
BRUKERVEIELDNING KRYKKE MED FJÆRING 
Slik ser krykken ut med “innmat”. Det er to klips på denne varianten i 

motsetning til vanlige krykker, som kun har en klips. 
 

Den øverste klipsen skal alltid sitte i hullet over fjæra. Det er den som 

stopper der høyden stilles inn. Husk at fjæren alltid står litt i spenn 

uansett om du bruker krykkene som faste eller med fjærende 

egenskap. 
 

Så for å regulere krykken til din høyde, gjør du følgende: 
 

Sett krykken i gulvet og dytt litt ned. Da blir det enkelt å ta ut den 

nederste klipsen. Indre rør kan nå reguleres til riktig lengde. 
 

Ta ut den øverste klipsen og sett den i hullet over fjæren, når krykken 

har den lengden du ønsker. Da har du to valg for å låse fast lengden. 

 

 

Vi har nå satt den øverste klipsen inn I hullet, og dyttet fjæren helt opptil. 

Ser vi på bilde 1 og indre rør kan vi se et avlangt spor og et rundt hull. 

Det er her du velger om du vil bruke krykkene med fjæring eller som 

faste krykker. 
 

For å sette inn klipsen igjen må du igjen sette krykken i gulvet å dytte litt 

ned. Setter du klipsen inn i hull nr. 2 kommer klipsen i det avlange sporet 

og krykken blir fjærende. Setter du klipsen inn i hull nr. 3 vil klipsen treffe 

det runde hullet og krykken blir fast. 
 

Så er det bare å regulere likt på begge krykkene og du har et par. Enten 

faste eller med fjærende egenskap. 

 
 
 

Her på bilde nr. 3 ser vi klipsen festet I hullet for fast krykke. Trikset er å 

dytte fjæren litt sammen slik at klipsen blir lett å sette på. Dette gjelder om 

du vil ha enten fast eller fjærende egenskap på krykken. 
 

Vi leverer fjærende krykker med anatomisk soft grep og med anatomisk 

grep i tre. Begge grep kan tilpasses i vinkel ved å løsne på skrue i håndtaket. 
 

Mange bevegelige deler gir større slitasje ved hyppig bruk. Vi har derfor 

reservedeler til disse krykkene. Kan bestilles i nettbutikk eller på mail.  
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