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Art nr: 62733-5 och 62734-5

Ingående delar:
62733-5 Knäled frikopplingsbar vänster
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62734-5 Knäled frikopplingsbar höger
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Montering
Denna knäled monteras på samma sätt som den vinkelställbara knäleden utan frikopplingsreglage.

Användning
Följ nedanstående instruktioner vid användning av frikopplingsbar knäled.
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1 (a, b) Tryck på vredet och vrid samtidigt moturs. Släpp sedan vredet. Nu är denna knäled upplåst.
2. Reglera ben- och fotstöd genom att på vanligt sätt låsa upp knäleden på andra sidan.
!
Håll alltid emot ordentligt i benstöden vid denna reglering. När vredet är upplåst faller ben- och
fotstöd ner direkt när knappen på den vanliga knäleden trycks in.
3 (a, b). Gå tillbaka till den frikopplingsbara knäleden. Se till så att båda knälederna är inställda på
samma vinkel. Vrid vredet medurs. Dra lite i benstödet så att vredet klickar ut till sitt yttre läge.

Skötselråd
Torkas av med tvål och vatten vid behov. För ytterligare underhållsinformation, se Underhållsanvisning 95730.

!

- Knäleden ska alltid vara låst förutom vid justering av benstödsvinkeln. Om den lämnas
upplåst kan konstruktionen skadas.
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Art. no.: 62733-5 and 62734-5

Parts included:
62733-5 Knee joint releasable left
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62734-5 Knee joint releasable right
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Mounting
This knee joint is mounted in the same manner as the standard knee joint.

Use
Follow the instructions below when using the releasable knee joint.
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1 (a, b) Push and turn the knob counterclockwise. Now the knee joint is unlocked.
2. Adjust the leg- and footrest by unlocking the opposite knee joint in the normal way.
!
Always hold the legrest securely when doing this adjustment. When the knob is unlocked the leg- and
footrest fall down immediately when the button on the standard knee joint is pushed.
3 (a, b). Return to the releasable knee joint. Make sure that both knee joints are set at the same angle. Turn
the knob clockwise. Pull the legrest a bit so that the knob clicks out to its outer position.

Care instructions
Wipe with soap and water when needed. For further information, see the Maintenance Instructions 95730-1.

!

- The knee joint shall always be locked except when adjusting the angle of the legrests. If
it's left unlocked, the structure can be damaged.

MANUFACTURER: Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter AB
Tryffelslingan 4, SE-181 57 Lidingö, Sweden

tel. +46 8 767 04 80
www.hdrehab.se

fax. +46 8 767 50 00
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