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Montering
Obs! Denna montering får endast utföras av behörig personal.
Byte/montering av körhandtaget görs så här:
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1. Demontera befintlig körbygel genom att lossa skruvarna (1) helt på båda sidor och dra ut den ur
körhandtagssidorna.
2. Ta bort tilt- och ryggfällningsreglagen genom att lossa skruvarna (2) helt på båda körhandtagssidorna.
Låt dessa reglage hänga löst i sina vajrar tills vidare.
3. Lossa bromsvajrarna på båda sidor så här:
a. Se till att parkeringsbromsen inte är aktiv.
b. Ta av båda hjulen.
c. Vid hjulinfästningen: Släpp efter bromsvajern genom att skruva ut muttern (3) maximalt och därefter
skruva in vajerhylsan (4) helt mot ställhylsan (5).
d. Skruva loss muttern (6) helt och dra/lirka ur ställhylsan (5) ur plåten (7) enligt bild 3 d.
e. Se till att vajerhöljet glider lätt på vajern och skruva helt ur övre vajerhylsan (8) som sitter i
körhandtaget i andra änden av vajern.
f. Dra ner vajerhylsan/höljet så att så mycket "ren" vajer som möjligt tittar fram vid körhandtaget och
tryck därefter upp ändkulan ur sitt säte. Sedan kan kulan föras framåt till det främre hålet där den träs
ur bromshandtaget helt.
4. Dra ur körhandtagssidorna ur ryggramsrören genom att trycka in snäpplåset och dra uppåt.
5. Sätt i de vinkelställbara körhandtagssidorna i ryggramsrören och skjut ner dem till den nedersta positionen.
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6. Montera bromsvajrarna på båda sidor; de sitter på samma sätt som i de vanliga körhandtagen.
a. Trä i vajerns ändkula i bromshandtagets främre hål och för därefter över den till sätet (bakre hålet).
Kontrollera att den sitter ordentligt!
b. Skruva i bromsvajerns övre vajerhylsa (8) i körhandtaget. Kontrollera att den skruvats ända in!
c. Se till att vajerhöljet glider in bra i vajerhylsan och montera därefter ställhylsan(5) i plåten (7) med
muttern (6) nere vid hjulinfästningen. Dra åt.
d. Spänn vajern till lagom bromskraft genom att skruva på vajerhylsan (4). Testa så att hjulet rullar fritt
när bromsen inte används och att önskad bromsverkan uppnås vid bromsning. Lås med muttern
(3). OBS! Prova alltid bromsverkan med brukare i stolen för att verifiera att vajern är tillräckligt
spänd.
7. Montera tilt- och ryggvinklingsreglage på båda sidor med skruvarna (2).
8. Montera önskad körbygel genom att trycka in den i körhandtagen och skruva fast med skruvarna (1).
Vid problem; se separat monteringsanvisning för körbygel, 95182.
9. Kontrollera att alla vajrar löper fritt och genom öglan (9) och inte bockats eller skadats på annat sätt.
10. Placera klamrarna som håller vajrarna enligt bilden: Klammern (10) som håller bromsvajern (11)
placeras ovanför rygginfästningsplåten och klammern (12) för tilt-/ryggfällningsvajern (13) placeras
under. Bilden visar även hur vajrarna ska löpa i förhållande till varandra.
11. Testa alla funktioner; sitstilt, ryggfällning, bromsning och vinkling av körbygeln. Gärna med körbygeln
inställd i olika höjdlägen.

Användning
14

Körbygeln kan vinklas i tre lägen genom att trycka på knapparna
(14) på både höger och vänster körhandtagssida och samtidigt
föra körbygeln till önskad position. Släpp knapparna och se till att
körbygeln klickar i position.

!

- Var uppmärksam på vajrarna så att de löper fritt vid vinkling av
körbygeln. De ska löpa genom öglan (9).
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- Får ej användas med separata körhandtag!

Skötselråd
Körhandtagssidorna kan torkas rena med tvål och vatten. För
övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.
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