Mounting/user description for hinged calf support
Montering/brukerbeskrivelse for hengslet leggstøtte
可旋转式小腿支撑安装说明
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Norsk
Demonter leggstøttebrakett/leggpute på benstøttene ved å skru
av mutter som vist på bilde A og trykk på skrue slik at den
kommer
ut på motsatt side (bilde B) og dra den ut for så å skyve delene fra
hverandre.
Sett klemmehalvdel på overarm og klem rundt til den klikker i
”lås”.
Før leggstøttebraketten langs overarmen på benstøtten slik at
den glir inn i sporet på klemmehalvdel.
Monter skrue (bilde C) og mutter (bilde D) og juster høyde i for- C
hold til bruker og skru fast.
For å svinge leggplaten bakover, så må låsehendel (bilde F)
trekkes opp og holdes der for så å svinge leggplaten bakover.
Benstøtten kan da fjernes uten noen store bevegelser på
brukerens ben ved at benstøtten løftes, svinges litt ut for så å ta
av benstøtten.

English
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Dismount the calf support bracket/calf pad on the foot support by
unscrewing the nut as shown in picture A and push the screw
so you can remove it from the other side (picture B) and slide the
parts apart.
按图 A 所示松开脚靠上的小腿支撑架螺母,从另一侧抽出螺丝
(图 B)后将小腿支撑卸下.
Put the calmp half around the upper arm and press it until it
snaps into ”lock”.
将小腿支撑卡勾件卡入脚靠支撑管中,确保已完全卡入
Guide the calf support bracket along the upper arm until it slides
into the rail on the clamp half.
将小腿支撑架导入卡勾件槽里
Attach the screw (pic.C) and nut (pic.D) and adjust the heigth in
proportion to the user.
根据使用者调节高度，扭紧所配螺丝（图 C）与螺帽（图 D）
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To move the calf pad rearwards, the lock handle (pic F) must be
lifted and held in position until the calf pad is moved rearwards.
要把小腿垫向后移动时,锁柄（图 F）应提起握住直到向后移到
位动后才放开
The foot support can now be removed without moving the foot of
the user too much.
安装该装置后,可以在不移动使用者腿部的情况下,拆去脚靠
Lift the foot support and turn it outwards and remove the foot
support.
将脚靠抬起后向外转动可拆卸脚靠.

