Monteringsbeskrivning Aluminiumrygg
Netti by Alu Rehab erbjuder en aluminiumrygg för rullstolar med sittbredd från 35 cm till 60 cm.
Artikelnummer 45044 = Sittbredd 35 ‐ 45 cm
Artikelnummer 45045 = Sittbredd 50 ‐ 60 cm.
Aluminiumrygg för installation på rullstolar med rygghöjd 50 cm består av 3 komponenter.
Om du monterar en aluminiumrygg på en rullstol med en rygghöjd på 60 cm, får du också en bakplatta
med en höjd av 10 cm för montering på ryggens förlängningsrör.
Här ser du en 50 cm aluminiumrygg framifrån:

Höger del

Vänster del

Mellersta del
Först, ta bort ryggstödets ställbara rygg genom att öppna dragkedjan till
Vänster och höger. Ta bort skruvskruvarna noga på baksidan vid
toppen av ryggstödsröret.
Vänligen behåll skruvarna ifall de ska användas igen vid ett senare
tillfälle.
På Netti 4U CE Plus måste du klippa ryggstödet på vänster och höger
sida för att ta bort det.
Installation på Netti 4U CE och Netti 4U Base är inte möjlig.
Nästa steg, ta bort den övre skruven av de två längst ner på ryggröret med en
insexnyckel. Ta även bort den inre skruven.
Om du ser en rund skruv här måste du använda en luftfläkt för uppvärmning av
skruven. Skruven är limmad med Loctite 270. Om du inte värmer upp skruven,
kommer du med största säkerhet att förstöra huvudet.
Då måste du borra ur skruven.
Om du ser en cylinderhuvudskruv här behöver du bara ta bort det med en
insexnyckel. Under 2017 byter vi den runda huvudskruven mot en cylinderhuvudskruv.
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I nästa steg monterar du de tre komponenterna i aluminiumryggen.
För att göra detta, lossa de fyra skruvarna som håller ihop komponenterna
och dra komponenter i ryggen till sin maximala bredd.
Vid montering på en rullstol med sittbredd 45 cm och 60 cm,
måste du demontera en av sidopanelerna på aluminiumryggen.
Om detta inte görs är det inte möjligt att få det övre fästet på aluminiumryggen
runt ryggröret vid toppen av ryggröret.
För alla andra sittbredder, demontera inte en sidopanel. Lägg först på den
ena sidan på ryggröret och sedan den andra.
Fixera sedan aluminiumryggen på toppen av ryggrören med skruvarna
som visas på bilden.
Efter fixering av det nedre fästet på aluminiumryggen till ryggröret.
Skruva tillbaka de inre skruvarna har du tagit bort.

När du har fäst aluminiumryggen till rullstolen, justera de tre
komponenterna på aluminiumryggen till rullstolens sittbredd och fixa ryggen
med de fyra skruvarna, brickorna och muttrarna och strama dem ordentligt.
De lösa kablarna som används för rygglutningen och tiltfunktion kan du fixera med de medföljande kabelklämmorna
eller med kabelband.

Om du har några frågor angående denna installationsguide, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

Den här installationsguiden hittar du på vår hemsida på:
http://se.my‐netti.com/ladda‐ner/manualer
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