperne på under den bageste sædekant (15).

15

9

Hoftestøtterne kan afmonteres i forbindelse med transport, så
klapvognen fylder mindre.
• Monter hoftestøtterne på beslagene som vist (16).

16
• Træk hoftestøttepolstringen ned over beslaget, så den polstrede
side peger indad, og fastgør den med velcrobåndene.

17
Illustrationen (18) viser BINGO Evolution med monteret hoftestøtte
med polstring.

18
Lårstøtterne monteres på sædepladen på samme måde som
hoftestøtterne.
• Træk lårstøttepolstringen på som vist, så den polstrede side vender
indad, og fastgør den med velcrobåndene.

19
Sidestøtterne kan afmonteres i forbindelse med transport, så
klapvognen fylder mindre.
• Sæt sidestøtterne på ryglænets rør som vist (20).
.

20
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• Træk sidestøttepolstringen på beslaget, så den polstrede side
peger indad, og fastgør den med velcrobåndene.

21
Illustrationen (22) viser en BINGO Evolution med påmonteret
sidestøtte.

22
• Træk ryglænspolstringen med hætten på ryglænet.
• Fastgør ryglænspolstringen ovenpå med velcrobåndene.
• Monter ryglænspolstringen mellem ryglænet og sædet.

23
• Før velcrobåndene gennem det lange hul som vist (24), og fastgør.

24
Illustration 25 viser en fastgjort ryglænspolstring (set bagfra).

25
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BINGO Evolution foldes ud på følgende måde:
• Foretag sikring af BINGO Evolution med bremsen til hjælperen.
Vi anbefaler følgende for at opnå så kompakt en størrelse som
muligt:
• at placere sædevinklen i positionen 0° (se 4.17)
• at folde sidestøtterne sammen eller afmontere dem (se 4.6)
• at afmontere hoftestøtterne (ekstraudstyr), (se 4.5 )
• at svinge fodstøttehængeren op (se 4.10 eller 4.11) og at svinge
fodstøtten ned (se 4.13).

26

• Stil dig bag håndtaget. Træk i begge sammenfoldningssikringer, og
skub håndtaget fremad.
• Tag fat i håndtaget, når begge sammenfoldningssikringer er
aktiveret. Skub håndtaget fremad, og hold fortsat fast i det under
sammenfoldningsprocessen, indtil BINGO Evolution er foldet
sammen på gulvet.
27

• Fold ryglænet tilbage som vist (27) (se 4.9).

4 Muligheder for justering og tilpasning
4.1 Hjullås
• Hjullåsen monteres ved at trykke hjullåsgrebet nedad og rulle
klapvognen lidt tilbage eller frem, så låsestifterne kan gå i indgreb
i bremseskiven. Brug aldrig kraft! Det kan beskadige quick release-mekanismen, og hjulene kan falde af og forårsage personskade.

28

Hjullåsen må ikke aktiveres, mens klapvognen er i bevægelse!
• Hjullåsen slås fra ved at skubbe hjullåsgrebet opad med tåen.

29
4.2 Højdejustering af håndtaget
Skraldeleddene kan bruges til at justere håndtaget til en passende
højde. Skraldeleddene betjenes ved at trykke på knapperne udvendigt på håndtaget.

30
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4.3 Sædedybde og sædebredde
Sædepladen kan justeres, hvis de angivne skrueforbindelser (i
begge sider) løsnes og tages af.
Hvis der ønskes høj stabilitet, skal skrueforbindelserne sidde langt
fra hinanden.
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Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.

Når vingemøtrikkerne under sædet er løsnet, er det muligt at justere
sædebredden ved at flytte hofte- og lårstøtterne.

32

Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.

Pilene i illustration 33 viser justeringsmulighederne for hoftestøtterne.

33
4.4 Sikringer til tilbehør
Til fastgørelse af gribeskinnen med polstring eller til fastgørelse af
terapibakken (se 5.18 og 5.19.).
Sikringerne til tilbehør kan monteres i forskellige dybdepositioner
for at justere afstanden mellem barnet og gribeskinnen eller
terapibakken.
Forhandleren kan udstyre BINGO Evolution med forskellige trinløse
34 sædedybdepositioner.
4.5 Hoftestøtter
Når vingemøtrikkerne under sædet er løsnet (32), kan hoftestøtterne
justeres i dybden. Når de markerede skruer (35) er løsnet, er det
muligt også at justere dem på beslaget.
Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.
35
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4.6 Sidestøtter
• Sidestøtterne kan afmonteres i forbindelse med transport.

36
4.7 Lårstøtter
Når vingemøtrikkerne under sædet er løsnet (32), er det muligt at
justere lårstøtternebåde i dybden og i bredden (se 4.3).

37
4.8 Ryglænshøjde
• Løsn vingemøtrikkerne på ryglænet og hættemøtrikkerne foroven,
og juster til den ønskede ryghøjde.

Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.
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Ved en ryglænshøjde på ca. 55 cm for sædestørrelse 1 og 66 cm for
sædestørrelse 2 skal rygrammen anbringes på ryglænspladen fra
øverste position og ned.
Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.

39

4.9 Hældning
• Stil dig bag sædet, og aktivér hjullåsen. Hold ryglænet med den
ene hånd, før du betjener drejegrebet med den anden hånd.
• Indstil ryglænet i den ønskede position.

40
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4.10 Fodstøttehænger, justerbar vinkel
• Aktivér hjullåsen, og stil dig foran sædet. Hold fodstøtten og
knævinkelenheden med den ene hånd, før du løsner drejegrebet
med den anden hånd. Anbring fodstøtten i den ønskede position,
og spænd drejegrebet grundigt igen.

41
4.11 Fodstøttehænger, 90°
Hvis din BINGO Evolution leveres med en 90° fodstøttehænger,
skal BINGO Evolution foldes opad (for at opnå den mest kompakte
sammenfoldningsstørrelse):
• Træk i stiften som vist, hæv fodstøtten, og sving fodstøttehængeren
op.
42
4.12 Underbenslængde
• Aktivér hjullåsen, og stil dig foran sædet. Hold fodstøtten med
den ene hånd, før du løsner vingemøtrikkerne med den anden
hånd. Anbring fodstøtten i den ønskede position, og spænd
vingemøtrikkerne grundigt igen.

43

Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.
4.13 Fodstøttevinkel
Fodstøtten kan hæves, så det er nemt at komme ind og ud.
• Når de 4 bolte under fodstøtten er løsnet, kan fodstøtten skubbes
på hængeren.

44

Dette ændrer fodstøttens placering og dermed også fodstøttens
vinkel.
Fodstøttens vinkel kan justeres fra ca. 80° til 100°.
Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.
45
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4.14 Fodstøttelås (valgfri)
Fodstøtten kan slås op med at trække i udløserringen. Når fodstøtten
er slået ned, låser den automatisk i position.
Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.
46
4.15 Afmontering og montering af sædeenheden
Hvis BINGO Evolution skal transporteres i en bil, eller hvis vægten
skal fordeles på flere enheder, er det nemt at skille sædeenheden ad
fra chassiset. Det er også nyttigt, hvis du ønsker at bruge BINGOsædeenheden på et indendørs chassis.
• Foretag altid sikring af klapvognen ved at aktivere bremsen, før du
afmonterer eller monterer sædeenheden.
• Kontrollér, at ryglænet er i 90° position.
Afmontering
• Stil dig bag sædeenheden.
• Træk i udløseren til vippefunktionen, og sving sædeenheden, indtil
låseknappen når sædebeslagets plade.
• Tryk på låseknappen (se detaljebilledet i illustration 47), og sving
sædeenheden, så sædet står lodret i forhold til gulvet (47).
• Sæt sædeenheden på fodstøttehængeren (48), og løft
sædeenheden.
Montering
• Anbring sædeenheden (48) på ryglænet og på fodstøttehængeren.
• Placer sædeenheden, så sædet er lodret i forhold til gulvet (47).
Monter sædeenheden på chassiset, og kontrollér, at styreakslen
(A) glider ind i (vippe-) beslaget (B) i begge sider.
• Drej sædeenheden, indtil låsestifterne hørbart går i indgreb i
(vippe-) basen (i positionen 45°).
• Juster sædeenheden og dens hældning i den ønskede position
som beskrevet i 4.17 og 4.9.
Forsigtig!
Løse seleender på tilbehør kan sidde fast i
vippemekanismen og kan forhindre, at låsestifterne sidder
ordentligt. I så fald kan sædet falde af chassiset. Afkort
for lange remme på tilbehør, så de ikke kan komme til at
sidde fast.
Kontrollér, at sædet sidder ordentligt fast, ved at trække
det hårdt fremad. Kontrollér, at låsestifterne sidder korrekt. Tryk dem helt ind om nødvendigt.

47

48

A
B
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4.16 Brug af sædeenheden i modsat køreretning
Sædeenheden kan også bruges i modsat køreretning.

50
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Detaljebillede

4.17 Vippefunktion
Sædeenheden på BINGO Evolution kan vippes med op til 45°.
• Monter hjullåsen, og stil dig ved siden af klapvognen.

51

• Hold fast i sædeenheden ved at holde i ryglænet med den ene
hånd og løsne vippefunktionens låsemekanisme, så grebet glider
normalt.
• Træk i grebet, indtil låseboltene muliggør brug af vippefunktionen,
og anbring sædeenheden i den ønskede position.
• Slip grebet, og flyt sædeenheden, indtil du kan høre, at låseboltene
går i indgreb, og vippefunktionen låser sikkert.
Forsigtig!
Tryk hårdt på sædeenheden for at kontrollere, om
låsestifterne sidder ordentligt fast.

52
4.18 Afmontering af hjulene med quick release
Afmonter ved at trykke quick release-fjederen hen mod midten af
hjulet, og træk hjulet af akslen.

53

• Hjulet monteres ved at trykke det på akslen, indtil quick release
automatisk griber fat.
• Kontrollér, at hjulet sidder sikkert på akslen, ved at trække i hjulet
uden brug af quick release.
• Kontrollér, at baghjulene sidder fast på bagakslen!
54
4.19 AFS – adaptivt fjedersystem
BINGO Evolution kan leveres med et justerbart, adaptivt
fjedersystem (AFS).
Der findes to forskellige fjedersæt:

55

- fjedersæt til en belastningskapacitet på op til 25 kg
- fjedersæt til en belastningskapacitet på over 25 kg
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4.20 Pneumatiske dæk
Alle hjul er udstyret med pneumatiske hjul.
Sørg for, at hjulene altid har det korrekte tryk.
Hjultrykket er angivet på dækket.

56

5 Tilbehør

Alt tilbehør, som ikke installeres af producenten, skal installeres af uddannede teknikere
Følgende installationsoplysninger er til info, men skal udføres af uddannede teknikere.

Remmene på tilbehør er normalt ekstra lange, så de passer til alle former for brug.
Overskydende remender på tilbehør kan sidde fast mellem sædemonteringsfladens to dele og
medføre,at låsestiften ikke fungerer korrekt. I så fald kan sædet falde af chassiset. Afkort for lange
remme på tilbehør, så de ikke kan komme til at sidde fast.
Hvis du ønsker at sikre, at remenderne ikke trevler, kan du smelte dem sammen vha. ild.
(f.eks. en cigarettænder)
5.1 Drejelås
Drejelåsen monteres af producenten eller en autoriseret forhandler.
• Lås drejelåsen ved at dreje låsestiften 90°, så den går i indgreb i
det dertil beregnede hul i svinghjulsgaflen.
• Åbn drejelåsen ved at trække i låsestiften og dreje den 90°, så den
forbliver i løsnet position.
57

Når spændskruen er løsnet, kan retningen justeres med aktiveret
drejelås.

58

5.2 Blød tilbehørstaske (maks. 3 kg)
BINGO Evolution kan leveres med en blød tilbehørstaske, som kan
foldes helt sammen.

Den bløde tilbehørstaske kan maks. klare en vægt på 3
kg.
59
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Tasken fastgøres på stellet med velcrobånd.

60
• Fastgør velcrobåndene på den forreste del af stellet som vist.
• Gør det samme i den anden side.

61
• Fastgør velcrobåndene på den bageste del af stellet som vist.
• Gør det samme i den anden side.

62
Den bløde tilbehørstaske kan bruges både med sædeenheden
monteret i køreretningen og mod køreretningen.

63
Illustration 64 viser en sammenfoldet BINGO Evolution (her uden
sædeenhed) med den sammenfoldelige bløde tilbehørstaske.

64
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5.4 Stor tilbehørstaske (maks. 8 kg)
BINGO Evolution kan leveres med en stor tilbehørstaske, som kan
foldes helt sammen.

65

To holdebeslag og to nøgleringe holder den på plads.

66

Den store tilbehørstaske kan maks. klare en vægt på 8
kg.
67
5.5 Hovedstøttepuder
Hovedstøttepuderne monteres med bræddebolte og riflede møtrikker
på rygindsatsen.

68
• De kan nemt monteres og justeres ved at lyne lynlåsen op bag på
polstringen og dreje på polstringen.

69
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• De selvklæbende skumpuder er limet på til venstre og/eller højre
for hovedstøttebeslagene og kan bruges til grov justering.

70
• Sæt betrækket på.

71
• Når de riflede møtrikker er løsnet, kan hovedstøttepuderne flyttes
indad eller udad til finjustering af bredden.
• Højden justeres ved at justere rygindsatsen.

72
5.6 Hovedstøttepuder (lav version)
Hovedstøttepuderne (lav version) monteres på samme måde som
hovedstøttepuderne. Se 5.4. Hovedstøttepuder.
• De kan nemt monteres og justeres ved at lyne lynlåsen op og
vende ryglænspuden som vist.

73
• Sæt betrækket på.

74
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• Luk lynlåsen som vist.

75
Illustration 76 viser de monterede hovedstøttepuder (lav version)
inklusive polstring.

76
5.7 Universalbeslag til hovedstøtte

(kun i forbindelse med røgstøtte og skulderhøjde)

Universalbeslaget til hovedstøtten monteres på rygpladen.
Når justeringsarmen er løsnet, kan en monteret hovedstøtte justeres
i højden.
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5.8 Hovedstøtte med baghovedpolstring

(i forbindelse med universalbeslag til hovedstøtte)

Hovedstøtten kan justeres tredimensionelt, hvis kontramøtrikken på
universalleddet løsnes.
Hvis den øverste vingemøtrik løsnes, er det muligt at justere hovedstøtten i dybden vha. det lange hul.
Hvis begge vingemøtrikker løsnes, er det muligt at justere hovedstøtten vha. låseskiven.
Pladen inde i polstringen kan tilpasses til hovedformen.
Betrækket kan tages af i forbindelse med rengøring.

78

5.9 Thoraxstøtter
Thoraxstøtterne monteres på ryggen med rygpolstringen afmonteret.
Thoraxstøtten placeres som vist på illustrationen, og skruen føres
gennem det lange hul i rygstøttepladen.
Det trekantede pudebeslag monteres bagpå. Prægningen på
støttestyret skal sidde i det lange hul.
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Til sidst monteres 2 skiver, og vingemøtrikken strammes grundigt.
Når vingemøtrikken løsnes, kan thoraxstøtten justeres trinløst i
højden. Støtternes bredde i forhold til hinanden kan justeres ved at
dreje dem fra vandret til lodret position.

80

Når den ønskede position nås, og vingemøtrikkerne er spændt,
skubbes rygpolstringen ind under thoraxstøtterne.
Thoraxstøttens vinkel fastlåses ved at stramme spændskruen under
thoraxstøttens betræk.
Ved ændring af indstillingerne for BINGO Evolution skal
du sørge for altid at spænde skruer, der er blevet løsnet,
grundigt.
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5.10 Sikkerhedssele
I hver ende af sikkerhedsselen er der monteret spændstykker, som
selen føres igennem én gang.
De fri seleenders længde bestemmer sikkerhedsselens længde.

82
• Før de fri seleender gennem de lange huller i ryglænet som vist.
• Før derefter seleenderne gennem spændstykkerne igen.

83
• Åbn sikkerhedsselen ved at trykke på den røde knap på spændet.
Sikkerhedsselen kan justeres ved at trække i seleenderne ved siden
af spændet (præcisionsindstilling)

84
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5.11 H-sele
Montering skal udføres af uddannede teknikere.
Sikkerhedsselen åbnes ved at trykke i spændets ender.
Sikkerhedsselen kan genjusteres ved spændet ved at køre
seleenderne ind (finjustering).
85
Fjern først sædepolstringen. Før derefter spændstykkerne til
spænderemmene gennem de lange huller på lårstøtterne som vist
(86).

86
Før derefter seleenderne gennem spændstykkerne som vist (87).
H-selens seleender og spænderemmene monteres og justeres
(længde) som beskrevet i 5.9.
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5.12 5-punktssele
5-punktsselen skal installeres af autoriserede forhandlere eller
uddannede teknikere.
Tag først sædepolstringen af. Løsn fodstøttehængerens bolte.
Der er lange huller i sædepladen. Vælg efter justering af
sædedybden det hul, hvor selen skal føres gennem. Positionen skal
være så tæt som muligt på kroppen, men ikke under bagdelen.
• Fjern først selehuset og spændstykket.
• Før seleenden gennem sædepladen og sæderammens rør frem til
spændedelen, og før den op til overfladen gennem det valgte lange
hul.
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• Stram fodstøttehængerens bolte grundigt.
• Fastgør sædepuden, og før selen op gennem rillen i puden.
• Fastgør selen i spændet som beskrevet i 5.89.

89
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• Før skulderremmene samt puderemmene gennem de dertil beregnede lange huller i rygindsatsen.

90
Fastgør skulderremmene i rillerne i ryglænet som beskrevet i 5.9.
• Bind puderemmene sammen.

91
Skulderremmene skal justeres, så længdejusteringernes hus hviler
på skulderpolstringen.
Sæt sikkerhedsselens ender i 5-punktsselen som beskrevet i 5.9,
og juster dem som ønsket.

92

5-punktsselen tages af på følgende måde:

• Tryk på knappen på længdejusteringerne, og træk remmen ud, så
ca. 5 cm af remmen er fri.
• Lav store løkker, så barnets arme nemt kan komme ud af selen.
• Løft barnet ud af sædet.

Sådan tages bryst/skulder-selen på:

93

• Anbring barnet i sædet.
• Før først barnets albue gennem en af skulderremmene og derefter
underarmen og hånden.
• Fortsæt med den anden arm på samme måde.
• Sæt spændets dele i spændet en ad gangen.
• Stram skulderselen og sikkerhedsselen ved at trække i de remender, der stikker ud af længdejusteringen.

94
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5.13 Fodremme
Før fodremmene krydsvist gennem D-ringene og hen over dit
barns sko/fod. Hælen skal placeres ind mod fodstøttens hælplade.
Spændet skal altid vende udad.
Træk i den fri del af remmen for at stramme fodremmene.
Tryk på knappen på spændet for at åbne spændet.
95
5.14 Ankelremme
Ankelremmene giver mulighed for komfortabel fiksering af
fodleddene.
De er forankret på fodpladen.
Hælen skal placeres ind mod fodstøttens hælplade.
Remmene åbnes/lukkes og justeres med velcrobånd.
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5.15 Skridtsele
Vi anbefaler, at du tager sædet af chassiset for at montere
skridtselen.
Før spænderemmene til lårremmene (enderne med en løkke)
gennem rillerne i højre og venstre side forneden på rygindsatsen.
Før den fri ende gennem løkken, og stram spænderemmen. Træk nu
spænderemmenes fri ender hen mod sædepolstringen..
97
Før derefter spænderemmene ind i spænderne.

Anbring skridtselen, så quick release-spænderne på lårremmene
peger nedad mod sædefladen.

98

Forsigtig!
Løse seleender på tilbehør kan sidde fast i
vippemekanismen og kan forhindre, at låsestifterne sidder
ordentligt. I så fald kan sædet falde af chassiset. Afkort
for lange remme på tilbehør, så de ikke kan komme til at
sidde fast.
99
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Før skridtselens fastgørelsesremme ind mellem sæde- og
rygpolstringen, før dem bag om sædekanten, og fastgør dem med
ringene, skruerne og skiverne under sædepladen.
Montering skal udføres af uddannede teknikere.

100
Skridtselen bruges på følgende måde:
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• Anbring barnet i klapvognen oven på skridtselen.
• Den del af lårremmen, hvor spændet sidder på, skal lægge på
bækkenet.
• Før handelen af quick release-spænderne på spænderemmene ind
i spænderne på lårremmene.
• Stram lårremmen ved at trække i den fri ende af remmen, som
kommer ud af spændet.
• Løsn quick release-spændet ved at trykke på knappen på
spændet.
5.16 Fikseringsjakke
For at fastgøre fikseringsjakkens remme skal de seks spænder føres
om bag på rygpladen.
Før fikseringsjakkens skulderremme gennem skulderrillerne bagpå.
De midterste "hjælperemme" skal anbringes i den rette højde mellem
rygrammens rør og rygpladen.
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Før de nedre remme gennem rillerne forneden på ryglænsindsatsen
(se også 5.9) bagpå.
Før alle remmene gennem de åbne spænder, og fastgør dem ved at
lukke spænderne.
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Forsigtig!
Løse seleender på tilbehør kan sidde fast i
vippemekanismen og kan forhindre, at låsestifterne sidder
ordentligt. I så fald kan sædet falde af chassiset. Afkort
for lange remme på tilbehør, så de ikke kan komme til at
sidde fast.
Åbning af fikseringsjakken:
• Åbn quick release-spænderne på fikseringsjakkens skulderdel.
• Lyn op, og åbn fikseringsjakken.
• Løft barnet ud af sædet.

104
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Lukning af fikseringsjakken:
• Anbring barnet i sædet.
• Luk lynlåsen.

105
• Juster om nødvendigt spænderne igen.
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5.17 Bryst/skulder-sele
For at fastgøre bryst/skulder-selen skal de fire spænder føres om
bag på rygpladen.
Før skulderremmene til bryst/skulder-selen bagud gennem de dertil
beregnede riller.
Før de nedre remme gennem rillerne forneden på ryglænsindsatsen
(se også 5.9) bagpå.
Alternativt kan de nederste remme føres bagud mellem sædet og
sæderammen via løkkerne, som monteres med hoftepudernes
bræddebolte og riflede møtrikker.
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Før alle remmene gennem de åbne spænder, og fastgør dem ved at
lukke spænderne.
Forsigtig!
Løse seleender på tilbehør kan sidde fast i
vippemekanismen og kan forhindre, at låsestifterne sidder
ordentligt. I så fald kan sædet falde af chassiset. Afkort
for lange remme på tilbehør, så de ikke kan komme til at
sidde fast.
108
Sådan tages bryst/skulder-selen på:

• Løsn de fire spænder på rygpladen, før barnet anbringes i
klapvognen.
• Træk bryst- og skulderpuden lidt om foran, åbn de hængslede
spænder forneden på puden, og træk remmene ud.
• Anbring remmene på hver sin side af sædet.
• Anbring barnet i sædet.
• Træk bryst- og skulderpuden ned over hovedet og ned på brystet.
• Før derefter remmene ind i de nederste spænder på puden, indtil
de ikke kan komme længere, og luk spænderne.
• Stram derefter de nederste remme bagfra.
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Sørg for, at bryst/skulder-puden er placeret symmetrisk på
bækkenet, og luk spænderne på de nederste remme.
• Anbring barnets overkrop lænet op ad ryglænet.
• Stram til sidst de øverste remme bag sædet, og luk spænderne på
de øverste remme.
Selen sidder korrekt, hvis remmene ikke rører ved barnet, og selens
kant ikke er i kontakt med remstyrsrillen.
Selen giver den bedste støtte til overkroppen, hvis remstyrsrillen er
ca. 2-3 cm over barnets skulder.

5.18 Fast abduktionskile/swing away-abduktionskile
BINGO Evolution kan forsynes med en fast abduktionskile eller en
swing away-abduktionskile.
Swing away-abduktionskilen kan drejes væk, så det er nemmere at
stige ind.
Sådan drejes den væk:
111

• Stil dig foran BINGO Evolution, og tryk med den ene hånd på
blokeringsklemmen som vist, og sving abduktionskilen væk og
nedad med den anden hånd (112).

112

Illustration 113 viser swing away-abduktionskilen.
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5.19 Gribeskinne med polstring
Før gribeskinnens længste del ind i den ene side af sikringen til
tilbehør.
Før derefter gribeskinnes korte ende ind ved at trykke på
snapknappen i den anden sikring til tilbehør.
114
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Gribeskinnen afmonteres ved at placere den oprejst i forhold til
klapvognen:

Afmonter gribeskinnen ved at trykke på snapknapperne og trække
skinnen opad.
Betrækket kan nemt tages af ved at lyne lynlåsen op.
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5.20 Terapibakke
Indfør bakken med de lodrette runde rør i sikringen til tilbehør på
sædeenheden.
Tryk på snapknapperne, og kontrollér, at de peger ud mod siden.
Se 5.18 vedrørende afmontering af terapibakken.
Tryk samtidig med snapknapperne. Dybde og vinkel kan justeres for
bakkens top vha. låsehåndtaget (A).
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Når skrueforbindelserne (B) løsnes, kan de højdejusterbare modeller
justeres i højden.
Bakken kan kun bruges, hvis sædet monteres, så det vender fremad
i køreretningen.

Bakker kan maks. klare en belastning på 5 kg.

B

A
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5.21 Sikringer til tilbehør
Til fastgørelse af gribeskinnen med polstring eller til fastgørelse af
terapibakken (se 4.4, 5.18 og 5.19.).
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5.22 Vintervarmer
Den øverste del af vintervarmeren kan lynes op eller tages af vha.
lynlåse.
Anbring vintervarmeren i klapvognen, og bind den fast vha. snorene
henholdsvis forneden og foroven på rygindsatsen.
119
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De øverste snore på rygindsatsens ramme.

120
De nederste snore på rygindsatsens nederste del.

121
5.23 Fåreskindsindlæg
Åbn den øverste del af vintervarmeren, og anbring
fåreskindsindlægget i den.
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5.24 Regnovertræk
Lyn lynlåsen op, træk regnovertrækket ned over barnets hoved, og
fold derefter den øverste ende op over ryglænet og den nederste
ende ned om fodstøtten.
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5.25 Kaleche med adapter og regnovertræk
Monter først kalecheadapterne på rygrammen i venstre og højre
side.

124
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Før kalechens styr ind i kalecheadapterne i begge sider.

125
Der bruges justerbare skraldeled til at indstille kalechens vinkel.
Bred kalechen ud over sædets ryglæn.

126
Kaleche med regnovertræk:
Tag regnovertrækket ud af posen, fold det ud, og træk det hen over
den nedslåede kaleche og ned over fodstøtten.
Ryglænets vinkeljustering er begrænset, når
det transparente regnovertræk er monteret.
Vinkeljusteringen tilpasses til en sæde- og knævinkel
på 90°. Brug vippefunktionen til at justere en stationær
position. (se 4.17).
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5.26 Bremse til hjælper
BINGO Evolution-chassiset kan forsynes med en bremse til
hjælperen.
Bremsemekanismen kan betjenes med et enkelt greb og en
kabelkontakt eller med to separate bremsegreb.
Bremsen til hjælperen er beregnet til brug som bremse
og er ikke en hjullås til brug ved parkering. Ved parkering skal den normale hjullås benyttes.
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Justeringer:
Bremsen til hjælperen er forhåndsjusteret. Hvis justering bliver nødvendigt lige efter installation, eller når klapvognen har været i brug
noget tid, er der dog følgende muligheder:
Ved udgangen af hvert bremsehus sidder der en forkrøppet sætskrue, som leder bremsekablet væk fra baghjulets dæk. Når kontramøtrikken justeres, kan stramheden justeres for den enkelte
(venstre eller højre) bremse.
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Spænd kontramøtrikken grundigt igen, og sørg for, at sætskruens
forkrøpning peger hen mod bagstellet og væk fra dækket.
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Du kan opnå ens bremsefunktion for baghjulene ved at
justere sætskruerne.

5.27 Tromlebremser
BINGO Evolution kan også udstyres med tromlebremser.
Tromlebremserne aktiveres fra håndtaget.
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Hver tromlebremse betjenes med en håndbremse.
Brug håndbremsen til at aktivere tromlebremsen.
Tryk vippegrebet ind med fingerspidserne, indtil det låses med et klik,
og slip bremsegrebet.
Vippegrebet låses op ved at trykke vippegrebet ind igen, hvorefter
tromlebremsen frigøres.
132
Når kontramøtrikken løsnes, kan spændingen justeres ved at skrue
styret af bowdenkablet.

Ved ændring af indstillingerne for BINGOrehabiliteringsklapvognen skal du sørge for altid at
spænde skruer, der er blevet løsnet, grundigt.
133

5.28 Ståbræt
BINGO kan udstyret med et aftageligt ståbræt til transport af et ekstra
barn.
Adapteren til ståbrættet skal monteres på bagakslen som vist på illustrationen.
134

Ståbrættet kan bruges af børn fra 2 år og med en vægt
på op til 20 kg.
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5.29 Solskygge
BINGO Evolution kan leveres med solskygge.
Til dette formål skrues adapteren på over foldemekanismen i venstre
eller højre side.
Solskyggen kan afmonteres vha. plugin-systemet med et universalbeslag.
135
5.30 Tilbehørs- og bletaske
En rummelig taske med flere ind- og udvendige lommer.
Puslepude, termopose til flaske og en lille lomme til bleer er inkluderet.
Skulderpude, som giver bedre komfort.
Nem adgang til klapvognen via kliksystem.
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5.31 Lydsystem
Stereolydsystemet består af 2 flade højttalere med en diameter på
36 mm plus et spiralkabel med et integreret 3,5 mm-stereojack.
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Stereolydsystemet kan føres ud i hovedstøttepuderne.
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6 Transport
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6.1 I bagagerummet på en bil
BINGO Evolution kan opbevares i bagagerummet på din bil samt
med eller uden sædeenhed samt med eller uden hjul.
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Det mest kompakte format opnås ved at folde ryglænet ned og afmontere baghjulene.
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6.2 Brug af BINGO Evolution til bustransport

142

143

Vigtigt!
Vi anbefaler, at brugere så vidt muligt overflyttes til de
sæder, der er installeret i motorkøretøjet, og bruger
de indbyggede fastholdelsesanordninger, da det er
den eneste metode til at sikre optimal beskyttelse af
passagererne i tilfælde af en ulykke.
BINGO Evolution-rehabiliteringsklapvognen er testet og
er i overensstemmelse med ANSI/RESNA WC/19 og ISO
7176/19 (kollisionsforsøg).
Det er dog muligt at bruge BINGOrehabiliteringsklapvognen som sæde i et motorkøretøj,
hvis den bruges sammen med vores "Transportsikring"
(vare-nr. 3231-7300) samt et egnet fastspændingssystem.
BINGO Evolution er tilladt til brug som sæde i et
motorkøretøj.
Denne rehabiliteringsklapvogn giver mulighed for justering
af ryglænsvinkel og sædehældning. Drej drejegrebet på
ryglænet, og lad ryglænet gå i indgreb i den første position. Brug sædevippejusteringen til at køre ryglænet op i
næsten oprejst position (maks. 20°). Overhold specifikationerne i 4.9 og 4.17 i denne brugervejledning.

144
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7 Vedligeholdelse
BINGO Evolution-rehabiliteringsklapvognen er CE-godkendt. Producenten garanterer hermed, at dette medicinske produkt som helhed overholder kravene i 93/42/EØF.
Kontrollér før hver brug, at rehabiliteringsklapvognen virker korrekt.
De nævnte dele i følgende tabel skal kontrolleres af brugeren med de anførte intervaller. Hvis denne kontrol
ikke foretages, kan der opstå problemer, som kan medføre, at garantien bortfalder.
Kontrol 					dagligt 		ugentligt 		månedligt
Funktionstest af bremsen/hjullåsene				

X

Kontrol af skrueforbindelser					

X
X

Lufttryk (angivet på siden af dækket)				

Visuel kontrol af sliddele som hjul og lejer					

X

Kontaminering af lejerne									

X

X

Quick release (baghjul)					

Hvis du finder defekter, skal du kontakte din autoriserede HOGGI-forhandler for at få løst problemet.
Vi anbefaler også, at du får din BINGO efterset af din autoriserede forhandler en gang om året.
Instruktioner for rengøring og vedligeholdelse
- Stelkomponenter og plastdele må kun rengøres med milde rengøringsmidler. (f.eks.
Sagrotan)
- Polstringsdelene kan vaskes ved 40 °C. Hvis de vaskes i en vaskemaskine, skal delene
kommes i en vaskepose eller et pudevår.
- I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at tørre af med en fugtig klud.
- BINGO Evolution-klapvognen må ikke bruges i saltvand.
- Sand eller andre partikler kan beskadige hjullejerne.
- Hvis din BINGO Evolution bliver våd, skal du tørre den af hurtigst muligt.
- Der kan ophobes hår og snavs mellem svinghjul og gaffel. Det kan betyde, at
svinghjulene ikke kan dreje ordentligt. Tag hjulet af, og rengør omhyggeligt gaflen og
svinghjulet vha. mildt sæbevand.
- Baghjulene har et quick release-system. Hvis dette system skal fungere korrekt, må der
ikke sidde snavs på quick release-akslen eller i akselhuset. Quick release-akslen skal
desuden smøres let regelmæssigt med harpiksfri symaskineolie.
- Skrueforbindelserne skal kontrolleres regelmæssigt, især når klapvognen først tages i
brug og efter eventuelle justeringer Kontakt forhandleren, hvis en skrueforbindelse bliver
ved med at gå løs.
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8 Tekniske data
Størrelse

Størrelse 1

Størrelse 2

Størrelse 2 XL

Håndgrebshøjde

75-110 cm

75-110 cm

86-118 cm

Samlet bredde

63 cm

68 cm

68 cm

Overordnet længde for chassis med faste forhjul

96 cm

96 cm

Overordnet længde for chassis med svinghjul
foran

92 cm

92 cm

92 cm

Hjuldiameter foran (fast/drejelig)

25/19 cm

25/19 cm

25/19 cm

Hjuldiameter bagpå

29 cm

29 cm

29 cm

- I køreretning

45°

45°

45°

- Modsat køreretning

45°

45°

80 x 63 x 38 cm

80 x 68 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm

(længde x bredde x højde)

80 x 63 x 31 cm

80 x 68 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm

Chassisets vægt (med drejehjul)

8,6 kg

8,7 kg

8,8 kg

Chassisets bæreevne

60 kg

60 kg

60 kg

Drejeradius

135 cm

140 cm

140 cm

Sædedybde

16-34 cm

22-40 cm

27-45 cm

Sædebredde

18-30 cm

23-35 cm

23-35 cm

- Fodstøttehænger 90°

16-37 cm

16-40 cm

16-40 cm

- Fodstøttehænger 85-160°

19-37 cm

19-40 cm

19-40 cm

Ryglænshøjde

45-63 cm

54-75 cm

62-83 cm

Rillehøjde til skulderremme

28-46 cm

34-55 cm

42-63 cm

Ryglænets hældning

90° - 160°

90° - 160°

90° - 135°

Sædeenhedens vægt

6,4 kg

7,4 kg

8,3 kg

Bæreevne

50 kg

50 kg

50 kg

Chassiser

Vippefunktion

Størrelse på sammenfoldet stel med hjul
(længde x bredde x højde)
Størrelse på sammenfoldet stel uden hjul

Sædeenhed

Underbenslængde

37

38

Medema Danmark A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk

