
Ta bort quick releasens monteringsplatta 
från fästplattan genom att: 

i. Dra ut den fjäderbelastade sprinten.
ii. Skjut och dra plattorna isär.

Frigör kulleden gebom att lossa de tre 
låsskruvarna.

Vik staget åt sidan för att komma åt skruvarna
genom den yttre ringen. Lossa de två skruvarna för 
att kunna skjuta in huvudstödet i ryggskenan.

Placera huvudstödet i önskad höjd och 
position och dra åt de två skruvarna. Vik tillbaka huvudstödets stag till önskad position 

och fäst skruvarna, 3 stycken. 

Lossa de två skruvarna för att kunna skjuta 
ner fästet i ryggskenan.

Placera fästplattan i önskad höjd och dra åt de 
två skruvarna. 

Placera huvudtsödet med quick 
release genom att skjuta in det över 
de 3 skruvarna och skjut det sedan 
nedåt tills den fjäderbelastade 
sprinten låsts med ett hörbart klick.

V-trak huvudstöd med X-Tend beslag  Montering och Justering

Fästplattan ska monteras med hålet nedåt. 

Montering av huvudstöd på V-trak rygg utan  quick release mekanism 

 Montering av huvudstöd på V-trak rygg med quick release mekanik 
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Lossa det längre av stagen med kulled 
genom  med en 4 mm insexnyckel 
enligt bilden. Lossa ringarna runt 
kulleden med sina 3 ringar.

Fäst den inre ringen i huvudstödets hål 
avsedda för detta. 

Fäst ringarna runt kulan och skruva åt de tre 
skruvarna. 

Motera staget med kulleden i önskad längd.
Kontrollera att staget glider lätt innan det 
spänns fast. 

i. Lossa skruvarna så kulleder och stag kan röras fritt i alla riktningar/plan.
ii. Med brukaren placerad i ryggstödet/rullstol positoneras brukarens huvud i önskad 

position, vid behov med stöd av medhjälpare.
iii. Använd möjligheten att justera huvudstödet i alla plan för att få det i optimalt läge. Vid 

behov finns tillbehör såsom förlängningsstag, tex för brukare med kraftigt protraherade 
huvud.

iv. När optimal position uppnåts fixeras huvudstödet med en hand medan skruvarna dras åt 
enligt följande ordning.

v. Spänn åt ringarna runt kulleden vid fästet i ryggen. Dra åt skruvarna runt ringen 
så att glipan mellan ringarna är jämt.

vi. Dra åt skruven enligt bild 1 ovan.

vii. Spänn åt ringarna runt kulleden vid fästet i huvudstödsdynan. Dra åt skruvarna runt 
ringen så att glipan mellan ringarna är jämt.

Positionering och justering av huvudstödet:

Note 1: Vid slutgiltig placering är det 
mycket viktigt att ringarna runt 
kulleden får en jämn glipa enligt bild 
till höger. I annat fall kan huvudet 
förlora sin position.

Montering/byte av huvudstödsdyna på huvudstödsstag
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Justering av huvudstöd på V-trak rygg - fortsättning 
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Note 2: Om längre stag behövs 
rekommenderas att stag med kulled 
som ger ytterligare 50mm längd 
används: ARtikelnummer:  
HI25BS140 

Byt stag genom att skruva loss 
staget genom att lossa 
expanderskruven helt enligt bild 1.V-trak huvudstöd kan fästas direkt på andra ryggar genom att: 

• Fästa Ring eller Quick Release Base Platta direkt på ryggstödet med lämpliga fästen/
skruvar.

• Använda V-Trak standard ryggskena som finns i flera längder och fästa dem enligt 
instruktionerna ovan.

OBS! Jusera inte 
huvudstödet med ringarna 
spända. Det kommer att 
förstöra mekanismen.
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