
INNENDØRS/UTENDØRS MOBILITETSVOGN
BRUKSANVISNING AXIOM 1,5, 2, 3 og 4



Vanlige spørsmål  

Kan jeg gå på rulleskøyter når jeg er ute på tur med vognen? 

Dette er ikke å anbefale da det er lett å miste kontrollen over vognen og muligens skade 

barnet ditt. 

 

Hva hvis vognen går i stykker?   

Kontakt din forhandler. 

 

Kan stoffet på vognen vaskes? 

Ja, setetrekk, solskjerm og kurv kan tas av og vaskes enten med hånd eller i maskinen med 

Milo på 30 grader.  Montér alt tilbake på vognen mens det fortatt er vått.  Det er viktig å 

fjerne støtteplater før du vasker setetrekket og at disse blir satt på plass igjen før bruk. 
 

HUSK å 

 

ALLTID  bruke håndleddstroppen så lenge brukeren er i vognen. 

ALLTID  sette på fotbremsen bak når brukeren tas inn og ut av vognen. 

ALDRI  forlate brukeren uten tilsyn i og rundt vognen.    

ALDRI  overbelaste vognen, det kan gjøre at vognen blir ustabil og tipper. 

IKKE  tillate brukeren å stå oppreist i vognen. Dette kan gjøre at vognen tipper og at    

     brukeren eller andre blir skadet. 



Ta AXIOM vognen ut av boksen og pakk ut alle deler. 

Fold vognen ut og opp i stående stilling, ved å trekke opp håndtaket til det låses på plass. 

Finn frem fotkassene. Hver fotkasse har muttere og bolter for transport. Disse skrus ut og tas vare på. De skal 

brukes når fotkassene er montert. Hver fotkasse er universell, dvs. det er ingen høyre eller venstre fotkasse. Monter 

hver fotkasse ved å skru den fast til AXIOM vognen som vist på bildet. På AXIOM vognen er det et sett med hull 

som gjør det mulig å justere høyde og sidevinkel på hver fotkasse. La det være minst et tomt hull mellom monterings-

boltene for ekstra stabilitet og sikkerhet. 

    Låsen lukket 

Bolter  plasseres   

ved de 

HVITE pilene 

Bolter  plasseres  

ved de 

HVITE pilene 

 

Kontroller at vognen er foldet helt ut og låst på plass, før du plasserer passasjeren og begynner å bruke vognen. 

AXIOM vognen er utstyrt med en primær og sekundær lås.  

 

Når AXIOM vognen er foldet helt ut, vil den primære smekklåsen låses (det kan høres et "klikk" når den låses). Den se-

kundære låsen er plassert på siden av AXIOM vognen (venstre side bakfra) som vist på bildet. Sett inn låsepinnen for å sikre 

at rammen er låst. Det advares sterkt mot å  bruke AXIOM vognen uten at denne sekundære låsepinnen er på plass. 

Finn frem forhjulskjermen og plasser denne som vist på bildet. Merk: Festemutterne for disse boltene er skrudd på 

bolten, og må fjernes før skjermen monteres. Når skjermen er montert, skal mutterne på boltene strammes til med en 

skiftenøkkel. Sørg for å stramme tilstrekkelig til at skjermen festes ordentlig, uten å trekke til for mye. 

 

   Låsen åpnet 



Folde sammen AXIOM vognen 
 

For å slå sammen AXIOM vognen, fjernes låsepinnen fra den sekundære låsen. 

 

 

på plass: 

 

 

  fjernet: 

Finn frem utløser spaken på venstre side av rammen 

Utløser 

spak 

Trykk inn spaken en gang og press håndtaket ned. Vognen vil nå folde seg sammen. 

AXIOM vognen foldes sam-

men til en størrelse som gjør 

det enkelt å transportere den i 

de fleste bagasjerom. Ved be-

hov for en enda mer kompakt 

sammenfoldet størrelse, kan 

hjulene tas av i tillegg. 

 

 



Høydejusterbart håndtak 

Håndleddstropp 

 

Vognen har høydejusterbart håndtak. 
 

Press inn knappene på innsiden på begge sider av håndtaket for å 

justere høyden. 
 

Plasser håndtaket i ønsket høyde mens knappene holdes inne. 

Regntrekk (Tilleggsutstyr) 

Skulle det begynne å regne, vil dette regntrekket sørge for at brukeren har det 

tørt og godt. Brett trekket rundt vognen og fest borrelåsene bak. 

Klikk remmene rundt fotbrettet. 

Vognen er utstyrt med brems på forhjulet og på bakhjulene. 

Bremse system 

Bremsen på 

forhjulet 

fungerer kun 

med  standard 

forhjulet og vil 

ikke fungere 

med Axis svingbart hjulsett 

(tilleggsutstyr). 

Bremsen på bakhjulene betjenes 

ved å trykke ned bøylen på den 

sorte stangen som går mellom 

hjulene. 

Bruk alltid bakre hjulbrems når noen settes i 

vognen, eller tas ut. Bruk alltid bakre hjulbrems 

når noen sitter i vognen og den er utenfor rekkevidde. 

AXIOM vognen er utstyrt med en håndleddstropp for ekstra sikkerhet. 

Den bør alltid brukes når noen sitter i vognen. Håndleddstroppen er bin-

deleddet mellom vognen og den som triller den, og forhindrer at vognen triller 

ut av kontroll ved et uhell. Forlat aldri noen i vognen uten tilsyn. 



Plasser låsespaken rett ut fra rammen som vist på 

bildet. Deretter strammes den sorte mutteren på 

motsatt side av 

spaken, til den 

sitter inntil. 

Deretter lukkes spaken som vist her. Hvis spaken 

ikke kan svinges helt inn i låst stilling, åpnes den 

igjen, den svarte 

mutteren løsnes litt, 

og så lukkes spaken 

igjen.  Dra litt i 

hjulet for å sjekke at 

det sitter på plass. 

Montering av bakhjul 

Lås opp den bakre bremsen ved å 

trekke opp den svarte stangen. 

Kontroller alltid at 

hjulene er låst i   

rammen før vognen 

benyttes. 

Sørg for at hendelen for å utløse bremsen peker bort fra 

vognen.   
 

Plasser dekket mellom bremseklossene, juster hjulet slik at de 

flate delene av hjulakselen er på linje med slissene i gaffelen, 

og skyv hjulet helt inn. 

Start med å vippe 

vognen bakover slik at 

gaffelen peker op-

pover. Dette vil gjøre 

det enklere å montere 

forhjulet. Forhjulet 

monteres på samme 

måte som på sykler. 

Montering av forhjul 

Trykk så på knappen på utsiden av bakhjulet, dytt bakhjuls ak-

selen inn i vognens bakaksel, slipp så knappen. Gjenta det 

samme for det andre hjulet. 



 

Legge ned setet  

Justeringer 

Fotkasse 

Justering av bremsen på forhjulene 

Bremsen på AXIOM vognen kan kreve periodisk justering. Ved å skru sølv 

ringen utover, (indikert ved den røde pilen), flytter bremseklossene seg nær-

mere forhjulet. Det er et lignende justeringspunkt under vognen, nær forhjulet. 

Dette bremsesystemet er det samme som brukes på en sykkel. 

Justering hvis vognen ikke kjører rett 

Dersom vognen trekker til venstre eller høyre:  

 

Sjekk om alle 3 dekk er korrekt fylt med luft. 

 

Sjekk at forhjulet ikke er montert for stramt. Slipp ‘quick release’ spaken 

for bremsen, skyv forhjulet helt tilbake inn i gaflenes endestykker og sørg 

å lukke spaken passe stramt. Hvis spaken er for stram, løsnes mutteren på 

den andre siden og spaken lukkes på nytt. Det kan være behov for flere 

finjusteringer før spaken lukker korrekt. 

 

Kontroller at hjulene eller akslene ikke er bøyd. 

For å legge ned setet og reise det opp igjen, justeres de to stroppene 

bak setet.  

AXIOM vognen har fotkasser som kan justeres slik at de passer til brukeren.  

Det er best å tilpasse fotkassene, når brukeren sitter i vognen 

Sett boltene i et av hullsettene som vist. Boltene settes i det av hullsettene som  

passer best for brukeren. 

Fotkassen kan justeres opp eller ned med 2,5 cm utslag. 

Dersom det skulle være nødvendig, kan fotkassen justeres fra venstre til høyre 1,3 cm. 

I tillegg kan hver fotkasse vinkles 10 grader til høyre eller venstre, eller monteres opp ned  

for brukere med korte ben. 

Når fotkassene er riktig posisjon, festes de til rammen med de fire 3 cm x 0,6 cm boltene.   

             Sølv justering ring 



 
Sikkerhets sele  

Sjekk alltid at sikkerhetstroppene for setet er                  

festet riktig før hver bruk. 

Sikkerhetstropp for setet  

Åpne begge spennene på den polstrede midtdelen.  
 

Trykk ned knappen mellom brukerens knær og trekk beltet ut til enden. 
 

Plasser brukeren i setet.  
 

Juster den polstrede midtdelen forover eller bakover slik at den passer for brukeren.  
 

Juster den polstrede skulderselen opp eller ned på borrelåsremmene .  

Lukk begge spennene til den 

polstrede midtdelen.  

Dra i justeringsremmen, til den  

polstrede midtdelen og den        

polstrede skulderselen sitter godt. 

Bruk alltid sikkerhetsbelte for å unngå at brukeren faller ut og skader seg. 

Oppbevaring 
 

Vognen har flere muligheter for oppbevaring. Det er en lomme bak på seteryggen, samt en lomme for 

nøkler eller mobiltelefon på begge sider. 
 

Et annet sted for oppbevaring er nettingkurven under setet. NB! Ikke oppbevar mer enn 2 kg totalt i 

lommene og nettingkurven. Overbelastning kan gjøre at vognen blir ustabil og tipper. 



Vedlikehold 
Det anbefales å sjekke AXIOM vognen en gang i året. 

Smøring av følgende deler er nødvendig: 

1. Senterskruen på håndbrems og håndbremskabel 

2. Kabel nede ved bremse kalipter 

3. Forhjuls akslingen 

4. Utløserarmen (på forhjulet) 

5. Åpninger i bakakselen for bakhjulet 

6. Bakhjuls akselen, navet og lagrene 

7. Alle sammenleggbare ledd 
 

Skift ut bremseklossene når disse begynner å bli slitte.  
 

Sjekk at alle bolter er skrudd godt fast og at fjærene ikke kommer borti fotbremsen bak. 
 

Sjekk stoffsømmer og remmer for slitasje. 

Når vognen ikke er i bruk, oppbevares den på et mørkt og tørt sted. Dette for å forhindre bleking og jordslag. Impregnerings 

spray vil også gi ekstra beskyttelse mot flekker og bleking. 
 

Sjekk rammen for løse nagler, sprekker og slitasje.  

Rustforebyggende vedlikehold 
 

Før vognen tas i bruk, anbefales det at ståldelene sprayes med silikonspray eller en annen type rust forebyggende belegg (f.eks. 

møbelpolish som finnes i mange dagligvarebutikker). Gjenta med jevne mellomrom. Dette er spesielt viktig når vognen benyttes i 

sjøluft, snø, slaps og på saltede veier. 
 

Delene som er utsatt er: 

· Hjulene 

· Bremsefjærene bak 

· Bremsesystemet foran inkl. bremsekaliptere  

· Senterskruen på håndbremsen 

· Pop-naglene (hvis ønskelig) 
 

Forebyggende smøring vil forlenge levetiden og holdevognen pen. Vognen kan også vedlikeholdes ved å rengjøre med en fuktig 

klut. 

Manglende vedlikehold kan føre til oksidering, noe som resulterer i rust og ødelagte deler. 
 

Adaptive Star og forhandlere stiller ingen garanti for ødelagte deler som følge av manglende vedlikehold.  

Dekk 
Dekkene på vognen har luftslanger og er en standard sykkel størrelse. Hvis et av dekkene ikke holder på luften, kan den indre 

tuben byttes.  

 

Forhjuls bremsen bruker standard bremsekalipter og bremsekloss for sykkel, og kan byttes.  



Garanti   
 

Følgende garanti gjelder for alle vogner, når det gjelder fabrikasjons- og materialfeil.  

 

· 5 års garanti på ramme  

· 1 års garanti på setetrekk, solskjerm, nettingkurv og andre vogndeler.   
 

Dekkes ikke av garantien: 
· Deler som slites ved normal bruk 

· Skader på rammen og deler samt at vognen ikke fungerer tilfredsstillende, som følge av manglende 

 vedlikehold, misbruk og skjødesløshet. 

· Skumgummi håndtak, slanger, dekk og bremseklosser. 


