
V-TRAK  | TEL +44 (0)1443 236 530  |  
INFO@V-TRAK.COM  |  WWW.V-TRAK.COM

Etac fästbeslag | MB ETAC

Monteringsguide
Etac monteringsbeslag - MB-ETAC säljs i par

!

1   2 x skruvar - 5 insexnyckel
2   1 x monteringsbeslag 
3   2 x skruvar -  4mm insexnyckel  
4   1x vinklat beslag  
5   1x skena

These instructions are intended to be a guide only and should 
not be used as a substitute for professional judgment.If there 
are any queries or any uncertainties please call us (01443 236 
530) or email us info@v-trak.com  for technical advice. 

1 Lossa skruvarna till skenan så den kan föras ned i den bakre 
kanalen på ETAC Cross rygg. Se exempel nedan på alternativa 
placeringar.

2 Monteringsbeslaget kan monteras på önskat sätt enligt bild nedan 
för att ge variation i sittdjup och rotation.

3 Fästbeslagen ska monteras symmetriskt för att ryggen ska kunna 
lyftas bort vid transport och sammanfällning av rullstolen.

4 Dra alla skruvar när ryggen är i önskat läge. 

Document Number: IFUMBETACV1.0

1 2 543Obs! notera att denna modell av fästbeslag inte 
krocktestats i nyvarande utseende. 

Etac Monteringsbeslag - positioneringsalternativ

!

Kontrollera att skruvarna har fäste så inte skenan 
lossnar inuti kanalen.
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