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Avsedd användning
Bålstödsfäste är avsedd att användas tillsammans med ett godkänd bålstöd från HD Rehab.

Ingående delar
1 x fäste

2 x bult MVBF M6x16

2 x bricka

2 x låsmutter M6

Montering
1

2

Monteringshål

1 Ta loss ryggdyna. Bålstödsfästet monteras på baksidan av ryggsystemet och kan placeras i olika
höjdlägen. Välja hål så att önskad höjd för bålstödet uppnås och placera bålstödsfästet så att spåren i
fästet passar mot två av monteringshålen på rullstolsryggen.
2 Skruva fast fästet med de medföljande skruvarna, brickor och muttrarna. Sätt tillbaka ryggdyna.

Användning och skötselråd
Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se Underhållsanvisning, dok. nr. 96730.
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Intended use

Thoracic support mount is intended to be used with an approved thoracic support from HD Rehab.

Parts included
1 x mount

2 x bolt MVBF M6x16

2 x washer

2 x locknut M6

Assembly
1

2

Mounting
holes

1 Remove the back cushion. The thoracic support mount is attached to the back side of the backrest
system and can be placed at various heights. Choose mounting holes to suit the desired height for
the thoracic support and place the slots of the mount against the holes.
2 Fasten the mount in place with the included bolts, washers, and locknuts. Put the back cushion
back in place.

Use and Care instructions
Always replace damaged parts immediately. For more information see Maintenance Instructions,
document number 96730-1.
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