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Axiom ekstern rygg
VIKTIG FORBRUKERINFORMASJON

MERK: Denne håndboken inneholder en bruksanvisning for Ki Mobility 
ryggstøtteprodukter. Denne informasjonen må leveres til sluttbrukeren av dette produktet. 
Ikke fjern denne håndboken før den er levert til produktets sluttbruker.

Leverandør: Denne håndboken må leveres til sluttbrukeren av dette produktet.
Sluttbruker: Les hele brukerhåndboken før du bruker dette produktet og ha det for hånden for 
fremtidig referanse.

MERK: Kontroller alle deler og se etter transportskader. MÅ IKKE brukes hvis det finnes 
skade. Kontakt leverandøren eller Ki Mobility for ytterligere instrukser.

Egenskaper ved Axiom-ryggstøtten

        MAKSIMAL BRUKERVEKT: 136 kg (300 lbs)

Trekk Skumkjerne Skall

Lav Midtre Hale

Bakre Bakre side/side Dyp side

Fig. 1
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A. Bruksområde
Ki Mobilitys rullestolrygger er tenkt til å gi støtte til sittestillingen, trykkfordeling og forbedret 
sittetoleranse.

B. Sikkerheten din
Alle alvorlige hendelser eller personskader som er knyttet til bruken av produktet ditt eller 
tilbehøret må øyeblikkelig rapporteres, hvis hendelsen direkte eller indirekte fører til 
alvorlig redusert helse eller dødsfall for brukeren eller en annen person. Rapporter alle 
alvorlige hendelser og/eller skader til Ki Mobility og, slik det kreves av lokale forskrifter, til 
kompetente helsemyndigheter der brukeren og/eller andre personer er juridisk 
hjemmehørende.
Ikke bruk dette produktet før du har lest hele denne bruksanvisningen. FØR du begynner å kjøre, 
må du få opplæring i trygg bruk av dette produktet av en terapeut eller andre kompetente 
klinikere eller teknikere. Ki Mobility produserer mange forskjellige produkter som kan oppfylle 
dine behov. Den beste anerkjente praksisen for å velge et produkt er å snakke med 
hjelpemiddelsentralen eller en annen kompetent tekniker og erfarne klinikere, slik som 
fysioterapeut, ergoterapeut eller lege.  Endelig valg av type produkt, alternativer og justeringer er 
fullt ut ditt valg og dine tekniske og kliniske rådgivere. Alternativene som velges samt 
konfigureringen og justeringen av produktet, har en direkte innvirkning på dets ytelse, stabilitet 
og hvor godt det oppfyller behovene dine. 

C. Signalord
I denne håndboken vil du finne det som kalles «signalord». Disse ordene brukes for å identifisere 
og formidle alvorlighetsgraden av forskjellige farer. Før du bruker denne stolen bør du og alle 
personer som kan assistere deg, lese hele denne håndboken. Merk deg signalordene og ta 
hensyn til alle merknader, forsiktighetsregler eller advarsler. Pass på at du følger alle 
bruksanvisninger og bruker stolen på en trygg måte. Signalordene viser til en fare eller en usikker 
praksis som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall, for deg eller andre personer. 
«Advarslene» kommer i tre hovedkategorier, som følger:
MERK –  Merk viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i at stolen 
fårredusert ytelse eller det kan skade rullestolen, dersom den ikke avverges.

VÆR FORSIKTIG:  Vær forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i 
skader på rullestolen og personskade for deg selv, dersom den ikke avverges.

ADVARSEL:  Advarsel viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i alvorlig 
personskade eller dødsfall, dersom den ikke avverges
Disse signalordene vil finnes gjennom hele håndboken, der det er riktig å markere den farlige 
situasjonen. Se Avsnitt G. for farlige situasjoner som vil gjelde for generell bruk av dette 
produktet.
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D. Symbolordliste

SYMBOL DEFINISJON

Maskinvask, varm

Må ikke blekes

Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldluft.

Må ikke strykes

Må ikke renses

Angir organisasjonen som importerer det medisinske utstyret inn i regionen.

Angir produsentens partikode for identifisering av partiet eller loten.

Angir produsenten av det medisinske utstyret.  

Opplyser om at brukeren må se bruksanvisningen av sikkerhetsårsaker slik som forsiktighetsregler eller 
advarsler. Hvis det står på det medisinske utstyret eller emballasjen, opplyser det om at brukeren må 
se bruksanvisningen av sikkerhetsårsaker slik som forsiktighetsregler eller advarsler.

Angir type medisinsk utstyr.

Angir produsentens katalognummer for identifisering av det medisinske utstyret.

Angir autorisert representant i det europeiske fellesskapet.

Angir produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i de anvend-
bare EU-direktivene.

Opplyser om at brukeren må se bruksanvisningen.

Opplyser om at brukeren må se den elektroniske bruksanvisningen som er 
tilgjengelig på de angitte nettsidene.

Indikerer et nettsted der en bruker kan finne ytterligere informasjon om det 
medisinske utstyret. 

Indikerer en spesifisert maksimal vektgrense (pund/kg).

Indikerer et festepunkt for overflytting.

Indikerer et punkt med klemfare. 

Produksjonsdato (YEAR/MM/DD).
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E. Kontroller huden din daglig
Disse Axiom sete- og posisjoneringsprodukter er konstruert for å forbedre trykkfordelingen og 
øke tålegrensen for sitting. Om puten som leveres vil være riktig for dine individuelle behov, kan 
ikke fastslås på forhånd. Huden din påvirkes av ulike ting i ditt daglige liv og av din medisinske 
tilstand, inkludert bruk av dette produktet. Sørg for å følge alle hudpleietiltak som legen din har 
satt opp. 

1. Brukere av dette produktet må passe på at huden deres inspiseres jevnlig for å se etter
endringer. Hvis du ser endringer må du avslutte bruken av dette produktet med en gang og
snakke med legen din. En viktig klinisk indikator for at vev brytes ned, er om huden blir rød.
Hvis huden din blir rød, avslutt bruken av dette produktet med en gang og snakk med legen
din. Vær spesielt nøye med å inspisere områdene knyttet til hoftene, slik som trokantene og
sittebensknutene.

ADVARSEL:  Hvis du ikke velger en Axiom-rygg som passer rullestolen din på riktig måte, 
kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

ADVARSEL:  Hvis du ikke utfører en skikkelig hudinspeksjon eller fortsetter å bruke en 
Axiom-rygg etter at det har oppstått hudendringer kan det påvirke hudens integritet og 
føre til alvorlig skade eller dødsfall.

F. Generelle advarsler

ADVARSEL:  Ikke bruk eller installer denne Axiom-ryggen uten at du først har lest og 
forstått denne håndboken. Kontakt din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen din 
hvis du ikke er i stand til å forstå advarslene og bruksanvisningen. Å ikke gjøre dette kan 
føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

ADVARSEL:  Installasjon av en Axiom-rygg på en rullestol kan påvirke tyngdepunktet til 
rullestolen. Endringer i tyngdepunktet kan påvirke stabiliteten i rullestolen og føre til et velt 
eller fall fra rullestolen, som igjen kan føre til alvorlig personskade. Gå alltid gjennom 
bruksanvisningen for rullestolen din for å se om endringer på rullestolen kan være 
nødvendig for å gi tilstrekkelig stabilitet etter at du har lagt til en Axiom-rygg.

ADVARSEL:  Integriteten av huden din kan påvirkes av mange sider av ditt daglige liv og 
medisinske tilstand, inkludert bruk av dette produkt. Pass på å følge alle hudpleietiltak 
som legen din har satt opp. Brukere av dette produktet må passe på at huden deres 
inspiseres jevnlig for å se etter endringer, slik legen foreskriver det. Å ikke gjøre dette kan 
føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
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G. Å beskytte en Axiom ryggstøtte
Unngå langvarig påvirkning fra ugunstige forhold i omgivelsene. Dette kan inkludere for mye 
påvirkning fra sollys og temperaturer, enten varme eller kulde. Det kan føre til redusert ytelse fra 
Axiom-ryggen.

ADVARSEL:  Hvis du ikke beskytter Axiom-ryggen kan det føre til endringer som kan 
påvirke hudens integritet og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

Selv om Axiom-ryggen er produsert i henhold til brannfarestandardene på merkingen, må du 
unngå å utsette puten for åpne flammer eller ekstreme varmekilder slik som en brennende 
sigarett. Det kan føre til at puten antennes eller slipper ut skadelige gasser.

ADVARSEL:  Hvis du ikke beskytter Axiom-ryggen mot ekstrem varme kan det føre til at 
Axiom-ryggen antennes eller slipper ut skadelige gasser, noe som kan føre til alvorlig 
personskade eller dødsfall.

H. Plassering av trekket
Axiom-ryggen er designet for å sitte i en bestemt retning, og den må plasseres riktig i rullestolen 
med trekket riktig orientert mot skumunderlaget. Det er merket for å vise riktig orientering. Se fig. 
2.

ADVARSEL:  Hvis du ikke plasserer Axiom-ryggputen og overtrekket på riktig måte, kan 
det påvirke hudens integritet og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

Øvre dekkstropp 
overlapper 
nedre
dekkstropp.

Håndtakstrop-
pen ligger på 
toppen av 
trekket.

Merkene står i 
bunnen på 
trekket.

Glidelåsen 
er i bunnen 
på trekket.

Fig. 2
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Konfigurering, justering og vedklikehold
A. Tilpasning av Axiom-ryggen og rullestolen

ADVARSEL:  Brukeren av dette utstyret er ansvarlig for å sørge for at det har blitt 
konfigurert og justert av en autorisert Ki Mobility-leverandør etter råd fra helsepersonell. 
Axiom-ryggen og -mekanismen kan kreve jevnlig kontroll av sikkerhet og funksjonalitet. 
Justeringer skal utføres av din autoriserte Ki Mobility-leverandør. Bruk alltid deler og/eller 
tilbehør som er anbefalt eller godkjent av Ki Mobility. 

TABELL 1 TABELL 2

Axiom-
ryggens 
bredde

(alle 
konturer)

Bredden av ryggstøttene fra utside til 
utside av rørene (A)

Axiom-
ryggens 
bredde  

(alle 
konturer)

Rørdiameter (B)

Minste bredde Største bredde
Minste 
bredde

Største 
bredde

Tomme Cm Tomme Cm
Tom
me Cm

Tom
me Cm

12” 12 30,5 14 35,6 12”–26” 3/4 1,9 1 1/8 2,85
14” 14 35,6 16 40,6
16” 16 40,6 18 45,7
18” 18 45,7 20 50,8
20” 20 50,8 22 55,9
22” 22 55,9 24 61,0

B

A
A

35 mm (bruk på ryggstøtterør på 1“ og 1-1/8”)

30 mm (brukt på ryggstøtterør på 3/4” og 7/8”)
MERK: Ryggstøttekl-

embolter
leveres i to forskjellige 

størrelser.
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A. Tilpasning av Axiom-ryggen og rullestolen (fortsettelse)
Generell konfigurering
MERK: Hvis bestillingen inkluderte montering på stolen, hopp til trinn 4.
1. Ta ryggstøtteskallet ut av overtrekket. Installer ryggstøttebraketten på skallet med

bolteplaten (fig. 3:A), to stoppskiver (fig. 3:B) og to hettemuttere (fig. 3:C). Installer slik at
boltplatens bolter er 2,5 cm (1”) fra toppen av hver brakettslisse. Stram festemidlene lett.
Gjenta på motsatt side.

2. Monter huset (fig. 4:C) på braketten med to bolter (fig. 4:A), to låseskiver (fig. 4:B), to
stoppskiver (fig. 4:D), to skivefjærer (E) og en platemutter (fig. 4:F). Stram festemidlene lett og
gjenta på motsatt side.

3. Monter ryggstøttens festeklemme (fig. 5:B) på festeplaten (fig. 5:C) med to låseskiver (fig.
5:A), to kuleskiver (fig. 5:D) og en dobbelt mutter (fig. 5:A). Boltene skal tres innover fra
utsiden av stolen. Velg bolter fra de to størrelsene som finnes, slik at de tres helt gjennom
dobbeltmutteren uten å bli for korte eller stikke ut for mye. Stram festemidlene lett. Gjenta
med det andre settet med festeklemmer for ryggstøtten.

A
B

C
1”

Fig. 3

C
E

F

B
A

D

Fig. 4

A

B
B

C

D E F

Fig. 5
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A. Tilpasning av Axiom-ryggen og rullestolen (fortsettelse)
4. Monter den komplette ryggstøtten på ryggstøttefestene. Se fig. 6.

5. Se for deg brukeren sittende på stolen med en pute og hvor klemmene vil sitte på
ryggstøtterørene. Kontroller at det ikke vil være noen konflikt med ryggstøtterørene. Nedre
kant av ryggstøtten vil typisk være 3–5 cm (1”–2”) over toppen av puten. Løsne
festeklemmene og monter på ryggstøtterørene. Se fig. 7.

6. Juster ryggstøtten slik at synes sentrert mellom de to ryggrørene og begge klemmene sitter i
samme høyde på begge sider. Det anbefales å bruke et målbånd for sikre at begge sider er
satt opp likedan. Så snart den endelig posisjonen er nådd med bare én bolt strammet på
hver overflate, kan den mekaniske låsingen og utløsningen testes. Tips: Bare løsne og stram
én bolt om gangen til ønsket posisjon er nådd.

7. Så snart den endelig posisjonen er nådd med bare én bolt strammet på hver overflate, kan
den mekaniske låsings- og utløsningsmekanismen testes.

8. Den siste låsen skal aktiveres når du trekker bakover helt øverst på ryggen. Hvis låsen ikke
klikker på plass, løsne den siden som ikke er i lås og flytt på låsen for å aktivere. Gjenta trinn
7 om nødvendig.

9. Stram alle festemidlene nok til at delene sitter fast under transport eller til brukerspesifikke
justeringer gjøres senere. Å stramme ryggens stolpeklemmer for mye kan føre til skade på
ryggstøtterørene.

10. Sett ryggstøttetrekket på plass igjen. Fjern og installer ryggstøtten flere ganger for å sikre at
innrettingen er riktig og alle delene er festet som de skal.

Fig. 6

1” - 2”

Ingen hindring ved 
klemmeplasseringene

Ingen hindring ved 
klemmeplasseringene

Fig. 7
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A. Tilpasning av Axiom-ryggen og rullestolen (fortsettelse)
Tilpasningsjusteringer

1. Juster høyden på ryggstøtten, om nødvendig, ved å løsne de to mutterne (fig 8:A) på
ryggstøttebraketten. Skyv skallet opp eller ned for å få ønsket høyde og stram festemidlene
på nytt. Kontroller at begge sidene er satt likt.

2. Vinkelen og dybden på ryggstøtten justeres samtidig, etter behov. Løsne de to boltene (fig.
9:A) på braketten og juster vinkelen og dybden på ryggstøtten i en bevegelse. Stram alle
festemidlene på nytt så snart du har nådd ønsket konfigurasjon.

3. Stram alle festemidlene til 110 tomme-pund, unntatt hettemutterne som strammes til 80
tomme-pund. Å stramme ryggens stolpeklemmer for mye kan føre til skade på
ryggstøtterørene.

4. Uten bruker i stolen, fjerner og installerer du ryggstøtten flere ganger for å sikre at
innrettingen er riktig og alle delene er festet som de skal.

ADVARSEL:  Hvis du ikke orienterer Axiom-ryggen og overtrekket på riktig måte, kan det 
påvirke hudens integritet og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

ADVARSEL:  Hvis du ikke velger Axiom-ryggen og trekket på riktig måte slik at de kan 
festes i rullestolen, kan det føre til at du faller ut av rullestolen, noe som kan føre til alvorlig 
skade eller dødsfall.

A

A

Fig. 8

A

Fig. 9
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B. Skyve eller løfte

ADVARSEL:  Ikke bruk Axiom-ryggen for å løfte eller skyve rullestolen. 

1. Ikke bruk håndtaket på Axiom-ryggen for å løfte vekten av rullestolen. Det er bare tenkt for å
fjerne Axiom-ryggen.

2. Å skyve eller trekke anses som uriktig bruk av Axiom-ryggen og kan føre til at Axiom-ryggen
uten forvarsel løsner fra rullestolen. Å ikke følge disse advarslene kan føre til at stolen blir
skadet eller forårsake et fall, et velt eller at du mister kontrollen og forårsaker alvorlig skade
på brukeren eller andre.

C. Axiom-ryggen og transportsikkerhet
Axiom-ryggen har blitt testet i henhold til de dynamiske testkravene i ANSI/RESNA WC-4, avsnitt 
20: Rullestolens setesystemer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 16840-4 Rullestolseter – del 4: 
Seter for bruk i motorkjøretøy. Et komplett system med rullestolramme, sete, sikringssystemer 
og festing av rullestoler og -passasjerer og et riktig utstyrt motorkjøretøy, som alle har overholdt 
standardene som er nevnt i dette avsnittet, må være på plass før du bruker en Axiom-rygg i en 
rullestol som brukes som et sete i et motorkjøretøy.

ADVARSEL:  Hvis du ikke følger alle instruksjonene for installasjon, bruk og vedlikehold i 
denne håndboken i tillegg til transportinstruksjonene nedenfor, kan det føre til alvorlig 
personskade eller dødsfall når du bruker Axiom-ryggen i en rullestol som brukes som et 
sete i et motorkjøretøy.

1. Hvis det er mulig og gjennomførbart, bør brukeren forflytte seg til OEM-produsentens
kjøretøysete og bruke kjøretøyets sikkerhetsseler.

2. Avstanden mellom toppen av brukerens skulder og toppen av Axiom-ryggen skal ikke
overskride 14 cm (5,5”).

3. Rullestolen må være merket som egnet for bruk som et sete i et motorkjøretøy, dynamisk
testet til ytelseskravene i ISO-standard 7176-19 og installert, brukt og vedlikeholdt i henhold
til produsentens instruksjoner.

4. Hvis det opprinnelige rullestolsetet ble skiftet ut, må det nye setet være godkjent for
rullestoltransport, installert og brukt som beskrevet i produsentens instruksjoner.

5. Når du bruker rullestolen som et sete i et motorkjøretøy må brukeren være vendt fremover.

6. Brukeren må bruke et system for sikring og innfesting av rullestoler og -passasjerer som
overholder ANSI-RESNA WC-4, avsnitt 18: Sikringssystemer og festing av rullestoler og -
passasjerer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 10542-1 Tekniske systemer og hjelpemidler for
uføre eller funksjonshemmede personer – sikringssystemer og festing av rullestoler og -
passasjerer – del 1: Krav og testmetoder for alle systemer og være installert, brukt og
vedlikeholdt i henhold til produsentens instruksjoner.

7. Hofte-, brystbelter, skuldersele eller andre beltesystemer eller tilbehør for posisjonering bør
ikke brukes eller anses som betryggende sikring av passasjeren, med mindre det er behørig
merket av produsenten i henhold til ANSI-RESNA WC-4, avsnitt 18 eller ISO 10542-1, del 1.
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C. Axiom-ryggen og transportsikkerhet (fortsettelse)
8.  Hodestøtter, sidestøtter eller annet tilbehør for posisjonering må ikke anses som betryggende

sikring av passasjeren, med mindre det er behørig merket av produsenten i henhold til
RESNA WC-4, avsnitt 18 eller ISO 10542-1, del 1, eller ANSI/RESNA WC-4, avsnitt 20:
Rullestolens setesystemer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 16840-4 Rullestolseter – del 4:
Seter for bruk i motorkjøretøy.

9. Tilbehør som kjøpes senere, som bord, oksygenflaskeholder, oksygenflasker, IV-stativ,
ryggsekker, vesker eller annet tilbehør bør tas av og lagres separat på et egnet sted i
kjøretøyet. Hvis det skulle skje en ulykke, kan disse gjenstandene bli farlige prosjektiler som
kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall for deg eller andre passasjerer i kjøretøyet.

10. Dette produktet er tenkt brukt av voksne med en vekt fra 36 til 136 kg (79 til 300 pund).

11. Dersom Axiom-ryggen har vært involvert i en ulykke bør den ikke brukes, siden det kan ha
oppstått usynlig materialtretthet.

D. Vedlikehold
Jevnlig rengjøring og vedlikehold kan bidra til å forlenge Axiom-ryggens levedtid. Du må 
inspisere Axiom-ryggen hver måned. Det anbefales at komponentene inspiseres under 
rengjøring.

1. Kontroller om trekket har rifter eller er mye slitt
a. Fjern trekket og sjekk at både inn- og utside ser hele og fine ut.
b. Sjekk om skumgummien har skader eller er brutt ned.

2. Kontroller mekanismen for om noe er løst, tegn på ødelagte gjenger, redusert ytelse eller
deformering.

ADVARSEL:  Hvis du finner noe unormalt, slik som dårlig skumgummi eller skader på 
mekanismer eller festemidler, må du avslutte bruken av produktet med en gang og snakk 
med din autoriserte Ki Mobility-leverandør. Å ikke gjøre dette kan påvirke hudens integritet 
som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

ADVARSEL:  Eieren av dette utstyret er ansvarlig for å sørge for at det har blitt konfigurert 
og justert av en autorisert Ki Mobility-leverandør etter veiledning fra helsepersonell. Det 
kan kreve jevnlige sikkerhets- og funksjonskontroller eller visse justeringer under bruk 
som kan utføres av brukeren, pleiepersonell eller en autorisert Ki Mobility-leverandør.

1. Festemidler: Ki Mobility anbefaler at alle festemidler inspiseres hver sjette måned for å se at
de virker som de skal, og at det ikke er løse bolter eller ødelagte komponenter. Løse
festemidler skal strammes i henhold til installasjonsinstruksjonene.

2. Bytte komponenter Kontakt med en gang din autoriserte Ki Mobility-leverandør for å bytte
eventuelle komponenter. Ikke bruk systemet etter at du finner løse eller ødelagte
komponenter.
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E. Rengjøring
1. Trekket på Axiom-ryggen

MERK: Tørking med varme kan føre til krymping som påvirker trekkenes passform og 
funksjon.

a. Fjern trekket fra Axiom-ryggen ved å løsne Velcro®-en (borrelåsen). Åpne glidelåsen i
bunnen på trekket.

b. Rull og fjern skumgummien litt for å vende trekket ut-inn.
c. Lukk glidelåsen for å unngå at trekket henger fast.
d. Vaskes i maskin i varmt vann (40 °C).
e. Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldluft.

MERK: Trekkene må ikke renses eller vaskes i industrielle vaskemaskiner eller 
tørketromler. Må ikke dampautoklaveres. Må ikke blekes. Definisjoner av 
vaskeanvisningssymboler er vist i fig. 11.

2. Montering av Axiom-ryggen
a. Fjern hele ryggmontasjen for å gjøre rengjøringen enklere. Se fig. 10.

b. Axiom-ryggskallet skal jevnlig tørkes rent med såpe og vann  for å forhindre at skitt og
møkk bygger seg opp.

3. Plasseringskomponenter
a. Plasseringskomponenter kan tørkes rene med såpe og vann.
b. Plasseringskomponenter må IKKE dyppes under vann.

Fig. 10

Må ikke renses

Instruksjoner for vedlikehold og bruk

Maskinvask, varm

Må ikke blekes

Tørke på snor eller i tørketrommel 
med kaldlu�

Må ikke strykes

Fig. 11
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F. Sterilisering
Et steriliseringstrinn bør utføres i tillegg til jevnlig rengjøring:

a. Fjern og vask trekket i henhold til trinn 1a., 1b. og 1c. ovenfor.

b. Maskinvask trekket kun med varmt vann (60°C).

c. Drypp og tørk i trommel uten varme.

d. Desinfiser alle overflater (trekk, skumgummi og ryggmontering) med vanlig desinfise-
ringsmiddel eller servietter med minst 70% alkohol. Ikke legg rengjøringsmidler i bløt
eller la det få danne dammer.

e. La desinfiseringsmidlet være på overflaten i minst 15 minutter, og fjern det med asep-
tisk klut om nødvendig.

G. Å montere Axiom på nytt etter rengjøring
1. Etter rengjøring

a. Sett skumgummien og trekket tilbake på plass. Rull skumgummien litt når du installerer
trekket.

2. Reinstallering av ryggmekanismen

a. For å feste Axiom-ryggen og meknismens holdere på nytt, rett inn stiftene mot holderne.

b. Skyv Axiom-ryggen på plass på holderne.

b. Hvis den settes riktig inn, vil pinnene «klikke» inn i låst stilling.

ADVARSEL:  Hvis du er usikker på om du har hørt låsen «klikke», trekker du Axiom-ryggen 
opp etter håndtaket for å teste og sikre at den er låst som den skal. Å ikke følge denne 
advarselen kan føre til utstyrsskade, et fall eller at du mister kontrollen og forårsaker 
alvorlig skade på brukeren eller andre.

Fig. 12
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KI MOBILITY – BEGRENSET GARANTI
Forventet levetid på produktet er fem år.

A. I 24 måneder
Ki Mobility garanterer at Axiom-ryggen er fri for feil i materialer og fagmessig utførelse i en periode 
på 24 måneder. Denne begrensede garantien gjelder:

1. Axiom-ryggens skall og skumgummi

Hvis det i en periode på 24 måneder (2 år) fra kjøpsdato, forutsatt normal bruk, oppstår en feil i 
materialer eller fagmessig utførelse, vil Ki Mobility etter eget valg reparere eller bytte den uten 
kostnad. Denne garantien gjelder ikke stikkhull, rifter eller forbrenning.

B. I 6 måneder
Ki Mobility garanterer at puten er fri for feil i materialer og fagmessig utførelse i en periode på 6 
måneder. Denne begrensede garantien gjelder:

1. Avtakbare trekk

Hvis det i en periode på 6 måneder fra kjøpsdato, forutsatt normal bruk, oppstår en feil i materialer 
eller fagmessig utførelse, vil Ki Mobility etter eget valg reparere eller bytte den uten kostnad. Denne 
garantien gjelder ikke stikkhull, rifter eller forbrenning.

C. Begrensninger
1. Vi garanterer ikke:

a. Skade fra vanskjøtsel, uhell, feil bruk eller feilaktig installasjon eller reparasjon.

b. Produkter som er endret uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Ki Mobility.

c. Skade fra at vektgrensen overskrides.

2.  Denne garantien er UGYLDIG hvis det opprinnelige Axiom rygg-merket på stolen er fjernet eller
endret.

3.  Denne garantien er kun gyldig i USA. Kontakt leverandøren din for å finne ut om internasjonale
garantier gjelder.

4. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder bare første sluttbrukers kjøp av dette produktet
gjennom en autorisert Ki Mobility-leverandør.

D. Hva vi vil gjøre
Vårt hovedansvar er å bytte eller reparere deler som er dekket. Dette er det eneste bøtemiddelet 
for følgeskader.

E. Hva du må gjøre
1. Selv om garantien gjelder, må du ha forhåndsgodkjenning fra oss for retur eller reparasjon av

deler som er dekket.

2. Krav og reparasjoner skal behandles gjennom din nærmeste autoriserte leverandør. Med
unntak av uttrykkelige garantier som gis her, er alle andre garantier, inkludert indirekte garantier
om salgbarhet og garantier om egnethet for et spesielt formål, utelukket.

F. Merknad til sluttbruker
1. Hvis loven tillater det, erstatter denne garantien alle andre garantier (gitt skriftlig eller muntlig,

uttrykkelig eller indirekte, inkludert en garanti om salgbarhet eller egnethet for et spesielt
formål).

2. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som kan
variere fra land til land.

Registrer partinummeret ditt her for fremtidig referanse:
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Autoriserte EU-representant:
Etac Supply Center AB

Långgatan 12
33233 Anderstorp

Sweden

www.kimobility.com


