
RYGGDISTANSER Sats
för framflyttning av ryggstöd

Ryggdistanserna är avsedda att användas
på HD-Rullstolar med vinylklädd rygg-
platta för avtagbara ryggdynor.
Med satsen medföljer även islagsmuttrar
om dessa saknas i ryggbrickan.

MONTERINGSANVISNING

Montering:
- Om ryggbrickan saknar islagsmuttrar (2)

måste först de medföljande monteras.
Dessa kan pressas fast i ryggbrickan
genom att använda skruven (3) och
distansen (1) från ryggbrickans baksida.

- Ryggbrickan skruvas fast med de 4
skruvarna (3) från ryggramens baksida
genom spåren på ryggramens fästöron
(6).
OBS! Bålstödsfästena (7) ska ligga

mellan ryggbrickan (4) och
ryggdistanserna (1).
- Fäst alla fyra skruvarna innan de dras

åt.
- Rikta in ryggplattan (1), ställ bålstöds-

fästena (7) i önskad höjd och dra åt
skruvarna.

- Kontrollera att
plattan sitter stadigt.

Art.nr. Benämning

12 291-5 RYGGDISTANS 40 mm
12 292-5 RYGGDISTANS 25 mm
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OBS!
Bålstödsfäste (7)
ingår ej i satsen.

Satsen innehåller följande :

Pos Benämning Antal

1 Ryggdistanser 4
2 Islagsmutter 4
3 Skruv M8 4
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RYGGDISTANSER SATS
Art.nr. 12 291-5

MONTERINGSANVISNING

För montering på ryggar med
inbyggd ryggplatta.

Satsen innehåller följande delar:
1. Ryggdistanser 4 st
2. Skruv 4 st
3. Inslagsmutter M8 4 st

A

1.  Demontera ryggstödet och ta av klädseln
2.  Borra 4 nya hål, diam. 10mm, innanför
     de befintliga hålen, med centrumavstånd
     enl. tabellen nedan.
3.  Sätt fast inslagsmuttrarna i de nya hålen.
4. Montera klädseln och ta hål för de nya
    skruvarna.
5.  Montera ryggen med distanserna.
     Observera!  Eventuella bålstödsfästen
    ska placeras direkt mot ryggstödet.

Originalhål med inslagsmutter.

Rullstolsstorlek avstånd A
Senior   18 mm
Smal senior   13 mm
Barn   20 mm
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