
Krabat Jockey
Bruksanvisning



Om produkten byggs om med delar som inte är original eller om den används 

utanför avsett användningsområde skall CE-märkningen avlägsnas.

Lämna aldrig barnet i stolen utan tillsyn av vuxen.

Max brukarvikt är 65 kg manuell, 50 kg elektrisk.

Kontrollera höftbältets justering och skick regelbundet. Bältet säkerställer 

att barnet inte faller ur stolen och det är också viktigt för att barnet ska 

behålla en god sittställning.

Använd stolen enligt rekommendationer från arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Krabat Jockey är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då det kan leda till att 

barnet eller stolen skadas.

Krabat Jockey är CE märkt enligt EN 12182 (E) 
Detta är din garanti för att produkten uppfyller alla europeiska krav för hälsa och 

säkerhet. Denna bruksanvisning är godkänd enligt denna standard.

Krabat Jockey är producerad i material som är godkänta enligt  NS-EN 1021 gällande 
antändlighet

Hållbarheten på produkten motsvarar ca 5 års livstid vid normalt bruk. Därefter ska 
produkten renoveras av Krabat AS, godkänd partner eller av person med erforderlig 

fackkunskap. All service skall utföras av person med erforderlig fackkunskap. 
Servicemanual finns inte.

Varning!

Säkerhet
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Denna bruksanvisning innehåller 
information om Krabat Jockey med 
manuell och elektrisk höjning/
sänkning. Krabat Jockey finns i två 
storlekar och ett flertal kombinationer 
med olika tillbehör.

Krabat Jockey är en stol för aktivitet. Den 
är lämplig för barn i åldrarna ca 2 till 14 
år (två storlekar). Sittställningen  
anpassas  genom justering av sitsvinkel, 
fotplattornas läge och rygghöjd. 
Arbetsterapeut eller sjukgymnast bör 
göra en bedömning av hur stolen ska 
användas.

För att säkerställa att barnet får en 
optimal sittställning ska en utprovning 
och individuell anpassning av stolen 
göras innan den börjar användas. Börja 
inte använda stolen innan detta är gjort. 
Låt inte andra barn använda samma stol 
utan att den anpassats till detta barn.

Barn växer och ändrar sin sittfunktion 
kontinuerligt. Sjukgymnast eller 
arbetsterapeut bör följa upp och justera 
stolen kontinuerligt. Ta kontakt med 
sjukgymnast eller arbetsterapeut om 
stolen inte fungerar optimalt och du tror 
att justeringar behövs.

Allmänt
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Tycker du att texten är för liten rekommenderar vi utskrift i A4 
format. Du finner bruksanvisningen som pdf-fil på www.svancare.se.
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Krabat Jockey med manuell höjning har följande delar:

01 Sadelsits med justerbar tiltvinkel
02 Höjdjusterbar rygg (på bilden Jockey standardrygg) 
03 Justerbara delade fotplattor eller hel fotplatta
04 Underrede (manuellt)
05 Låsbara hjul
06 Handtag med integrerad knapp för höjdjustering 
07 Lyftpelare 
08  4 mm insexnyckel under sitsen

Delar -Jockey Manuell
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Krabat Jockey elektrisk version har följande delar:

01 Sadelsits med justerbar tiltvinkel
02 Höjdjusterbar rygg (på bilden Jockey Plus-rygg)
03  Justerbara delade fotplattor eller hel fotplatta
04  Underrede (elektriskt)
05  Låsbara Hjul
06  Handtag
07  Lyftpelare (elektrisk)
08  Bålstöd (tillbehör)
09  Huvudstöd (tillbehör)
10  H-sele (tillbehör)
11  4 mm insexnyckel under sitsen
12  Batteri
13  Laddare
14  Nätkabel

Delar -Jockey med Plus-rygg Elektrisk
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Innan stolen börjar användas ska sits, rygg, fotplattor 
och tillbehör justeras för att ge barnet en optimal 
sittställning. Justeringarna bör göras av sjukgymnast 
eller arbetsterapeut som tagit del av information om 
Krabat Jockey.

Hur barnet ska använda stolen bör bedömas av en 
sjukgymnast eller arbetsterapeut som känner 
barnet och kan rekommendera i vilka situationer 
den ska användas och hur länge det är lämpligt för 
barnet att sitta i stolen. Kontinuerliga uppföljningar 
av användningen rekommenderas efter hand som 
barnet blir van vid stolen och tränar sin sittförmåga.

Användning och inställning
03.0
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Montering av sits på underrede

Sitsen är löstagabar från underredet.

Underredet måste vara i sitt högsta läge när 
sitsen monteras. Låt ryggen vara fälld helt 
mot sitsen och för ner metallstaget på sitsen i 
gaffeln på underredet. Fäll sitsen nedåt  tills 
sitsvinklingens justerkolv kan passas in i sitt 
fäste. Se till att låsspärren riktas uppåt och 
kommer i rätt läge. Fäst ihop remmen till 
benstöden med snäpplåset. 

För att montera bort sitsen; gör ovanstående i 
omvänd ordning.



Fötterna placeras på fotplattorna och 
fotremmarna, alternativt ankelselarna spänns. 
Barn som använder fotortoser bör använda dessa 
och eventuell tillhörande sko. Höjden och djupet 
justeras genom att ändra längden på remmen i 
kombination med att fotstödets infästning justeras 
i spåren på benstödsstaget. Lossa båda skruvarna i 
fotplattorna för att justera rotation, endast främre 
skruven för att ändra vinkkel och bredd. 
Fotremmar är standard men även ankelselar 
(tillbehör) kan monteras på fotplattorna. 

Infästningen av fotplattorna kom i nytt utförande 
2015. Kontakta Fysionord för information om 
tidigare modeller.

Höjden och djupet justeras genom att ändra 
längden på remmen i kombination med att 
fotstödets infästning justeras i spåren på 
benstödsstaget. Ankelselar (tillbehör) kan 
monteras på fotplattan i härför avsedda slitsar. 
Vinkel justeras genom att främre skruv vid 
fotplattan lossas. Justera så barnet får en önskad 
placering av fötterna.

Delade fotplattor

Hel fotplatta

03.1

03.2
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Justera sitsen med barnet sittande i stolen. Sitsens 
vinkel justeras genom att justerkolven under sitsen 
vrids. Justerkolven är självlåsande. 

Observera hur vinkeln påverkar barnets hållning och 
bålkontroll. Ställ in för optimal sittställning. 

Bålstöden justeras i höjd och bredd genom att 
skruvarna som fäster bålstödet mot ryggstöds-
plattan lossas med 4 mm insexnyckel.  Skruva inte 
ur skruvarna helt vid justering. Dra åt skruven 
efter justering. Vid byte av bålstödsmodell skruvas 
skruvarna ut helt. Den silverfärgade brickan och 
bålstödet sätts på ryggplattans insida medan den 
svarta brickan ska vara på utsidan. Skruvarna 
skruvas ifrån utsidan. 

Sitsvinkel

Rygghöjd

Justering av bålstöd - Plusrygg

03.3

03.4

03.5

12     Krabat Jockey  

Rygghöjden justeras genom att låsvredet fälls 
upp  och ryggen förs till önskad höjd (1-5 cm 
justering). Lås genom att fälla tillbaka vredet. 
Det är viktigt att låsvredet spänns. Vid behov av 
hårdare eller lösare spänning justera vredet 
innan det fälls.

Ryggen kan fällas helt vid transport genom att 
rattarna på rygginfästningens båda sidor samt 
ryggvredets handtag lossats.              



Elektriskt underrede regleras med hjälp av manöver-
dosan.  Den har en knapp för att höja och en för att 
sänka. När knappen släpps stoppar rörelsen. När sitt-
höjden är höjd eller sänkt maximalt hörs ett pipljud 
för att uppmärksamma på att stolen är i sitt yttersta 
läge.
Om det hörs ett pipljud under höjning och sänkning 
betyder det att batteriet behöver laddas.

Manuellt underrede justeras genom att knappen i 
handtaget trycks ned och den andra handen på 
handtaget lyfter eller trycker ned. Handtaget är 
placerat på vänster sida om sitsen. 

Höjningsmekanismen rör sig långsamt och om man 
försöker sänka eller höja stolen snabbt kommer 
mekanismen att ge ett motstånd. Om gaskolvens 
tryck inte räcker till för önskad lyfthjälp 
rekommenderas elektrisk höjning.

Batteriet placeras i batterihållaren under stolen. 
Batteriet har inbygda magneter som gör att det 
vrids automatiskt till rätt position i hållaren. När 
ett fulladdat batteri förs in i hållaren och 
kommer i rätt placering hörs ett "pip". Pipet 
indikerar att systemet är färdigt att användas.

Om det hörs upprepade pip från stolen indikerar 
det att den behöver laddar.

När batteriet ska laddas tas det ut från hållaren. 
Batteriladdaren kopplas till elnätet med kabeln. En 
gul diodlampa indikerar att den är inkopplad. 
Placera batteriet i laddaren och ladda tills den gröna 
dioden lyser kontinuerligt. Att ladda ett tomt batteri 
tar 5-8 tmmar. Batteriet är av den typ (NiMH) som 
tåler laddning även om det inte är helt tomt.

Justering av sitthöjd -Elektrisk och Manuell

Bruk och laddning av elektriskt underrede

03.8

03.9

Gul diod 

(spänning)

Batteriladdare

Batteri

Grön diod 

(fullt/laddat)
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Knapp för 
höjdjustering

Handtag



Alla tillbehör har en egen bruks- och monteringsanvisning. Du hittar dem på www. fysionord.se. 

Tillbehör

Tekniska data

04.0

04.1

STR. 1. STR. 2

26 cm 31 cm

-20° til +20° -20° til +20°

15 til 40 cm 25 til 50 cm

39 til 79 cm 40 til 80 cm

68 cm / 65 cm 78 cm / 83 cm

112 cm / 63 cm 121 cm / 72 cm

63 cm / 63 cm 66 cm / 66 cm

27/27/24 cm 32 /32/30cm

25 / 32 / 39 cm 30 / 38 / 44

12 kg / 14 kg 15 kg / 17 kg

Ca 2-7 år Ca 7-14 år

Sadelsitsens längd

Sitssvivnkel

Avstånd sits till fotplatta 

Sitthöjd 

Total längd i bruk/hopfälld 

Total höjd i bruk/hopfälld

Total bredd i bruk/hopfälld 

Ryggbredd (låg/standard/Plus)

Rygghöjd  (låg/standard/ Plus) 

Vikt manuell/elektrisk

Passar för barn i ålder

Max brukarvikt manuell/elektrisk 65 kg / 50 kg 65 kg / 50 kg
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Hopfällning

Stolen kan fällas ihop för transport. Ryggen fälls helt 
mot sätet genom att låsvred/rattar vid rygginfästning 
lossas liksom vred för rygghöjning. Stolen sänks till 
lägsta position. Bakre delen av underredet.  De bakre 
benet på underredet fälls in under den främre delen 
efter att remmen som håller detta lossats. 

Stolen fälls upp genom att benstället fälls ut och 
remmen fäst med snäpplåset. Remmen fästs under 
underredet med kardborre. 



Alla metall- och plastdelar rengörs med vatten och några droppar milt rengöringsmedel. 

Sits- och ryggdynan i möbeltyg och kan torkas av med vatten och milt rengöringsmedel då de har en 
smutsavvisande yta. 

Dynorna fästs med kardborre. Vid behov tas dynorna bort och tvättas i maskin i 40°C. Låt lufttorka. 

Om anpassningar på stolen behöver göras utanför de som beskrivs i bruksanvisningen ska Fysionord 
kontaktas först. På www.fysionord.se finns ett dokument som tydliggör vilka anpassningar tillverkaren 
Krabat AS godkänner inom CE-märkning.

Gör under inga omständigheter anpassningar utöver de beskrivna och godkända utan att ha kontaktat 
Krabat AS eller  Fysionord AB.

Underhåll

Anpassningar 

05.0

06.0

Krabat Jockey     15

Försäljningsansvarig i Sverige: 
Svancare AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika

www.svancare.se
E-post: info@svancare.se
Tele: 0240-10102

KRABAT AS
Ravnsborgveien 56
1395 Hvalstad
Telefon: +47 66 77 73 00 

www.krabat.no

© Krabat, november 2016

Tillverkare:




