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Sida 1 ( 2 )

FÄSTE Transportsäkring
Art.nr. 13 550 resp. 13550-5

MONTERINGSANVISNING

Art.nr. 95181

Satsen innehåller följande delar:
art.nr 13550 art.nr 13550-5

1.  Fäste 4 st 2 st
2.  Bricka 4 st 2 st
3.  Skruv 8 st 4 st

Transportsäkringsfästena är avsedda att
monteras på HD-Rullstolar.
Använd sats 13550-5 om endast 2 fästen
för momntering bak önskas.
OBS! Fästena får endast monteras på
rullstolens hjulram.

Montera enl. följande:
- Placera fästet (1)  på hjulramens
  sidorör enl. fig. 2.
- Skruva fast brickan (2) med
  skruvarna (3) enl. fig. 3.
  (Använd fsat nyckel storlek 13 mm.)
- Dra åt ordentligt.
När skruvarna dras åt, låser man fast
fästet på hjulramen.

Fästet kan även monteras med brickan
på
hjulramens översida och insida, se fig. 4.

Hur fästena ska monteras avgörs av
respektive fordons spännbandsystem.
På baksidan finns anvisat lämpliga
monteringspunkter för olika modeller.

Vilka spännband som används och hur
dessa fästs varierar med fordon.

OBSERVERA!
Spänn ej för hårt!
Spännbanden ska endast hålla kvar
rullstolen i position. För hårt tryck kan
medföra skador på rullstolen.

OBSERVERA!
Dessa fästen är endast avsedda
att fixera rullstolen vid färd i for-
don.
Säkerhetsbälten för rullstolsan-
vändaren måste alltid fästas direkt
i fordonet, i fästpunkter avsett för
detta.
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Lämplig placering av transportfästen
Sida 2 ( 2 ) Art.nr. 95181

Bakre fästena (1) placeras
något framför hjulinfäst-
ningen.
Monteras från insidan.

Främre fästena (2) placeras
strax bakom hjulramens
mellanrör.
Monteras från utsidan.

Modell HD 500

Modell HD 600

Bakre fästena (1) placeras något
efter bocken på hjulramens sidorör.
Monteras från insidan.

Främre fästena (2) placeras strax
bakom parkeringsbromsen.
Monteras från insidan.

OBSERVERA! Spänn ej spännband för hårt!
Spännbanden ska endast hålla kvar rullstolen i position.
För hårt tryck kan medföra skador på rullstolen.


