
MONTERINGSANVISNING

Jay J3 rygg 
1

Avsett bruk av J3 rygg
J3 ryggarna är avsedda att monteras på diverse rullstolar av olika fabrikat* och dess fästen är anpassade 
för detta. Fästena kan monteras på ryggrör med ytterdiameter från 1,9 till 2,85 cm (B)

Att välja rätt bredd på J3 ryggen
J3 ryggens fäste är justerbara i bredd, vilket gör att samma rygg kan användas till rullstolar av olika 
bredd. Ryggbredden är angiven i ryggstödets artikelnummer. Exempel J3SCMTS36 är ett 36 cm 
ryggstöd. Detta ryggstöd kan monteras på stolar som har sittbredd/yttermått mellan ryggrör (A) från 34,9 
cm till 41,3 cm. Se figur 1 samt tabellen nedan
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* För montering på Pantheras rullstolar S2, S3 och U2, U3 samt Etacs Cross och Next se separata 
monteringsanvisningar för dessa rullstolar.



J3 ryggarna är avsedda att ersätta rullstolens 
ryggklädsel. Börja därför alltid med att montera av 
denna. 
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Vid montering av J3 ryggen behövs en 4 mm 
insexnyckel samt en 10 mm blocknyckel. Ryggen 
motneras lättast då brukaren inte sitter i stolen. Efter 
att monteringen gjorts klar kan brukaren åter placeras 
i rullstolen och de personliga inställningarna kan då 
göras.

Fastställ önskad placering för fästena på stolens ryggrör. Fästena ska 
vara på ungefär samma höjd på vardera ryggrör (fig 3) och parallella med 
sitsramen (fig 4). Högre placering på ryggrören är generellt bättre.
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Montera fästena (fig 5)
- Lossa skruvarna (A) med medföljande 4 mm 
insexnyckel. OBS - För grövre rördiameter kan 
skruvarna behöva skruvas ut helt.
- Montera och rikta upp fästena på ryggrören 
(B)
- Handdra skruvarna (A)
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Montering och uppriktning av J3 rygg (fig 6)
- Lossa muttrarna (C) och monteringsstiftets muttrar (F) 
med 10 mm blocknyckel så att fästet kan föras fritt i alla 
riktningar.
- Montera J3 ryggen på fästena genom att sticka in 
vänster och höger monteringsstift (D) i respektive hållare 
(E).
- Sätt ryggstödet på plats
- Handdra muttrarna på insidan av monteringsstiften (F). 
OBS-ryggstödets djup och vinkel kan behöva ytterligare 
justering för att säkerställa korrekt anpassning för 
användaren. 
- Handdra muttrarna (C). OBS-ryggstödshöjden kan kräva 
ytterligare justering för att säkerställa korrekt anpassning 
för användaren. 
- Testa frigöringen genom att trycka frigöringsspakarna 
framåt och ta bort ryggstödet från stolen. Korrekt 
uppriktning av fästena och ryggstöd är uppnådd när 
friktionsfri isättning och frigöring lätt kan utföras.
- Om korrekt uppriktning inte föreligger, justera 
komponenterna till dess att de riktas upp korrekt.
- När korrekt uppriktning uppnåtts, dra åt alla skruvar.
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