Monteringsanvisning for
SWINGBO-VTi
Joggevognsfront
Settet inneholder følgende:
1 x komplett joggevognsfront
2 x adapterrør med avstandsring
1 x fremre koplingsenhet venstre
1 x fremre koplingsenhet høyre
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Verktøy du trenger:
- Skralle med unbracobits 4, 5 og 8
- Fastnøkkel 13mm
- Momentnøkkel med unbracobit 8 innstilt på
moment 25 NM
Drill med bor 6mm (ikke avbildet),
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Veiledningen beskriver monteringen på
én side. Den andre siden monteres
tilsvarende.

-Løsne og ta ut de tre boltene (markert med pil) fra
stolrammen bak, og sett inn adapterrøret.

40 mm

- Se til at avstanden mellom enden på rammerøret og
avstandsringen er 40mm.
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B

A
Låseskruen på avstandsringen skal peke rett opp (A)
og hullet (B) innover
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- Skru fast den fremre koplingsenheten på
rammerøret foran
- Påhektningstappen (A) skal peke innover.

A

A

5
- Juster posisjonen til den fremre
koplingsenheten slik at avstanden fra senter av
påhektningstappen bakover til midt på
avstandsringen blir 425mm.

425 mm
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- Ikke stram til festeskruene ennå
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- Juster krokfestet (A) for påhektningstappen på den
fremre koplingsenheten samt det bakre
koplingsgrepet (C) slik at det passer med stolens
rammelengde og hullet i avstandsringen bak på
adapterrøret.
- Avstanden mellom joggevognshjulet og fotplaten
tilpasses ved å bruke de mulighetene hullmønsteret i
fronten gir.

8

A B C

- Stabilisatorstaget (B) posisjoneres og festes etter at
man er ferdig med monteringen av koplingsenhetene.

- Framhjulets akslingstapp kan også brukes som
håndtak.
- Hvis rørene på joggevognsfronten stikker langt ut bak,
kan de kappes.
- Vær imidlertid oppmerksom på at det kan bli behov for
å flytte rørene lenger fram om man på et tidspunkt må
øke stolens setedybde.
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- Før krokfestene i inngrep med påhektningstappene på
begge sider.
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- Løft opp rullestolens svinghjul inntil den fjærbelastede
låsesplinten på det bakre koplingsgrepet klikker i
inngrep med hullet på avstandsringen.
- Finjuster festeenhetene ved behov.
- Stram til alle festeskruer.
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Stram til alle festeskruer ordentlig!

- Bor hull i rammen som vist.
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- Sett inn skruen M6x50, monter skiven og

og skru til med M6-låsemutteren.

Stram til alle festeskruer ordentlig!
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- Juster høyden på fronthjulets akslingstapp slik at
rullestolens svinghjul kommer i ønsket avstand fra
bakken.
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B

- Høyden på akslingstappen justeres etter at man har
løsnet skruen i posisjon A. Nå kan rullestolens
svinghjul fikseres i ønsket avstand til bakken.
- Juster til slutt fronthjulets akslingstapp til loddrett
stilling etter å ha løsnet på skruen i posisjon B.

A
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- Begge skruene (A og B) skal strammes til 25 NM med
momentnøkkel.

Påsetting av joggevognsfronten:
- Ta av begge tippesikringsrørene.
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- Hekt på joggevognsfronten i fremkant først.
(Se også bilde 7 og 11.)
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- Tipp stolen opp foran gjennom å trykke ned
kjørebøylen, inntil låsesplintene i de bakre
koplingsgrepene klikker i inngrep med hullene i
avstandsringen. (Se også bilde 12.)
- Se til at splintene har låst ordentlig.
- Hvis splintene ikke klikker ordentlig i inngrep, kan det
bli nødvendig å finjustere plasseringen av
avstandsringene.
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Ta av joggevognsfronten:
- Stå bak rullestolen.
- Løft fronthjulet klar av bakken gjennom å trykke ned
kjørebøylen.
- Trå lett på wiren med skotuppene slik at låsesplintene
trekkes ut av inngrep.
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- Slipp trykket på kjørebøylen og senk fronthjulet ned på
bakken igjen.
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- Hekt fronten av krokfestene i fremkant og ta den helt
av.

