
Beskrivning
Edero kan kompensera en arms vikt från 900 gram upp till 4800 gram. Lyftkraften är justerbar i 12 steg på cirka 350 g per steg. 
Armskålsenheten (Nr.4) som visas på bilden är standard för Edero. Ytterligare tre enheter finns att välja. Edero finns i färgerna 
svart och vitt.

Vikter: Edero + Bordsklämma + Armskålsenhet: 2730 gram

Ederos består av: 
1. Bordsklämma
2. Horisontallänk
3. Vertikalarm
4. Underarmstöd med Armskål
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Armon Edero
Anvisningar för montering och bruk
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3. Fäst underarmstödet med armskålen på vertikalarmen

2. Fäst vertikallänken på horisontallänken

1. Montera länkarna på bordsklämman

1 Vertikalarmen ska glida in i spåret 
på krokens öppning i den gröna pilens 
riktning.

2 Dra clipset inåt som den gröna pilen 
visar för att skjuta krokens öppning 
mellan de två brickorna.

3 Se till att clipset låser över huvudet på 
bulten. Bultens skalle skall vara synlig 
genom clipset.

1. Börja med att placera bordsklämman 
på ett fast horisontellt underlag. Se till 
att den sitter stadigt innan du fortsätter 
med att placera länken.

2. Placera horisontallänken på 
bordsklämmans tapp. Det görs genom 
att skjuta kullagrens hål över tappen 
på bordsklämman.

1. Placera vertikalarmen i den andra 
änden av horisontallänken. Det görs 
genom att skjuta den över vertikal-
armens tapp genom kullagren på 
horisontallänken.

3. OBS! Kontrollera att tappen går hela 
vägen genom hålet i länken. Om det 
inte görs på rätt sätt, kan kullagren gå 
sönder.

2. OBS! Kontrollera att tappen går 
hela vägen genom hålet i horison-
tallänken. Om det inte görs på rätt 
sätt, kan kullagren gå sönder.



Du kan justera kraften i 12 steg, inställningsområdet. Tabellen 
visar hur mycket kraft varje steg ger.

Justera viktkompensationen genom att följa dessa steg:
1. Dra vertiklarmen uppåt i riktning med den gröna pilen.
2. Flytta handtaget för lyftkraftsinställning i den gröna 
pilens riktning och placera den i ett av spåren.
3. Släpp vertikalarmen. Edero är klar att användas.

Steg Lyftkraft
1  900g
2  1254g
3  1609g
4  1963g
5  2318g
6  2672g
7  3027g
8  3381g
9  3736g
10  4090g
11  4445g
12  4800g

2. Edero för vänster respektive höger arm. Det rätta sättet att placera länkarna. 

Placera armen i underarmsstödet på följande sätt:
• Underarmen ska ligga i armskålen.
• Överarmen ska placeras mot överarmsstödet, strax   
 ovanför armbågen.
• Armbågen ska vara fri.
• Överarmsstödet består av icke allergent gummi med en  
 rostfri stålram som kan böjas i alla riktningar för att bli  
 bekväm för användaren.

Justering av lyftkraften Placera armen i armskålen
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