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Ingående delar:
1x

Montering på rullstol
Byte/montering av fotlåda görs så här:
1

Vinkelställbar knäled
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1. Vid leverans är fotlådan förberedd för att sitta på en vinkelställbar
knäled. Om den ska sitta på en vinkelfast (90 eller 105 grader) krävs en
liten justering innan montering. Gör så här (Se bild 1-3):
- Lossa muttern (1) helt och trä av brickan (2) samt fotplattshållaren
(3) från skruven.
- Placera brickan (2) mellan fotplattshållaren och fotplattan istället
och dra åt muttern igen.
2. Se till att skruvarna som håller vadplattan (4) inte är åtdragna helt och
trä därefter på fotlådan på rullstolens benstödsrör (Bild 4). När fotlådan är
på plats dras skruvarna (4) åt.
3. Ställ fotlådan i önskat höjdläge.
4. Färdigt!

Bild 2.

Vinkelfast knäled
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Bild 3.

Bild 4.

Om fotlådan går trögt
- Plåtarna som håller vadplattan kan vara lite skeva vilket gör rören tröga att skjuta upp och ner.
Fixa detta genom att demontera vadplattan (lossa skruvarna, 4) och bänd lite i plåtarna så de hamnar på
samma höjd och djup. Gör gärna detta när fotlådan sitter på stolen!

Användning och skötselråd
Fotlådan kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. Den kan även desinficeras med
handdesinfektion. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.
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Parts included:

Mounting on the wheelchair
To shift/mount the footbox on a HD Balance:
1
Angle adjustable legrest

Image1.
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1. On delivery the footbox is prepared for an angle adjustable legrest. If
it shall be mounted on a fixed angle legrest (90 or 105 degrees), a small
adjustment is required:
- Release the nut (1) completely and dismount the washer (2) and
the footplate holder (3) from the screw.
- Place the washer (2) between the footplate holder and the
footplate instead and replace the nut again.
2. Release the screws for the calf support (4) and mount the footbox on
the wheelchair as shown in image 4. Tighten the screws (4) when the
footbox is in place.
3. Adjust the footbox to correct height.
4. Finished!

Image 2.

Fixed angle legrest
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If the footbox is hard to adjust (height)
- The plates that holds the calf support might be skew, this makes it hard to move the footbox.
To fix it: Remove the calf support (remove screws, 4) and bend the plates until they are in the same height and
depth. It is recommended to do this while the footbox is mounted on the wheelchair!

Use and Care instructions
The footbox can be cleaned by wiping with soap and water. It can also be disinfected with hand
sanitizer. For further information, see the Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.
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