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Lav rygg,
Legend 2
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Tilpass ryggen etter ulike krumninger 
(kyfoser). Disse tilpassningene er 
tilstrekkelige for de fl este brukere

Oppnå bedre sideveis stabilitet komfort 
gjennom å gi sidestøttene ulik form og 
størrelse

Utfør mer avanserte tilpasninger 
gjennom asymmetrisk innstilling av 
ryggen

Smartsit er et patentert ryggsystem som gir økt komfort, 
bedre stabilitet og trykkfordeling. Ryggen kan tilpasses 
i dybde og kurvatur. Smartsit har også innebygget 
regulerbare sidestøtter som kan tilpasses i størrelse og 
form. Sidestøttene gir også mulighet for asymmetriske 
innstillinger.
Smartsit ryggen kan stilles inn og reguleres med 
brukeren i stolen.

Høy rygg, 
Eligo 2 og Emineo

1      
Tilpasninger på nivå 1 krever generell 
kompetanse i tilpasning av rullestoler

2      Tilpasninger på nivå 2 krever erfaring og høy 
kompetanse i tilpasning av rullestoler

3      Tilpasninger på nivå 3 krever erfaring og 
spesialkompetanse i tilpasning av rullestoler

Brukermanual
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Justere ryggens kurvatur
Ryggens kurvatur kan tilpasses naturlige krumninger og kyfoser som på 
en vanlig velcrorygg. Disse tilpasningene bør gjøres av personer med 
generell kompetanse i tilpasning av rullestoler.

Før du justerer smartsittryggen; 
Påse at setedybde og ryggvinkel er korrekt, se fremgangsmåte i 
brukermanualen. Still eventuelt rygghøyden, se fremgangsmåte på siste side.

• Slakk alle velcrobåndene litt før du begynner å justere ryggen. 
Start justeringen med nederste velcrobånd, og jobb deg oppover

• Stram eller løsne velcrobåndene slik at brukeren oppnår maksimal komfort 
og støtte

• Den høye Smartsit ryggen er utstyrt med en todelt topplate som kan justeres i dybden
• Dybden justerer du ved å løsne låserattet på baksiden og skyve platene inn- eller utover. Hold igjen i 

bakkant av platene når du trekker til låserattet igjen
• Påse at kurvaturen på platene følger kurvaturen på båndet nedenfor slik at trykket blir jevnt fordelt

Påse at seteputen ligger riktig. Seteputens plassering har avgjørende betydning for komfort og stabilitet.

Antall sett med stropper på din stol, kan variere fra illustrasjonene.
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Justere sidestøttene
Oppnå bedre sideveis stabilitet og komfort gjennom å gi sidestøttene 
ulik form og størrelse. Disse tilpasningene bør foretas av personer med 
erfaring og høy kompetanse på instilling av rullestoler.

Hvert bånd i sidestøttene er formet som separate triangler som kan gis ulike 
former

Juster form og størrelse på sidestøttene ved å:
• Løse opp, eller stramme båndene som utgjør sidestøttene
• Tre båndene på en annen måte gjennom sidestøttebrakettene
• Stramme eller løsne de orange velcrobåndene

Etterjuster de oransje velcrobåndene etter at du har justert 
sidestøttene.

Prinsippet ved Smartsit 
ryggen, sett ovenfra

Trianglene er gjort mindre ved å tre båndene 
gjennom andre slisser i sidestøttebraketten.

• Små triangler gir plass og støtte til den bredere delen av ryggen

• Store triangler gir plass og støtte til den smalere delen av ryggen

• Strammingen av de oransje velcrobåndene er med på å bestemme 
formen på trianglene, samtidig som det avgjør hvor dyp ryggen skal 
være
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Justere sidestøttene asymmetrisk
Utfør mer avanserte tilpasninger gjennom asymmetrisk 
innstilling av ryggen. Disse tilpasningene bør foretas av 
personer med erfaring og spesialkompetanse på instilling av 
rullestoler.

Benytt justeringsmulighetene som er beskrevet på 
foregående sider til å justere ryggen asymmetrisk. 

Figuren viser eksempel på en asymmetrisk formet 
rygg med ulik størrelse og form på trianglene.

Justering av rygghøyde
Lav rygg (Legend 2)
• Løsne ryggoverdraget og øvre del av velcroryggen for å komme til ryggrøret. 

Ryggrøret har en skala (A) som viser rygghøyden
• Løsne skruen (B) på begge ryggrør med en 4 mm umbrakonøkkel
• Hev eller senk ryggen til ønsket høyde, skru til skruene igjen og legg over 

ryggoverdraget

Sammen med den lave ryggen følger et ekstra sett med stropper som kan monteres 
hvis ryggen skal benyttes i en høy posisjon. Hvis ryggen skal justeres lavt, kan det 
være nødvendig å fjerne et sett med stropper.

Høy rygg (Emineo og Eligo 2)
• På Eligo 2 må du ta av ryggdekselet før du kan justere rygghøyden
• Løsne ryggoverdraget for å komme til ryggrøret. Hvis du skal justere rygghøyden 

mens brukeren sitter i stolen, må du først ta opp den delen av ryggoverdraget 
som ligger under seteputa og legge den oppå seteputa slik at ryggen fritt kan dras 
oppover uten å bli hinderet av ryggtekstilene

• Løsne skruen (C) på begge sider av ryggen med en 4 mm umbrakonøkkel
• Dra øvre del av ryggen opp, eller nedover. (Hvis ryggen har vært i øverste posisjon, 

må du løse ut snaplåsen før du kan justere den nedover)
• Skru til skruene igjen og fest ryggtekstilene, og eventuelt ryggskallet på Eligo 2

Lav rygg

Høy rygg

Slå sammen Legend 2 med Smartsit rygg
• Løsne den delen av setetrekket som ligger under seteputa og skyv den ned 

mellom setetrekk og rygg setet
• Ta tak i bakkant av seterørene og trekk oppover slik at rørene går fri av 

sidestøttene. Da unngår du at seterørene hekter i ryggoverdraget
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