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3 Inställningar och justeringar

3.1 Ryggplatta

3.1.1 Justera ryggplattans höjd

Risk för skador på produkten
Ryggstödet fungerar inte som det ska.
– Alla justeringar av ryggstödet som görs ska bedömas
av utbildad personal.

A

Du kan enkelt justera ryggplattan (+130 mm).

1. Lossa de fyra skruvarna A.
2. Ställ in ryggplattan på önskad höjd.
3. Dra åt skruvarna igen.

Verktyg: 5 mm insexnyckel.

Höjden på ”Laguna”-ryggplattan ställs in på samma sätt. Den
maximala höjdjusteringen är 110 mm.

”Laguna”-ryggdynan är den enda dynan som passar till
”Laguna”-ryggplattan.

Alla justeringar av ryggstödet som görs ska bedömas av
utbildad personal.

FÖRSIKTIGT!
Klämrisk
Det finns risk för att du klämmer fingrarna när du justerar
höjden.
– Var försiktig när du gör höjdinställningar.

A

B

A Övre skruvar för extra höjdjustering

B Nedre skruvar för extra höjdjustering

Göra extra höjdjustering (50 mm):

1. Lossa skruvarna.
2. Ställ in önskad höjd.
3. Dra åt skruvarna igen.

Verktyg: 5 mm insexnyckel

3.1.2 Justera ryggplattans bredd

VARNING!
Risk för att den går av
Ryggstödet kan gå av om det ställs in för brett.
– Om du har en sittbredd på 490 mm (maximal sittbredd)
får ryggstödet INTE ställas in på det bredaste läget
(+100 mm).

A

B

Verktyg: 5 mm insexnyckel

Justera bredden:

1. Skruva loss den övre skruven A och lossa de nedre skruvarna B.
2. Ställ in önskad bredd (+25 eller 50 mm på varje sida).
3. Sätt tillbaka den övre skruven och dra åt.
4. Dra åt de nedre skruvarna.

På ”Laguna”-ryggplattan kan inte bredden ställas in, endast
höjden.

3.2 Råd vid specialanpassning av Flex 3
ryggen

VARNING!
Säkerhetsrisk
– All förändring av ryggen anses som en specialanpassning
av produkt vilket betyder att reglerna för
specialanpassningar skall tillämpas. Det innebär
att anpassningen skall dokumenteras, riskanalys
skall utföras. Ansvaret för anpassningen ligger hos
anpassaren.
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1. Ta bort breddningsplattorna på ryggen.
2. Ta bort skruvarna på framsidan och avlägsna fram- och baksidan.

De skuggade områdena visar var håltagning kan ske. Max.
håldiameter är 6 mm. Använd brickor min. 18 mm i diameter
under muttern på insidan av skruvförbanden.

3. Detaljerna återmonteras och skruvarna skruvas tillbaka och dras
åt med åtdragningsmoment 3,2 Nm.

3.3 Ryggstöd Flex 3 med justerbar spänning

3.3.1 Höjdjustering — ställbar rygg

Det finns två sätt att justera höjden för velcro ryggen:

Höjdjustering — alternativ 1

Höjden på den ställbara ryggen kan enkelt justeras (max. +120 mm).

A

1. Lossa de fyra skruvarna A som visas ovan.
2. Justera till önskad höjd.
3. Fäst skruvarna igen.

Höjdjustering — alternativ 2

A

B

C

D

A till D Skruvar för alternativ höjdjustering

Verktyg: 5 mm sexkantnyckel

Ytterligare en höjdjustering kan göras genom att montera
ryggstödsfästet antingen i position A och C eller i position B och D
på ryggrören, vilket illustreras i bilden ovan.

01234

01234

01234

01234

A

B

C

A

Verktyg: 5 mm sexkantnyckel

1. Avlägsna skruvarna och brickorna A, långmuttern B och
ryggfästet C.

2. Håll i muttern B, skruvarna och brickorna A för att undvika att
de faller ner på golvet.

3. När positionen av ryggfästet C är ändrad, montera tillbaka alla
delar och fäst skruvar och brickor igen.

3.3.2 Breddjustering — ställbar rygg

Risk för skada
Otillräcklig funktion på ryggen
– Alla inställningar som görs på ryggen ska utvärderas
av utbildad personal.

Det reglerbara ryggstödet måste anpassas och ställas in i enlighet med
brukarens individuella behov. De följande stegen guidar dig genom
inställningen av ryggstödet.

Vända ryggstödsrören

Ryggstödet med justerbar spänning har olika vinklar, vilket visas
i bild A och B nedan. Det gör att olika justeringar kan göras
beroende på hur ryggstödet monteras. Läge A (delen av ryggstödet
med den längre vinkeln vänd uppåt) ger brukaren mer utrymme för
skulderpartiet medan läge B ger mer utrymme för baken.
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Avgör om brukaren behöver mer utrymme för skulderpartiet eller
för baken. Ryggstödsrörens utformning med olika vinklar möjliggör
dessa justeringar.

1. Lossa och ta bort skruvarna på båda sidorna.
2. Vänd ryggstödet.
3. Sätt tillbaka skruvarna.
4. Var noga med att dra åt dem ordentligt.

Brukaren får inte sitta i stolen när ryggstödsrören är
borttagna.

Ryggstödsrören har en breddjustering på 25 mm. Rörens övre
och nedre delar kan anpassas individuellt utifrån olika behov. Den
utåtgående rörelsen ger brukaren stöd, även på sidorna.

Positionering av ryggen

Vinkla rygg- och sitstilt några grader så att brukaren har en stabil
sittposition.

A B

A B

A Position A — Den längre vinkeln monterad uppåt

B Position B — Den längre vinkeln monterad nedåt

A
A

A Skruvar för justering av ryggrören

Verktyg: 5 mm sexkantnyckel

3.3.3 Vinkeljustering — Reglerbar ryggklädsel

01234

01234

A

Ryggstödsrören kan vinklas individuellt, indikeringsetiketterna A är
till hjälp när man vinklar ryggstödsrören.

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

1234

01234

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

01234
01234

01234
01234

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

01234

01234

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

1. Låt brukaren luta sig framåt, eller flytta brukaren från stolen.
2. Ta bort ryggöverdraget och lossa velcrobanden - de ska slacka

ungefär 5 cm.
3. Lossa ryggstödsrören och justera dem så att de passar brukarens

kropp.
4. Dra åt skruvarna igen efter justeringen.

3.4 Flytta fram huvudstödet/nackstödet

Med denna extra djupjustering placeras huvudstödet
ytterligare 7 cm längre fram.

A

C
D

E
A

C

D

Du kan också justera vinkeln och djupet genom att vrida på
huvudstödets/nackstödets fäste.

1. Lossa handhjulet A.
2. Ta bort huvudstödet/nackstödet.
3. Lossa handtaget D.
4. Ta bort skruven och handtaget.
5. Rotera huvudstödets/nackstödets fäststång inklusive fästet E.
6. Sätt tillbaka huvudstödet/nackstödet i fästet.

Observera att skruven i huvudstödets/nackstödets fäste C
och handtaget D måste monteras på den motsatta sidan på
grund av gängorna i skruvhålet.

7. Sätt tillbaka huvudstödet/nackstödet i fästet på ryggstödet.
8. Dra åt handtaget D igen.
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3.5 Rygg Azalea Max

A B
A B

A Position A — den längre vinkeln monterad uppåt.

B Position B — den längre vinkeln monterad neråt.

Ryggen till Azalea Max är konstruerad med olika vinklar på ryggrören.
Detta ger möjlighet till olika inställning beroende på hur ryggen är
monterad. Position A (den längre vinkeln monterad uppåt) ger
brukaren mer utrymme för skulderpartiet medan position B ger mer
utrymme för sätet.

3.5.1 Inställning rygg Azalea Max

1.

Lossa rattarna och höj handtagen så högt som möjligt.
2.

Ta bort överdraget.

3.

Lossa skruvarna och lyft ryggen uppåt.
4.

Vänd ryggen 180°
5.

Sätt tillbaka ryggen genom att föra in den i hållarna på ryggrören.
Dra åt skruvarna.
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