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MONTERINGSANVISNING

Förlängd tippstång
Art.nr. 11 035-1
Anvisning:
1. Ta bort std-tippstången enl. följande.
-	Dra	ut	ryggfällningssprinten	och	fäll	ryggen	
framåt	så	att	gasfjädern	hänger	fritt.
-	Ta	bort	en	av	spårringarna	(a)	och	dra	ut		
ledtappen	(b),	(använd	spårringstång).	
OBSERVERA att sitsenheten kommer att kunna falla 
framåt eller bakåt helt fritt. Dra därför bara ut sprinten 
så mycket att gasfjädern kan lossas (gasfjädern kan 
hänga i vajern, som inte behöver bortkopplas). Dra 
därefter ut sprinten helt samtidigt som sitsenheten 
stöttas.
-	Lossa	den	undre	stoppringen	(c)	genom	att	
skruva	bort	stoppskruven	(d).
-	Tryck	in	låstappen	(e)	och	dra	upp	tippstången	
(f).	(tipplåsvajer	(g)	behöver	ej	bortkopplas)

2. Montera den förlängda tippstången:
-	Stick	ner	tippstången	(f)	i	tipplåset	(j)	samtidigt	
som	låstappen	(e)	trycks	in.	Om	tippstången	
går	väl	tungt,	kan	man	skruva	ut	slirbromsen	(h)	
något	varv.	Se	till	att	tippstången	låser	i	något	hål	
ung.	mitt	på	stången.
-	Vinkla	fram	sitsenheten	så	att	tippstångens	
fästgaffel	(i)	passar	in	i	sitsramens	fäste.
	(Om	inte	hålen	stämmer,	stick	in	en	skruvmejsel	
eller	liknande	genom	båda	hålen	och	vrid	till	
rätt	läge,	observera	att	tippstången	måste	vara	
ordentligt	låst	i	tipplåset.)	
-	Stick	in	ledtappen	(b),	men	endast	genom	
fästgaffelns	ena	sida.
-	För	in	gasfjäderhållaren	i	fästgaffeln	(i)	och	
tryck	in	ledtappen	helt.
-	Montera	spårringen	(a).

3. Montera den undre låsringen enl. följande:
-	Utvärdera	vilken	maximal	bakåttippning	
som	är	acceptabel	för	varje	individ	ur	
säkerhetssynpunkt.	Montera	därefter	stoppringen	
i	det	hål	som	är	närmast	under	tipplåset	(j)	när	
stolen	är	tiltad	i	det	önskade	maxläget.
Använd	en	M6x6	stoppskruv	i	låsringens	
gängade	hål	för	alla	tippstångens	hål	utom	det	
nedersta.	I	nedersta	hålet	(gängat)	används	
istället	en	M6x12	stoppskruv	i	låsringens	
ogängade	hål.

SITSVInkLAr	MED	InSTäLLnIng	AV	
STOpprIngAr	EnLIgT	AnVISnIngEn:

	 MAX FRAMTIPP MAX BAKTIPP

			Std.	Tippstång	 	 0º	 	 16º

			Förl.	Tippstång		 	 0º/0º		 	 20º*/27º
(HD500	/	HD600,650)
*För	att	uppnå	ovanstående	maxvinkel	för	HD500	med	förlängd	
tippstång	krävs	en	sänkning	av	tvärröret	genom	att	montera	på	
satsen	11536-1,	"Adaptersats,	sänkning	av	tvärrör".	

OBSERVERA!
Förlängning av tippvinkeln, speciellt i kombination 
med ökad ryggvinkling, medför ökad tipprisk. 
Komplettera därför stolen med förlängda 
Tramprör/tippskydd, se nedan. Det åligger 
beställaren/ordinatören att informera berörd 
personal om behovet att använda tippskydd, som 
en säkarhetsåtgärd.

ANMäRKNING:
För ökad möjlighet till 
framåttiltning kan övre 
stoppring monteras högre 
upp längs tippstången.

Fabriksmontering 
av övre stoppring. 
(4:e hålet uppifrån)

Nedersta tillåtna placering 
av nedre stoppringen på 
HD 500. 
(5:e hålet nedifrån)

Nedersta tillåtna placer-
ing av nedre stopprin-
gen på HD 600. 
(Nedersta hålet)

Art.nr.	
14	580		Tramprör	förlängda,	par	till	mod.	500	(24")
14	680		Tramprör	 förlängda,	 par	 till	 mod.	 600,	 650	

(12,5")
14	681	 Tramprör	förlängda	med	rulle,	par	till	mod.	600,	

650	(12,5")

VIKTIGT:
Titta på bilden för att se de lägsta tillåtna positionerna 
för nedre stoppringen för olika rullstolsmodeller.O
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