
Inställning av sittdjup via ryggstödets position

Ryggstödets position

Modell iChair MC1/MC2/MC3 (1.610/1.611/1.612)
Det går att ställa in sittdjupet genom att justera 
ryggstödet.
Efter demonteringen av de tre fästskruvarna per sida 
så kan ryggstödet, beroende på utförande, ortoflex 
eller ergoseat, placeras i enlighet med tabellen 
nedan.

☞ Det oanvända monteringshålet (X) är försett
med ett skyddslock.

Tabell: Sittdjup – ryggstödets position

Sittdjupe[cm] 40 43 46 49 53 56

Position med ortoflex [1] 3 4 5 6 7
7

med sittdjups-
förlängning [3]

Position med ergoseat [2] 4 5 6 7 8
8

med sittdjups-
förlängning [3]

☞ Positionsnumret anger position för det bakre hålet på ryggfästet (a)

Utförande: Enkel-/Ortoflexrygg Utförande: Ryggskål, Ergoseat och mySeat
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X
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21
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3

Sittdjupsförlängning
Med sittdjupsförlängningen [3]  
instucken framifrån i sittprofilröret så 
förlängs det inställda sittdjupet 3cm.

1/1L&B Medical AB / Inställning av sittdjup iChair MC2, MC3 / 131112 / maen


	Allmänt
	Förord
	Krav på verkstadspersonalen
	Kundtjänst
	Anvisningar rörande underhålls- och servicearbeten:
	Arbeten på fordonet


	Identifiering av fordonet
	Definition
	Serviceställning

	Översikt
	Modell 1.610
	Modell 1.611 / 1.614
	Modell 1.612

	Säkerhetsinstruktioner
	Förvaring

	Nödvändiga verktyg och hjälpmedel
	Anpassnings- och inställningsarbeten
	Benstöd
	Mekaniska benstöd
	Ställa in fotplattans höjd
	Vinkeljustering av fotplattan
	Ställa in fotbrädans vinkel
	Inställning av fotbrädans djup
	Djupinställning av benstöden 

	Elektriska benstöd
	Inställning av djupet på vadstödet
	Inställning av höjden på vadstödet

	Benstödshållare
	Anpassa benstödshållarna till lårlängden 
	Anpassa benstödshållarens längd 


	Armstöd
	Ställa in armstödets höjd
	Djupanpassning av armvadderingen
	Ställ in klädesskyddets höjd
	Anpassa armstödet i djupled
	Kabeldragning

	Ryggstöd
	Montera påskjutningsbygel
	Montera en stabiliseringsstång
	Ändring av sittdjup
	Ryggstödets säkra lägen
	Ryggstödsstoppning
	Begränsningsbrytare
	Byta ut begränsningsbrytare

	Kabeldragning
	Byta ut påskjutningsbygeln

	Huvudstöd
	Höjdjustering och avtagning av huvudstödet
	Ställa in huvudstödets position
	Montera huvudstödet

	Sittbredd
	Ställa in sitsbredd över armstöd
	Ställa in sittbredden via sittramen

	Sittdjupet
	Ställa in sittdjupet via ryggstödets position
	Ryggstödets position
	Modell 1.610 / 1.611 / 1.612
	Modell 1.614

	Sittprofilförlängning


	Sittyta
	Modell 1.610 / 1.611 / 1.614
	Tvärstagsinställningens position för sittplattan och sittsystemet
	Tvärstagsinställningens position för sitsbandet

	Hjul
	Hjulbyte
	Demontering av hjul
	Montering av hjul
	Ställa in styrhuvud

	Däckbyte
	Däckdemontering
	Däckmontering

	Styrhjul
	Modell 1.610 / 1.611


	Tippskydd
	Byta ut tippskydden

	Säkringar
	Huvudsäkring
	Elektronisk säkring
	Effektmodul
	Ljusmodul VR2
	Ljus-/justeringsmodul R-Net
	Särskilda saker att tänka på vid den elektriska justeringen av säteshöjningen



	Belysning
	Strålkastare/främre blinker
	Ställa in strålkastare

	Byta ut belysningskroppar
	En defekt belysningskropp kan bara bytas ut i sin helhet.
	Byta ut strålkastare/främre blinker
	Byta ut baklyse


	Batterier
	Modell 1.610 / 1.611 / 1.614
	Ta ut batteriboxen
	Sätta in batteriboxen

	Modell 1.612
	Ta ut batteriboxen
	Sätta in batteriboxen


	Laddare
	Drivanordning
	Demontera drivanordningen
	Modell 1.610 / 1.611 / 1.614
	Modell 1.612

	Montera drivanordningen
	Kolborstar
	Ta ut kolborstarna
	Montera kolborstar


	Fordonsfjädring
	Fjädring i chassit
	Ställa in sitsens fjädring

	Byta ut fjäder
	Modell 1.610 / 1.611 / 1.614
	Modell 1.612


	Effektmoduler
	Programmering av körförhållande
	Standardinställning av VR2-parametrarna
	Standard-inställning av VR2-körparametern till 6 km/h
	Standard-inställning av VR2-körparametern till 10 km/h
	Standard-inställning av R-Net-körparametern, profil 1, 2, 8, med 6 km/h
	Standard-inställning av R-Net-körparametern, profil 1, 2, 8, med 10 km/h

	Byta ut effektmodul, ljus- resp. ljus-/justeringsmodul
	Effektmodul 1.610 / 1.611 / 1.614
	Effektmodul 1.612
	Ljus-/justeringsmodul R-Net
	Kontaktbeläggning hos ljus-/justeringsmodulen R-Net
	Ljusmodul VR2


	Elektriska justeringar
	Ställa in ryggstödets vinkel
	Byta ut ställmotorn till vinkeljusteringen

	Sitsvinkel (lutning), modell 1.610 / 1.611 / 1.614
	Byta ut ställmotorn för sitsvinkeln
	Ställa in den främre sitthöjden, modell 1.610 / 1.611 / 1.614

	Sitsvinkel (lutning), modell 1.612
	Byta ut ställmotorn för sitsvinkeln

	Lyftpelare, modell 1.612
	Demontera lyftpelaren
	Montera lyftpelaren

	Sitthöjd, modell 1.612
	Ställa in sitthöjden
	Lyftpelare med elektrisk lutning
	Lyftpelare utan elektrisk lutning

	Ställa in sitsvinkeln


	Mekanisk justering av sitsvinkeln
	Sitsvinkel (lutning) modell 1.610 / 1.611 / 1.614
	Byta ut sitsvinkelns teleskopstång
	Ställa in den främre sitthöjden, modell 1.610 / 1.611 / 1.614


	Störningsvisning
	Störningsvisning R-Net
	LCD-display

	R-Net-LED och VR2
	Feldiagnos R-Net
	Feldiagnos VR2


	Funktionstest
	Kontrollera kabeldragningen
	Kontroll vid stillestånd
	Provkörning
	Bromssträcka

	Underhåll
	Återinsättning
	Underhålls-checklista för det årliga inspektionsarbetet
	DIN-standarder och riktlinjer
	Åtdragningsmoment i enlighet med DIN för skruvförbindelser


	Noteringar



