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1. Placera klämhylsans två halvor över knutpunkten för stativets rör, med den lösa änden emellan halvorna och halvan med  
gängade hål på undre sidan av stativet.
2. Placera de sex M6-skruvarna i ett varsitt skruvhål. Skruvskallarna skall vara på ovansidan av stativet för att vara så  
lättillgängliga som möjligt.
3. Dra åt de fyra skruvar som ska förbinda klämhylsans båda halvor så att dessa, tillsammans med klämhylsans ände, hålls på 
plats på stativet - men inte hårdare än att änden kan rotera i sin position mellan halvorna.
4. Montera teleskophandtaget i klämhylsans ände.
5. Rotera teleskophandtaget till önskad position och dra åt de fyra skruvar som förbinder klämhylsans båda halvor. Se till att 
klämhylsans ände nu är låst i sin position och inte går att rotera längre.
6. Placera teleskophandtaget så att dess yttre rör sticker ut 4-5 cm igenom klämhylsans ände alt. så mycket eller lite så att  
önskad justermån för teleskophandtagets längd fås. Dra åt de två skruvar som går igenom klämhylsans ände. Se till att  
teleskop handtaget nu är låst i sin position.
7. Upprepa steg 1-6 på andra sidan av stativet.

Körhandtag Optimal för PLUS-stativ hö+vä kpl. PB1020

T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)  800897 
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Bruksanvisning - Justering och användning av körhandtag Optimal

Destruktionsanvisningar

Brännbart: 
•  Plastdetaljer

Metall: 
•  Övriga metalldelar av produkter sålda utav  
 Mercado Medic AB 

Körhandtag Optimal kan justeras in för alla REAL 9000 Plus modeller med stativ 43X53 eller 48x53 med olika bredd och höjd 
på sittenheten. Man kan då få ett körhandtag som inte breddar stolen mer än nödvändigt för att uppnå en bekväm och säker 
inställning av körhandtaget. Måttet mellan handtagen behöver inte vara bredare än att ryggplattan inklusive extra tillbehör får 
plats utan att körhandtagen är i vägen för den som sitter i stolen.
Genom att lossa på skruvarna (A) så kan man sänka/höja eller rotera teleskophandtagets nedre del tills önskad bredd och djup 
uppnås. Man kan även tilta körhandtagen utåt/inåt genom att lossa skruvarna (B). 
Lossa både skruvarna (A) och (B) för att lätt och snabbt hitta ett idealiskt läge för körhandtagen. Dra sedan åt skruvarna (A) och 
(B) igen och provbelasta så de sitter fast. Genom att lossa vreden (C) så kan man justera höjd och vinkel på handtagen.
OBS! Stolen bör vara max tiltad bakåt vid injustering så man undviker klämrisk senare vid tilt. 
För att undvika belastningsskador bör man inte förflytta stolen med vinklade handleder. 
Man bör ej heller justera handtagen högre än sin egen armbåge.
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