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Art.nr. 95162Sida 1 ( 1 )

RYGGRAM FLEXI
med avtagbar dyna
Utförande: SB 45 alt. SB 38

HD Flexirygg är avsedd att användas som
alternativt ryggsystem på HD-Rullstolar.
Ryggsystemet består av en ryggram med
remmar och en speciellt anpassad rygg-
dyna som fästs med kardborrband.
Kan monteras på ryggramar med ställbara
ryggöron, se 5, bild 2.

Montering på befintlig HD-Rullstol med stan-
dard rygg:
A: Demontera ryggbrickan.
1.Lossa först huvudstödsfästet från rygg-
plattan (1) genom att skruva bort skru-
varna (3) , se bild 2. Vajerreglaget kan
sitta kvar på huvudstödsfästet, men se till
att inte vajrarna skadas.
2.Ta bort ryggbrickan genom att skruva bort

skruvarna (2).

Art.nr. Benämning

19211 RYGGRAM FLEXI SB 45
Inkluderar:

11860-1 RYGGRAM FLEXI
12235 RYGGDYNA

19221 RYGGRAM FLEXI SB 38
Inkluderar:

21860-1 RYGGRAM FLEXI
22235 RYGGDYNA

B: Montera flexiryggen:
3.OBS! Ryggram flexi är avsedd att monte
ras på ryggram med fastskruvade rygg
öron, se 5 bild 2.
4. Flexiramen monteras fast med de 4

skruvarna (8), bild 3, från ramens fram
sida genom de vertikala spåren på ra
men och  genom spåren på ryggramens
fästöron (5).

OBS! Bålstödsfästena (6) ska ligga
mellan flexiramen och ryggramens
fästöron enl. bild 3. Om bålstödsfäste inte
finns, används de 4 medföljande
brickorna (7) istället.
5.Skruva på låsmuttrarna (9), bild 3.Fäst
alla fyra muttrarna innan de dras åt.
Se till att skruvarna (8) sitter rätt i spåret
på flexiramen.

Ställ in flexiramen ( som är ställbar i höjd )
och bålstödsfästena (6) i önskad höjd och
dra åt låsmuttrarna.

bild.1

bild 2

MONTERINGSANVISNING
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6.Skruva fast huvudstödsfästet enl. bild 4
och 5, med de medlevererade skru
varna (10) och muttrarna (11).

7.Montera vajerhållaren (12) på rygg ramen
enl. bild 6, och tryck fast vajrarna till regla-
get. OBS! Kontrollera att vajrarna ligger
innanför ryggröret, se X bild. 6.

RYGGDYNA:
Ryggdynan, se bild 8, placeras på ramen
och hålls fast av kardborrband.
Korrekt höjd får man genom att placera
dynan så att banden med tryckknappar (13)
bild. 9 ligger över den översta remmen (14)
på flexiramen. Se till att remmen är sträckt
och fäst med tryckknappen

Forts.

Sida 2 ( 2 )
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