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Justera bältets grundlängd med spännena (3) 

☞ Anvisning:
Se alltid till att bältet är tillräckligt spännt så att 
brukaren ej har möjlighet att glida ner eller ur 
stolen.

Använda bältet

Bältets längd kan sedan finjusteras  genom att 
dra i bältesänden (4) och bältesspännets 
bakdel (5).

Monteringsanvisning bälte 
iChair

Montera bältet enligt bild [1] med hylsan (2) i 
ryggplattans hål.
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Justera bältet

L&B Medical AB / Monteringsanvisning bälte iChair, Optimus2 / 131118 / maen

Knäpp bältet genom att trycka ihop 
spännets delar.
Lossa genom att trycka på knappen (6)
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