ACCESSORIES

BRUKERMANUAL OG
MONTERINGSANVISNING

NETTI NATURE
Designet i Norge

Dette produktet er i samsvar med
93/42/EØF for medisinske hjelpemidler.

My-Netti.no

GRATULERER
med ditt nye Netti tilbehør:
Netti Nature - et tilbehør for din rullestol som gir økt tilgjengelighet
og framkommelighet i ulendt terreng.
DEN ER SKREDDERSYDD TIL DITT BEHOV.
BRUKERMANUAL:
Bruk et par minutter å sette deg inn i denne brosjyren som viser hvordan Netti Nature
skal monteres og brukes, slik at du får størst mulig glede av utstyret.
Det lønner seg også å gå gjennom brukermanualen for selve rullestolen for å bli kjent
med og friske opp anbefalinger for bruk og vedlikehold.
		
NETTI NATURE er en
ramme-arm med hjul som
festes til rullestolens
ramme.
Med Netti Nature påmontert
vil man kunne ta seg fram i
ulendt terreng hvor en rullestol med vanlig små styrehjul
ikke lar seg kjøre.
Netti Nature bidrar til at også
rullestolbrukere kan være
med på tur i fri natur.
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NETTI NATURE leveres som
et sett bestående av:

s

Netti nature rammen med
ett 12 1/2” x 2 1/4” Flexel
punkteringsfritt fronthjul.

s

Avstivingsbrakett som
settes i venstre fremhjuls
tion requireslagerhus.

ents

er 7.0 or later.

stall Adobe
ore the
of the plug-in.
ucts are
Adobe web

obe.com

ownload the
Composer
-in on the

works.com

I tillegg kommer festebraketten som skal skrues
fast til rullestolens ramme.

orks.com

Den består av:

s hoveddel med hengsle

Requirements

og låseratt

This installation requires
Adobe Reader 7.0 or later.

Til fremre innfesting:
2 bøyler
4 underlagsskiver
4 stk M6 låsemuttere

s
s
s

You must install Adobe
Reader before the
installation of the plug-in.
Adobe products are
available on Adobe web
site:
www.adobe.com

Til bakre innfesting:
2 klemmer
4 stk M6 x 16 Unbrako 		
www.solidworks.com
skruer
4 stk M6 låsemuttere

You must download the
SolidWorks Composer
Player plug-in on the
web site:

s
s
s

info@solidworks.com
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MONTERING AV
INNFESTINGSBRAKETTEN TIL
NETTI NATURE.
Fjern benstøttene for enklere
tilgang til rullestolens ramme.
Requirements

s Legg begge bøylene til

This installation requires
innfestningsbraketten
Adobe Reader 7.0 or later.

bak det
fremre tverrøret på rullestolens
You
must install Adobe
hjulramme.

Reader before the
installation of the plug-in.
Skru fremre del av innfestAdobe products are
ningsbraketten
til bøylene med
available
on Adobe web
site:
4 stk M6 låsemuttere, som vist
www.adobe.com

s

på illustrasjonen.

You
mustmed
download
the
Vent
å stramme
mutterne
SolidWorks Composer
til den
bakre
delen av innfesPlayer
plug-in
on the
web
site:
tingsbraketten
er festet.
www.solidworks.com

10 mm fastnøkkel

info@solidworks.com

Requirements

This installation requires
Adobe Reader 7.0 or later.

You must install Adobe
Reader before the
nstallation of the plug-in.
Adobe products are
available on Adobe web
ite:
www.adobe.com

You must download the
SolidWorks Composer
Player plug-in on the
web site:
www.solidworks.com
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s Fest bakre del av innfestingsbraketten til bakre tverrør på hjulrammen, direkte ved
siden av gassfjærens beslag.

s Tre 2 M6 x 16 unbrakoskruene gjennom øvre rørklemme, gjennom

innfestningsbraketten og nedre rørklemme som vist på illustrasjonen.

s Fest med 2 stk M6 låsemuttere.
s Tre de siste 2 M6 x16 unbrakoskruene gjennom øvre og nedre rørklemme og fest
med 2 stk M6 låse muttere.

s Stram mutterne både på den fremre og bakre braketten.
		

5 mm unbrakonøkkel og
10 mm fastnøkkel.
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BRUKSANVISNING FOR
NETTI NATURE

s Sett bremsene på.
s Skyv tverrstaget på Netti Nature inn
Requirements
i feste braketten.

This installation requires
Adobe Reader Pass
7.0 or på
later.
at

s

fronthjulet
blir stående

You must install Adobe
på
Reader before sentrert
the
installation of the
plug-in.
stolen.
Adobe products are
available on Adobe web
irements
site:
nstallation requires
www.adobe.com
e Reader
7.0 or later.

must install Adobe
er before the
ation of the plug-in.
You must download the
e products are
SolidWorks
ble
on Adobe web Composer

Player plug-in on the
web site:

w.adobe.com

www.solidworks.com

must download the
Works Composer
r plug-in on the
ite:

w.solidworks.com

s Stram det røde stjernehjulet

slik at Netti Nature sitter godt fast.

info@solidworks.com
solidworks.com

equires
or later.
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s Vipp rullestolen litt bakover slik at stolens
styrehjul henger fritt.

s Trykk inn hurtiglåsen på styrehjulene og
fjern begge styrehjul.

s Trykk inn hurtiglåsen i avstivingsbraketten og
før den inn i venstre fremhjuls lagerhus.

s Sving avstivingsbraketten til venstre mot

Netti Natur rammearm. Løft litt i rammen
til braketten griper rundt rammearmen.

s Stram stjernehjulet.
s Ved endt tur reverseres monteringen.
		

ANBEFALINGER:

		
		
		

Brukeren bør ha setebelte på når det 					
kjøres i terrenget for å unngå at
brukeren glir ut av stolen.

		

Kjør forsiktig.

		
		

Sørg for å gjøre Netti Nature og rullestolen ordentlig ren etter en tur i
terrenget.

		

Netti Nature er ikke beregnet for at noen står på ramme-armen.

		 Lengden på rammearmen på Netti Natur er tilpasset at dynamiske 		
		
benstøtter kan svinges ut og fram uten å kollidere med rammen.
Netti Nature
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GJENNOM DIALOG SKAPER
VI ENKEL LØSNINGER OG
ØKER LIVSGLEDEN
Oppdateringer, brukermanualer og
informasjon om våre produkter kan du
finne på vår hjemmeside:
www.My-Netti.no

Dette produktet er i samsvar med
93/42/EØF for medisinske hjelpemidler.
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TA GJERNE KONTAKT:
Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY
T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
DENMARK
T: +45 87 88 73 00
info@My-Netti.com
My-Netti.no

