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INLEDNING
Tack för att ni har valt HOPLA från Alvema. 
HOPLA är ett gåhjälpmedel för barn med 
rörelsehinder och konstruerad för att användas 
inomhus. Vi hoppas att den ska vara till nytta 
och nöje för alla. Vi ber er följa bruksanvisnin-
gen noga för att på bästa sätt kunna hantera er 
nya produkt.

svenska

KONTAKT
Har ni frågor eller behöver hjälp med er 
produkt kontaktas i första hand den lokala 
leverantören (Hjälpmedelscentral). 
För att komma i kontakt med tillverkaren se 
info nedan:

Eurovema AB                 
Tel:+46-371-390100
Fax: +46-371-189 82          
E-mail: info@eurovema.se
Baldersvägen 38                      
332 35  GISLAVED 
SWEDEN
Web: www.eurovema.se
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Läs igenom bruksanvisningen noga innan 
vagnen tas i bruk.

• Lämna aldrig barnet utan uppsikt i stolen.

• Kontrollera regelbundet att alla vred och rattar   
är ordentligt åtdragna
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ATT MONTERA HOPLA
Hjulgafflarna monteras med justeringsnyckeln 
på lämplig höjd. (fig 1) De krökta bågarna ska 
bukta utåt. OBS! Bågarna fram och bak måste 
månteras på samma höjd för jämn belastning 
på hjulen. drag inte ut längre än till den röda 
markeringen. Bålringens stolpe monteras enligt 
bilden. (fig 2) Fixera med låsratten. Hopla är nu 
monterad till sitt standardutförande.
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TILLBEHÖR
Handbåge
Handbågen ger barnet en mer upprätt hålln-
ing och styrförmåga i Hopla. Fästplatta fästes i 
bålringsstolpen. (fig 3) OBS! Den lilla skruven 
måste lossas först. Vinklingen regleras med 
vredet på vänster sida. (fig 4)
Sadel
Trä sadeln på det horisontella röret, fäst med 
stoppskruven. (fig 5) Placera fäströret i profilen.  
Välj lämplig höjd. Drag åt ratten (fig 6)
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TILLBEHÖR
Höftstöd
Fästskruven träs in i bakre profilen över 
sadelfästet. (fig 7). Ställ in lämplig höjd, drag åt 
ratten. Höftstödet vinklas med vredet på höger 
sida. (fig 8)

Magstöd
Magstödet placeras i hålet på rörets framkant. 
Vinkling och djup ställs in med vredet på höger 
sida. (fig 9)
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TILLBEHÖR
Bendelare
Fäströren skruvas in i hålen på undersidan av 
ramen. (fig 10) Plastskivan träs på med den 
runda sidan framåt och fästskruvarna dras åt 
med insexnyckel.(fig 11)
 
Påskjutshandtag
Skruven lossas helt. Fästet placeras runt   
bakre ramen. (fig 12). Skruven drages åt hårt.

10 11

12



8

8

svenska

SKÖTSEL
Vi rekommenderar en översyn 2ggr / år av be-
hörig teknisk personal

Endast originalreservdelar från Eurovema får 
användas

Kontrollera regelbundet att alla rattar och vred 
är ordentligt åtdragna

Ramen tvättas med en trasa och bilschampa / 
polish.
  Produkten kan rengöras med ytdesinfektions-
medel.
Gåstolen bör klara 60 grader maskintvätt och 6 
minuters högtryckstvätt/diskmaskin/ångtvätt av 
den typen som förekommer i hjälpmedelshan-
teringen.
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TEKNISKA DATA

Storlek small large

Sitthöjd 26-35 cm 36-45 cm
Sitthöjd, sadel 35-52 cm 45-62 cm
Bålring, diameter 25,5 cm 25,5 cm
Bålring, höjd till golv 54-63 cm 66-83 cm
Längd, total 86 cm 96 cm
Bredd, total 69 cm 76 cm
Hjul, diameter 13 cm 13 cm
Brukarvikt, max 35 kg 35 kg
Brukarlängd, max 110 cm 135 cm
Vikt 9,2 kg 9,6 kg

Material
Vid tillverkning har enast giftfri 
färg och pulverlack använts. 
Alla tyger är flamsäkra. Stål och 
aluminium används till alla rör. 
Dynorna är tvättbara i maskin och 
märkta med skötselinstruktioner.
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