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Tack för att ni har valt vagnen Pixi.
Pixi är en robust och komfortabel vagn som är avsedd för att transportera barn med lättarefunktionshinder. 
Vagnen är primärt konstruerad för att användas utomhus. Pixi ska inte användas för att transportera något 
annat än barn. Vi uppmanar er att följa bruksanvisningen noga för att på bästa sätt kunna hantera er nya vagn.

 Pixi vagnen  är CE-märkt och uppfyller kraven enligt den medicintekniska förordningen MDR
 2017/745.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

 Viktigt! Läs igenom bruksanvisningen noga innan vagnen tas i bruk.

 Viktigt! Vid trappkörning och lyft ska handtaget fällas ned. Greppa chassit innanför/på handtagsleden
 för säker hantering av vagn och barn. 

 Stå aldrig på fotstödet. Det ska enbart användas för att vila fötterna på när barnet sitter i vagnen.

 Lasta aldrig över brukarvikten. För Small maximalt 35kg, för Large maximalt 50kg.

 Lämna aldrig barnet utan uppsikt i vagnen.

 Väska som fästs på vagnen påverkar stabiliteten och ökar tipprisken.

 Defekt hjälpmedel får inte användas! Gör inga ingrepp själv.

 Service och eventuella reparationer bör utföras av ett av leverantören godkänt serviceföretag.
 Orginala reservdelar rekommenderas.

 Västen som kan levereras med som tillbehör är endast till för att positionera barnet och ska inte 
 användas som säkerhetsbälte vid transport i fordon

 Denna symbol visar på situationer och handhavande som ska uppmärksammas.

SERVICE/GARANTI

Om Pixi-vagnen används dagligen rekommenderar vi att den lämnas in på service för översyn av funktion och 
säkerhet en gång per år. Vid behov av service kontaktas i första hand den lokala Hjälpmedelscentralen.

Garantitid är två (2) år vilken omfattar material- och tillverkningsfel. För förslitningsdetaljer såsom hjul, broms-
delar och handtag är garantin ett (1) år. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt enligt 
denna bruksanvisning. Förväntad livslängd är fem (5) år vid användning i enlighet med anvisningar och regel-
bunden underhållsöversyn.

Vid fel eller service på produkten, kontakta Hjälpmedelscentralen eller kontaktperson.



4

RENGÖRING & SKÖTSEL

Dynorna kan rekonditioneras i 60º, centrifugeras och dropptorkas. Använd ej blek- eller sköljmedel. 
OBS! Ej kemtvätt!
Chassit rengörs manuellt med bilschampo/polish. För vårdinrättningar 60ºC desinfektion i 
tvättkabinett.

Säkerställ att däcken är ordentligt pumpade. Luftfyllda däck max 2,5 bar. Massiva hjulen är 
underhållsfria.
• Utsätt inte barnvagnen för starkt solljus under en längre tid.
• Använd alltid regnskyddet vid snöfall eller regn.
• Torka av chassit om det blivit blött.
• Spola av och torka barnvagnen innan du ställer in den, om du använt den nära havet eller på 
  saltade vägbanor.
• För att undvika mögelangrepp på tyget skall barnvagnen alltid torkas fullständigt efter 
 användning, helst i rumstemperatur.
• Årlig översyn av hjälpmedlet rekommenderas av behörig teknisk personal.
Om ditt hjälpmedel inte är i fullgott skick ta kontakt med din Hjälpmedelscentral eller kontaktperson.

ÅTERANVÄNDNING & REKONDITIONERING

Vagnen är lämplig att återanvändas genom rekonditionering för ny användare. Använder du inte vagnen 
längre, rekommenderar vi dig att ta kontakt med din hjälpmedelscentral för rekonditionering och 
återanvändning.
Vagndelar kan rengöras enligt instruktionen i Rengöring & Skötsel. Övriga delar behandlas med 
desinfektionsmedel.

  Varning! Använding av desinfektionsmedel är begränsad till behörig personal.

ÅTERVINNING & KASSERING

Emballage
Allt förpackningsmaterial kan sorteras och lämnas in till närmaste återvinningsstation.

Vagn
Vi rekommenderar dig att kontakta din hjälpmedelscentral för att ta hand om kassering av vagnen.
Om du kasserar vagnen själv, vänligen ta kontakt med din lokala återvinningsstation eller kommun för anvis-
ningar.

Metall: Ram, ramdelar inkl. skruvar, brickor, stifts, etc.
Hårdplast: Fotplatta, fälgar, handtagsled, ramlåsning, plastratt, sits, rygg och massiva hjul. 
Brännbart: Luftdäck och tygklädsel.

FÖRVARING

Förvara aldrig barnvagnen på kalla fuktiga platser.
För att undvika mögelangrepp på tyget skall barnvagnen alltid torkas fullständigt efter användning, 
helst i rumstemperatur.
Se till att barnvagnen alltid är torr vid förvaring.

TEXTILER

Textilmaterialen är certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Materialen innehåller inga flamsky-
ddande kemikalier eller tungmetaller. De är testade för flamsäkerhet och uppfyller kraven i standarder BS EN 
1021-1 (mot glöd) och BS EN 1021-2 (mot öppen låga).
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ETIKETT

På etiketten på Pixi-vagnen finns all viktig teknisk information.

1. Produktnamn

2. Artikelnummer

3. Serienummer

4. Tillverkningsdatum

5. Max brukarvikt

6. CE-märkning

7. Tillverkarens namn

8. Streckkod
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ATT PACKA UPP PIXI

•  Ta vagnen ur kartongen (1).
•  Lossa ratten för ryggvinkeljustering ett varv (2).
•  Fäll upp vagnen med en rörelse (3). Det ska höras ett klick när fällningsmekanismen kommer i    
  låst läge.
 
  Viktigt! Om detta inte hörs så pressa körhandtaget neråt så att mekanimen kommer i låst läge. 

•  Tryck eller håll in båda knapparna vid handtagslederna och vinkla handtaget till önskat läge (4).
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ATT FÄLLA IHOP PIXI

•  Lossa ratten för ryggvinkeln (5).
•  Fatta tag i låsmekanismen på ömse sidor av chassit och dra dem uppåt (6).
•  Lyft upp säkerhetsspärren på vänster sida (7).
•  Fäll körhandtaget framåt samtidigt som du för ryggbågen uppåt med hjälp av handen (8),    
 placera foten på bakaxeln för att underlätta.

 Varning! Var uppmärksam på klämrisk vid fällning.
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JUSTERING AV HANDTAG

•  För att justera vinkeln på körhandtaget tryck eller håll in knapparna i leden på körhandtaget (10). 
•  Vinkla handtaget till önskat läge (11).
•  Släpp knapparna.
 
 Varning! Vid trappkörning och lyft skall handtaget fällas ned. Greppa chassit innanför/på 
 handtagsleden för säker hanterning av vagn och barn (12, 13).

JUSTERING AV RYGGVINKEL

•  Ryggvinkeln ställs in genom att lossa ratten (14).
• Med hjälp av ryggbågen förs ryggplattan till önskad position (15).
• Dra åt ratten när önskad position är hittad.
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JUSTERING AV FOTSTÖD

•  Fotplattan är uppfällbar för att underlätta i- och urstigning (16).
• För att justera höjden på fotplattan lossa de två skruvarna bak på fotplattan med medföljande 
 insexnyckel (17).
• Justera till önskad höjd och skruva åt (17).

BROMS

•  Bromsa genom att trycka ner bromspedalen med foten (18).
•  Släpp bromsen genom att lyfta upp bromspedalen med foten (19).
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FASTSÄTTNING AV DYNOR

•  Trä över fickan i överdelen på ryggstödsdynan över den övre kanten på ryggstödet (20a).
•  Dra ner den nedre delen av ryggstödsdynan genom mellanrummet mellan sitsen och ryggen (21a).
•  Sträck ut dynan så att den möter kardborrefästet på baksidan av ryggstödet (21b). 
•  Trä sitsdynans fickor över armstöden (20b). Fäst dynan mot kardborrefästena på under sidan av sitsen (20c).

FASTSÄTTNING AV MIDJEBÄLTE

Midjebältet ska fästas på vagnen, om det inte är redan gjort vid leverans.

• Trä den smala änden av bältet genom öglan på baksidan av sitsen på båda sidor av sitsen (22). 
• Dra midjebältet till framsidan genom mellanrummet mellan sitsen och ryggen (23). 
• Justera läget på bältet med justeringsmekanismen på framsidan av bältet. Justera så att låset att hamnar i 
 mitten (24).
• Kontrollera att bältet är korrekt justerat innan användning. Vid tveksamheter kontakta er hjälpmedelscentral 
 eller kontaktperson. 
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JUSTERING AV MIDJEBÄLTE

För att undvika skada, är det väldigt viktigt att dessa instruktioner följs noggrant. 
Det medföljande midjebältet skall endast användas tillsammans med Pixi.

•  För att justera bältet placeras barnet i vagnen.
•  Justera remmarna så att låset hamnar i mitten. Spänn åt remmarna på glidjusteringarna (26) genom att dra i 
  remmarna utåt och bort från mitten av vagnen. Sen återpositionera låset i mitten.
•  För bältet mot mitten hållet för att släppa på spänningen (27)
•  Se till att remmarna är tillräckligt spända för att förhindra barnet att glida ur sitsen, men samtidigt sitter 
  behagligt och inte orsakar obehag.  
•  För optimal positionering försök att uppnå 45º vinkel vid höften (28). 
•  Kontollera att remmarna är korrekt justerade varje gång Pixi används. 

 Lämna aldrig barnet obevakat i vagnen.
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TRANSPORT

•  Följ dessa instruktioner för att undvika skador på barnet och/eller vagnen vid transport i motorfordon. 
•  Använd endast bilens godkända fastspänningsutrustning mellan vagn och golv och följ tillverkarens 
 rekommendation.
•  Figuren visar placeringen av de fyra fästöglorna (A-D) för transport. (27)

 Midjebältet och eventuella andra tillbehör för positionering skall enbart användas för 
 positioneringar av barnet. 

 Vid transport i fordon skall alltid fordonets bälte användas.

•  Vagnen tillåts för transport av barn i fordon avsedda för andamålet enligt ISO 7176-19 och 
 ANSI/RESNA WC/Vol.1-sektion 19 som gäller transport av vagn i skolbuss. 
  Den klarar även kraven för krocktest i standarden “ISO/CD 7176/19-1.
•  Pixi klarar att transportera brukare av följande storlekar:
 
 Pixi Small Max. längd  = 110 cm
    Max. vikt  = 35 kg
  Pixi Large Max. längd  = 150 cm
    Max. vikt  =  50 kg
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TILLBEHÖRSLISTA
  
Pixi har ett utbud av tillbehör för att anpassa vagnen efter brukaren. Med hjälp av tillbehören nedan kan Pixi 
anpassas på bästa sätt för att få brukaren sitta så bekvämkt och säkert som möjligt. Tillbehör för ledsagare 
finns tillgängliga.

•  Grenkil
•  Svankstöd
•  Kilformad dyna
•  Bålstöd
•  Fotband
•  Väst/H-sele
•  Bäckensele
•  Anatomsikt huvudstöd
•  Handbåge
•  Sidoskydd
•  Korg
•  Vind och regnpåse
•  Suflett
•  Transportfästen
•  Riktningsspärr

STANDARD UTRUSTNING PIXI
  

•  Chassi Small / Large
•  Främre Länkhjul / Fasta hjul
•  Formpressad sitsenhet
•  Ställbart ryggstöd
•  Fotstöd - Höjdjusterbart & uppfällbart
•  Fotbroms på bakhjulen
•  Körhandtag - Höjdjusterbart
•  Höftbälte



MAX CM

MAX KG

KG

Large

91-48x37 cm

15 kg

25 cm

15 cm

93°-123°

Inne/ute

Small

69-44x37 cm

12 kg

20 cm

15 cm

90°-125°

Inne/ute

Large

33 cm

35/40 cm

150 cm

13-39 cm

50 kg

64/70 cm

63 cm

Small

28 cm

25/30 cm

100 cm

13-35 cm

35 kg

54/60 cm

58 cm
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TEKNISK INFORMATION

Material
•  Vagnen är pulverlackerad.
•  Klädseln är flamsäker enligt standard ISO EN 1021-1 och 1021-2. Dynan är tvättbar.
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