Arbetsrullstolskit DUAL
REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803428

MONTERING/BRUKSANVISNING

Mars 2012

Artikelnummer

Nödvändiga verktyg

803261 Arbetsrullstolskit Dual (till Plus-stativ 43)
803259 Arbetsrullstolskit Dual (till Plus-stativ 48)

Ringnyckel 24 mm
Ringnyckel 22 mm
Ringnyckel 19 mm (nedslipad)
Insexnyckel 5 mm
Insexnyckel 6 mm
Loctite 243

Giltig från 100131

OBS! Stolen skall kompletteras med ett el-bromskit innan den får tas i bruk!

803077 Eldonskit för elbroms - manuell stol 9000 PLUS inkl batteri
803276 Eldon+Reläsats för broms - EL-stol inkl manöverbox PLUS
Utförande

Börja med att, vid behov, justera möjligt glapp mellan
hjulets axelbussning och mutter. Kulan på bussningen
fungerar som låsspärr!
Demontera stolens båda bakhjul. Använd ringnyckel 19 mm.
Skruvarna är låsta med Loctite och sitter därför hårt.
Applicera ny Loctite 243 på skruvarna och återmontera
hjulen på arbetsrullstolskitet (1). Drag åt hårt (80-90 Nm).
Montera rullstolskitet (2) på stolen där de bakre hjulen
satt tidigare. Applicera Loctite 243 på skruvarna (3) och
drag åt hårt (80-90 Nm). Använd ringnyckel 19 mm.
Drag därefter åt klämförbandet med skruven (4) använd
insexnyckel 6 mm.
Axelbussningen (5) monteras i det översta av de tre hålen
(100 mm hjul) med sfäriska brickor på var sida om fästet
med den konvexa brickan innerst, därefter monteras
muttern. För att få hjulen att stå rakt i färdriktningen
använd en genomgående 12 mm axel, drag åt bussningen
med en 22 mm nyckel och håll emot med en 24 mm
blocknyckel.

Finns en genomgående axel ej tillgänglig så utför en
visuell granskning av hjulens läge. Det övre hålet ska
användas när stolen är försedd med 100 mm länkhjul.
Mellersta hållet är avsett för 125 mm länkhjul och det
nedersta för 150 mm hjul.
Montera rullstolshjulen (6) genom att trycka in knappen på
hjulaxeln (7) och stoppa in hjulbulten i hjulets nav och
därefter på axelbussningen. Släpp knappen och försök att
drag ut hjulet för att kontrollera att låsningen fungerar.
Stolens konventionella broms ska inte användas om
stolen är utrustad med rullstolskit. Bromsspaken ska
därför tas bort.
Breddjustering är möjlig genom att skruva loss kutsarna
(8). Använd insexnyckel 5 mm. Skjut sedan röret (9) till
önskat läge. Skruva tillbaka och drag åt skruvar och kutsar.
Kutsarna fungerar som tippspärr.
Dessa måste vara monterade när stolen tas i bruk!
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