
Orion metro från Invacare
Introduktion



Verktyg som behövs för 
inställningar

• stjärnmejsel

• två 17 mm spärr- eller fasta nycklar

• 12 mm fast nyckel

• 6 mm insexnyckel



Allmän information

• 10 km/h
• Markfrigång: 8 cm
• Hindertagning: 8 cm 
• Totallängd: 124 cm
• Totalbredd: 66 cm (OBS! 68.5 cm om armstöden är max breddade) 

• Max brukarvikt: 136 kg
• Sittdjup: 47 cm
• Ryggstödshöjd: 49 cm
• Sittbredd: 51 cm



Justering av sitthöjd
• Ta bort sätet genom att hålla in sitsvridningen och vrid 

sitsen. Lyft sedan rakt upp.

• Lyft av kåpan (sitter fast med kardborre)

1: Vinkla ut och lyft upp i bakkant

2: Lossa kåpan i framkant

3: Lyft kåpan rakt upp, manschetten ger vika för sittstolpen
1 2 3

• Lossa mutter och skruv och välj lämplig sitthöjd, 44.5 cm, 
47 cm, 49.5 cm eller 52 cm.



Justeringar av armstöden
Armstödshöjd
Använd stjärnmejsel och skruva ut skruven i 
bakkant på armstödet. Det finns fyra höjder att väja 
på. Vid beställning anger du hur många hål som är 
synliga (0-3 st)

Armstödsvinkel
Fäll upp armstödet och lossa mutter och skruv. När 
rätt vinkel har hittats låser du justeringen med att 
dra åt muttern.

Sittbredd/Bredd mellan armstöd
Justera ut armstöden med vredet under sitsen vid 
behov från 50-55 cm.



Övriga funktioner på sitsen

• Sitsglidning
• Ryggstödsvinkel
• Sitsvridning



Kontrollpanelen



Övrig information
• Knapp för fartreducering i kurvor. Med denna knapp 

reduceras farten när stolen svänger. Håll in knappen för att 
aktivera/inaktivera funktionen. 

• Låghastighetsläge (knapp med sköldpadda på) reducerar 
hastigheten.

• Orion Metro har bättre stötdämpning jämfört med Fortress 
Calypso.

• Orion Metro har högre insteg än Fortress Calypso. Insteget 
är cirka 17 cm på Orion Metro jämfört med 13 cm på 
Fortress Calypso.
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