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Skruva fast fästet på ryggbågen [1]

Monteringsanvisning 
syrgasflaskhållare
iChair mc2, mc3 och optimus2

På stol med ryggbåge

L&B Medical AB / Monteringsanvisning syrgasflaskhållare iChair / 131119 / maen

Lossa skruvförbanden (о) och lägg 
pakethållaren åt sidan.

På stol med Z-styrning
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För i syrgasflaskshållaren uppifrån [1] och 
säkra med skruvförbandet (2) 1
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☞.OBS: Höger skruvhål måste borras!

För i syrgasflaskshållaren från sidan [5] 
och säkra med skruvförbandet (6)
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