


Installation 
7) Mät kryckdiametern 
Klipp ut måttbandet från kanten på dessa instruktioner. Mät
diametern på dina kryckor i topp- och bottenpositionerna som
visas. Notera motsvarande ringstorlek och antal gummikuddar 
som behövs. 
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Om du nyligen har tagit bort din 
kryckas gummispets bör du banka 
din krycka i golvet för att 
säkerställa att gummispetsen 
sitter innan nästa steg. 

8) Montera den nedre vänstra kroken på vänster
krycka
Använd ett par ring halvor R med rätt diameter för din krycka. 
Glöm inte klämman C. 
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Skruva inte åt 
skruvarna helt 
(ännu). 

9) Montera den övre vänstra kroken pä vänster krycka. 
Använd ett par ring halvor R med rätt diameter för din krycka. 
Glöm inte klämman C. 
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skruvarna helt
(ännu). 

Inriktning 
11) Justera krokenheten 
Krokarna ska monteras så att de är vända utåt vid normal 
användning (dvs. under promenad). 

Ställ kryckorna på golvet, koppla ihop dem och luta dem mot 
en vägg. Justera krokarna genom att skjuta och/eller rotera 
och dra åt skruvarna så att kryckorna står jämnt tillsammans 
med handtagen parallella. De sammanfogade kryckorna ska 
inte vingla utan vara ordentligt förenade. Om krokarna är för 
svåra att flytta, lossa skruvarna tillfälligt. 
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12) Kontrollera avståndet 

Höger krycka 
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Ställ in avståndet enligt bilden. Upprepa steg 11 vid behov. 

13) Kontrollera innan du drar åt skruvarna 
Med kryckorna sammanfogade bör du kontrollera att: 

kryckorna är jämna och solida 
kryckorna lutar sig mot väggen vertikalt 
handtagen är parallella, 90 grader mot väggen 
avståndet mellan golvet och kroken ska vara MIN. 

Medan du har på dig handledsbanden bör du kontrollera att: 
snabbkopplingarna når de övre krokarna medan du 
håller i kryckhandtagen 

14) Dra åt skruvarna
10) Upprepa steg 8 till 9 för höger krycka Dra åt skruvarna för att fästa permanent crutchgecbo. Dvs. använd nu delar HLR och HuR• Installation och inriktning är nu klar. 
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Instruktioner för användnin 
Vänd krokarna utåt medan du går. 

För att undvika att fånga metallföremål i 
stads- eller industriella miljöer kan du 
vända vänster och höger kryckor så att 
krokarna pekar inåt. Du måste bedöma 
om detta är säkert för dig. 

& Akta: snubbla inte oå krokarna. 
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Klicka ihop dina kryckor 
för att förvara dem i ett 
stabilt läge, lutade mot 
en vägg eller bord utan 
att behöva vara rädd att 
de ramlar. För att 
separera behöver du 
bara vrida isär 
handtagen. 

Handledsbanden gör 
att du kan släppa 
dina kryckor för att 
öppna en dörr, skaka 
hand eller svara i 
telefonen. Du kan 
också ta bort/fästa 
handledsbanden via 
snabbkopplingen. 

Placera sakta kroken ovanför 
dina nycklar så som visas. 
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När du hör ett klick, 
plocka långsamt 
upp nycklarna. 

För att ta upp en 
tappad krycka, använd 
ett långt nyckelband 
eller snabbkopplingen 
på en längre rem 
(medföljer inte) 

Eller lyft kryckan enligt följande. 
Håll magneterna ansikte mot 
ansikte för maximal styrka. 

crutchgecko kan också 
användas för att plocka upp 
mjuka föremål från golvet, 
som kläder. 

Du kan hänga påsar på den övre 
kroken när du står i hissar eller står i 
kö etc. 

Testa att använda magneterna för att 
bära små verktyg, som saxar, eller 
bära papper med ett gem. 

I vissa situationer kan du kanske 
använda dina kryckor för att öppna 
dörrar. Om dörren har ett dörrhandtag 
och inte en knopp kan det vara möjligt 
att vrida det och dra upp dörren. 
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Detta kan bidra till tidigt 
slitage av krokspetsarna. 

Undvik trappor och 
rulltrappor. Använd hissen. 

Undvik särskilt trappor 
utan räcke! 

Att gå upp och ner medan du sitter 
är den säkraste metoden i denna 
situation. 

Men om du behöver använda trappan: 
Sätt ihop kryckorna och ta stöd av kryckan närmast 
kroppen. 
Se till att den oanvända kryckan är längst bort från 
dig. 
Håll alltid i räcket med din fria hand. 
När du går upp för trappor: 
o kliv först upp med ditt friska ben 
o stå på ditt friska ben och lyft ditt skadade ben 

samt kryckorna till det aktuella trappsteget 
o upprepa 
När du går ner för trappor: 
o stall ner kryckan på trappsteget nedanför dig 
o flytta långsamt ner ditt skadade ben till samma 

trappsteg hoppa nu försiktigt ner på ditt friska 
ben till samma steg 

o upprepa 

Felsökning 
Problem Möjliga lösningar 

. Magneterna sitter inte i helt. 
Avinstallera och upprepa steg 3 med hjälp av
flikarna för att se till att magneter inte tränger 
igenom kanten. 

Magneterna . Magneterna utsattes för över 80 grader. Byt ut 
känns för magneterna. 
svaga • Alla nycklar är inte ferromagnetiska. Använd 

en stål nyckelring. 
. Installera om magneten/erna med rätt

polaritet. 
. En krok sned? Lossa skruvarna och justera . 

Kryckorna 
. Krokarna för låga - upprepa steg 12 

halkar när du 
aår . Säkerställ att krokarna pekar utåt. 
Kryckan 

. Håll kryckorna vinklade ifrån kroppen . 
lossnar när Försök att inte slå i räcket. du går i 
trappor . läs "magneterna känns för svaga" . 
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