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Viktig konsumentinformation
Obs: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna
produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan
produkten används.
ANVÄNDARE: I Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen
och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning

imp roving p e opl e’ s l i v es
NR10301_1111

SVENSKA

Jay J3
Montering/Demontering

Sunrise Medical rekommenderar att en sjukgymnast eller
arbetsterapeut med stor erfarenhet av positionering i
rullstol, rådfrågas för att avgöra om ett J3-ryggdyna är
lämpligt. Jay ryggdynor får endast monteras av auktoriserad
personal.

Efter montering och justering av ryggen på stolen (se fullständig
bruksanvisning) kan ryggstödet vid behov lätt tas bort från
rullstolen. Avlägsna genom att trycka vardera frigöringsspaken
framåt för upplåsning (fig. 1). När båda spakarna är i främre läget
lyfts ryggstödet rakt upp (fig. 2) handtaget överst på ryggstöder.

Jay J3 RYGGSTÖD
Jay J3-ryggstödet är avsett att passa som stöd för ryggen för en
bred grupp rullstolsanvändare. Ryggstödet är utformat för att ge
enkelt, bekvämt och effektivt stöd som bidrar till att fungera i
vardagen så att brukaren kan sitta längre perioder. Ryggstödet är
lätt, mycket hållbart och enkelt att använda.

Korrekt montering efter borttagning

Ryggstödet kan monteras på ett stort antal rullstolar.

Om du inte säkert hört låsklicket, dra i ryggstödshandtaget för en
kontroll.

Fäst ryggstödet i hållarna genom att rikta upp stiften och trycka på
plats (fig. 3). Om korrekt satt “klickar” stiften in i det låsta läget.

Varning

Max brukarvikt: 136 kg.

Låsstift (fig. 4)

Underhåll

Ryggstödet J3 levereras med två låsstift som, när säkrade, hindrar
att ryggstödet lossas från stolen. Lås genom att sticka in stiften (A) i
hållarna (B). Dra ut stiften om snabb frigöring önskas.

Sunrise rekommenderar att alla fästanordningar kontrolleras
med avseende på slitage hos exempelvis lösa bultar eller trasiga
komponenter var 6:e månad. Lösa fästanordningar skall dras åt
upprepade gånger enligt monteringsinstruktionerna. Alla fästen ska
dras fast med i installationsavsnittet angivet moment. Ta kontakt
med auktoriserad återförsäljare för Sunrise Medical för att genast
byta ut söndriga komponenter. Fortsätt ej att använda ryggdynan
om det har konstaterats att komponenter är lösa eller har gått
sönder.

Enkel rengöring
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OBS: När ryggstödet tas isär för rengöring, anteckna läget för
Velcro® ryggradsuppriktningsdelen så att den kan sättas tillbaka
korrekt.
Rengöring av ryggdynans överdrag
Avlägsna överdraget genom att dra isär kardborrrebindslet. Lossa
överdraget från skalets baksida. Leta upp och öppna blixtlåset i
överdragets botten. Ta ut skumgummit ur överdraget och vänd
överdraget ut och in. Dra för säkerhets skull igen dragkedjan.
Maskintvätta vid 60 °C. Dropptorka eller tumla torrt på låg värme.

Vid problem vid användande av ryggstödet vänligen kontakta din
förskrivare eller din Hjälpmedelscentral.

OBS: Överdragen får ej kemtvättas, ej heller får tvättmaskiner
och -torkare för industriellt bruk användas för rengöring. Får ej
ångautoklaveras. Använd ej blekmedel.
Sätt tillbaka skummet i överdraget. Observera att basen har två
skumlager. Säkerställ vid insättandet att det tunnare ”ljusgråa”
skummet är vänt mot skalet. När skummet är säkrat i överdraget
stängs det med blixtlåset.
Rengöring av ryggskalet
Ryggskalet skall torkas rent med tvål och vatten. Det krävs ej något
ytterligare underhåll.
Rengöring av positioneringskomponenter
Positioneringskomponenter kan torkas rena med trasa och
tvålvatten. Doppa inte positioneringskomponenter i vatten.
Om du har ytterligare frågor om rengöringsprocedurer, kontakta er
återförsäljare för Sunrise Medical.
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Sunrise Medical AB
Britta Sahlgrens gata 8A
421 31 Västra Frölunda
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.sunrisemedical.se

This product is manufactured to comply with
the ‘Medical Device Directive’ 93/42/EEC &
2007/47/EEC.

