Art.nr: 95807

Rev. B

Senast ändrad: 2012-12-06

Bruksanvisning /
Monteringsanvisning

Hemiplegiarmstöd

Sida 1 (1)

Ingående delar:
			
1x

1x

Montering / Justering
1

3

C

B

A
b

a

D

4

c

e

f
d
Bild 4b

Montering
1. Öppna låsspaken (a) och trä på armstödsenheten på ställröret, lås därefter med spaken.
2. Montera armstödet i armstödsfästet på en HD Balance rullstol. Observera att armstödet finns i höger- resp.
vänsterutförande.
3. Ställ in önskat läge i djup (A) och vinkel (B) med hjälp av låsspaken (a) samt i sidled (C) genom att lossa ratten
(b) och därefter skjuta armstödet i sidled. Höjden (D) ställs in med knappen på stolpen (c). Lås spak och ratt
när du är nöjd. Om låskraften är för svag, justera enligt nedan.
Justering av låskraft för klämspaken (a):
4. Öppna låsspaken så mycket som möjligt så att du fortfarande kommer åt justerskruven (d). Dra åt skruven
(d) tills dess att önskad låskraft uppnås. (Detta kan göras när armstödet sitter på rullstolen.)
Om det behövs mer spännkraft än skruven kan åstadkomma kan armstödet behöva tas bort från stolpen och
skruven (d) justeras i hylsan (e). Även brickan (f) måste justeras till läget i bild 4b innan armstödet träs på stolpen.

Användning och skötselråd
Armstödet kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se
Underhållsanvisning, art nr 95730.

!

- Det föreligger viss klämrisk mellan armstödets rörliga delar. Var särskilt uppmärksam på
brukarens armar och händer vid injustering av armstödets position!
- Armstödet skall ej belastas och användas som stöd vid förflyttning i och ur rullstolen.
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Figure 4b

Mount:
1. Open the clamp (a) and mount the armrest on the stand. Lock the clamp.
2. Mount the armrest and stand in the armrest bracket on a HD Balance wheelchair. Note that the armrest is
available in both right - and left hand side versions.
3. Adjust to the desired position; Use the clamp (a) for depth (A) and angle (B). Sidewards adjustment is
controlled by the knob (b) and the height (D) is adjusted with the push-button (c). Lock all controls when
ready. If the clamp-force is insufficient, adjust according to the instructions below.
Adjustment of the force in the clamp (a):
4. Open the clamp as much as possible so that you still can reach the set screw (d). Toghten the screw until you
achieve the desired clamp-force. (Can be done with the armrest still on the wheelchair.)
If even more clamp-force is needed it is necessary to remove the armrest from the stand. Then adjust the
set screw (d) in the sleeve (e). Also adjust the clamp piece (f) to the position in figure 4b before you put the
armrest back on the stand.

Use and Care instructions
The armrest can be cleaned by wiping with soap and water. For further information, see the
Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.

!

- There is some risk of pinching between the moving parts of the armrest. Pay particular
attention to the patient's arms and hands when adjusting the armrest position!
- The armrest must not be subject to loads or strain and must not be used as support when the
user transfers to or from the wheelchair.
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