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KAPITEL1 INTRODUKTION

Du har nu övertagit en el-scooter som är utvecklad för aktiva brukare.

För att få full glädje av ditt fordon - och för att undvika driftstörningar och olyckor -
rekommenderar vi att du grundligt läser denna bruksanvisning!

Mini Crossern är ett eldrivet fordon som får sin ström från 12-volts batterier seriekopplade till
24 volt.
Mini Crossern har drivning på båda bakhjulen genom en differentialväxel, liksom på en bil.

En Mini Crosser är ett mycket kraftigt fordon med hastighet och kraft så stor att det krävs en
ordentlig instruktion/utbildning innan användning! Låna därför aldrig ut el-scootern till någon
som inte är förtrolig med hur scootern fungerar.

Scootern är avsedd för en person. Mini Crosser 115S på upp till 75 kg. Mini Crosser 125S –
140S klarar en brukarvikt på 150 kg, den kan anpassas till en brukarvikt på 200 kg.

Mini Crossern har en beräknad livslängd på 10 år, dock max 5000 drifttimmar om den
genomgår  en inspektion efter 5 år/2500 drifttimmar.

Har du frågor som inte omedelbart besvaras av denna bruksanvisning kan du vända dig till
leverantören eller direkt till fabriken i Danmark.

Minicrosser AB.
Tel. 0304-34880
Fax. 0304-34888
E-mail: see@minicrosser.se

www.minicrosser.se

Mini Crosser ApS Danmark
Tel. (+45) 70 10 17 55
Fax (+45) 97 16 85 82
E-mail heisteel@minicrosser.com

www.minicrosser.dk
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Figur 1a

Handbroms

Figur 1b

KAPITEL 2 MANÖVERPANEL

Nyckelkontakten kan vridas mellan två lägen stopp (0) och körning (1).

Batteriindikatorn: Med nyckeln i läge (1) visar en röd lampa i mätarens högerkant, batterier-
nas laddningstillstånd.
Den röda ljuspunkten flyttar sig mot vänster ju mer man har förbrukat av batteriernas laddning.
När ljuspunkten visar på noll börjar lampan blinka, vilket betyder att det finns en reserv kvar
för 2-3 km körning på plan fast väg.

Hastighetsväljaren vrids till önskad position. Sköldpaddan indikerar lägsta hastighetsområde
ca:6 km/t. Haren visar då naturligtvis på högsta hastighetsområdet. Inom varje hastighetsområde
regleras hastigheten steglöst med hjälp av hastighetsreglaget.

I MC 115S sitter en extra vridpotentiometer på aluminiumplattan, under bakskärmen.

Fram/Back omkopplaren ställes i önskad position. Med väljaren framåt går Mini Crossern
fram  - i läge bakåt i ”R” position, backar Mini Crossern när hastighetsreglaget påverkas.

Hastighetsreglaget aktiveras långsamt, och Mini Crossern börjar köra. Ju mer reglaget trycks
in ju fortare går Mini Crossern. När hastighetsreglaget släpps återgår det till nolläge.  Magnet-
bromsen på bakhjulen slår till när stolen har stannat. Med hastighetsreglaget regleras även far-
ten utför en backe. Motorn verkar då som en broms.

Hastighetsreglaget levereras som standard med kombigrepp höger, men kan även fås som
tumgrepp, fyrfingergrepp, vridgas (som på en motorcykel), fotgas som på en bil. Kombi – och
tumgrepp kan sitta på både höger och vänster sida.

Handbromsen verkar på framhjulet och kan användas som extrabroms eller parkeringsbroms.
Den kan blockeras i låst läge. Den kan även fås som fotbroms.

Belysningskontakten tänder framljus och bakljus. Läge (1) anger tänt, läge (0) anger släckt.

Blinkers ställs åt det håll man avser att svänga. Glöm inte att ställa tillbaka omkopplaren efter
svängen! Den återgår inte automatiskt!

Signal: Kraftig elektrisk signal. Aktiveras genom tryck på signalkontakt.
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Figur 2

På märkskylten är modell, produktionsår, månad samt serienummer angivet (fig. 2). Uppge all-
tid detta nummer vid beställning av service, reservdelar etc.

KAPITEL 3 BROMSAR

Mini Crosser har tre bromssystem: motorbroms, magnetbroms och handbroms.

Motorbromsen anpassar scooterns fart nedför en backe.

Magnetbromsen är automatisk och slår till efter att Mini Crossern har stannat.

Handbromsen är tänkt som en nödbroms och parkeringsbroms. Den måste användas med
försiktighet vid färd i halt väglag och vid körning utför en backe. (Se fig. 1a).
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KAPITEL 4 IORDNINGSTÄLLANDE/ANPASSNING

Höjdinställning av sätet

Lyft sätet rakt upp och ta bort kåpan över batterierna.
Lossa skruvarna som håller sitsröret och justera detta upp eller ned till önskad position.
Kontrollera att sitthöjden är korrekt samt att sitsen kom rakt. Dra åt skruvarna mycket hårt!
(se fig. 3,4,5,6,7 och 8)

För att bibehålla scooterns stabilitet får sitsröret inte dras längre upp än till den vågräta
skåran på sitsröret.

Figur 3 Sätet lyftes rakt upp ur sitsröret Figur 4 Vredet på framsidan av batterikåpan/
               bakskärmen skruvas av motsols

Figur 5 Skärmen dras fram mot
styret och kan därefter lyftas bort.

Figur 6 De 2 skruvarna lösgörs

Figur 7 Sitsröret kan nu dras upp eller
               ner allt efter behov. Sitsröret
             får INTE dras längre upp än
               till den vågräta skåran på
              sitsröret.
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Figur 8  El-sitslyft.
                Förs knappen upp, lyfts sätet. Förs knappen
              ner, sänks sätet.

El-sitslyft.

Mini Crossern kan utrustas med el-sitslyft som tillbehör.
För aktivering uppåt förs knappen upp, vill man sänka sätet förs knappen ner. Släpper man
knappen stannar sätet automatiskt.
När sätet är upplyft 2 cm från nedersta läget går scootern ner till halv fart.
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Figur 9 Handtag för sitsvridning.  Spärr för sätets
              längdjustering.

Figur 10 Justering av styrets lutning.  Justering av
                styrstångens höjd.

Handtag för
sitsvridning

Spärr för
sätets längd-

justering

Justering av
styrets lutning

Justerskruvar
för styret höjd

Sitsvridning
Handtaget dras bakåt. Härmed frikopplas sätet så det fritt kan vridas runt 360°. Om man släpper
handtaget går det själv tillbaka och låser sätet varje 45°.(fig. 9)

Andra säten som kan levereras till MiniCrosser är uppbyggda på samma sätt.

Styrstångens lutning kan justeras. Styrstångens längd kan justeras 5 cm upp/ned (fig. 10).
Det får inte höjas över angivet stopp. ”Stoppet” är markerat med ett borrat hål. Dvs. styret
får inte monteras så högt att hålet blir synligt.
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KAPITEL5 KÖRNING MED MINI CROSSER

Vid all förflyttning till eller från Mini Crossern SKALL nyckeln alltid tas ut. Se till att sits-
vridningen är i låst läge.
Det rekommenderas att köra i ”sköldpaddsläget ” inomhus och under träning.

1. Vrid om nyckeln
2. Se till att batteriindikatorn visar att batterierna räcker för den tänkta turen. Lägg märke

till att batterierna endast är fullt uppladdade om laddarens lampa visar klarsignal. Se
laddarens instruktionsbok.

3. Hastighetsväljaren ställs i önskat läge.
4. Fram/back kontakten ställs i önskad riktning.
5. Kontrollera att handbromsen är lösgjord.
6. Kontrollera eventuell trafik bakifrån.
7. Tryck försiktigt in hastighetsreglaget tills önskad fart uppnåtts.

Vid körning med Mini Crossern tänk på följande:
- Trafik bakifrån
- Håll åt sidan när du kör på trafikerad väg
- Var helt säker på att andra trafikanter har sett dig innan du kör ut på en trafikerad
  väg, eller cykelbana eller innan du svänger.
- Minska hastigheten före en skarp sväng och i lutande terräng på grund av
  tipprisken.
- Kör aldrig snett mot trottoarkanter eller andra hinder.
- Tag aldrig bort nyckeln innan scootern har stannat.

- Maximal lutning för säker körning:
- Sidolutning  10° = 17%.
- Hindertagning:
  - 115S               =  8 cm
  - 125S-140S     = 11 cm

Körning i mycket backig terräng och eller på mjukt underlag ökar strömförbrukningen och
reducerar därmed körsträckan.

Mini Crosserns elektronik är skyddad för EMC-emission och EMC-immunitet på bästa möjliga
sätt. Trots detta kan det under vissa omständigheter utlösa butikslarm. Mobiltelefon bör inte
användas under körning.

Figur 11 Tippsakydd/stödhjul är ett tillbehör

5.1 Tippskydd vid körning med Mini Crosser

Mini Crossern är en mycket stabil scooter.
Vid felaktig viktfördelning kan det ändå
uppstå tipprisk. I dessa fall rekommenderar
vi tippskydd.
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KAPITEL 6 UNDERHÅLL

Utöver kontroll av lufttrycket i däcken samt batteriladdning krävs det i stort sett inget ytterligare
underhåll av Mini Crossern

6.1 Däck lufttryck:
 115S-140S

Korrekt däcktryck : Bakhjul = 2,1Bar
Framhjul = 2,1Bar

Felaktigt/för lågt däcktryck ökar strömförbrukning och därmed reduceras körsträckan.
Påfyllning av luft: Det är samma ventil som används till bilar.

Demontering av bakhjul:

Figur 12 Navkapseln tas av med INSEX-skruven i centrum.

Figur 13 Tre INSEX-skruvar inkl. fjäderbrickor lossas.
Därefter kan hjulet tas bort. Vid återmontering: Se till att
fjäderbrickorna finns mellen fälgen och skruven. Skruvarna

ska dras åt hårt.
* Punkteringsfria däck kan fås mot pristillägg.
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Demontering av framhjul.

Figur 14 Bultarna på båda sidor osäkras.
Detta görs genom att räta ut
låsblecket.

Figur 15 Skruvarna på båda sidor av hjulet
lossas och tas bort.

Figur 16 Hjulet  är klart för demontering.

Figur 18 Återmontering av framhjul.

Figur 17 Tre INSEX-skruvar tas bort och hjulet kan
bytas.

Återmontering av framhjul:

Efter montering av nytt hjul sätts hjulet åter på plats.
Var uppmärksam på att de 2 stötstängerna passar i
 utfräsningarna på framaxeln.

Kom ihåg att säkra bultarna med låsblecket.
(Se figur14)
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Figur 19 Bakskärmen lossas. Plastlocket lossas genom att klämma på

sidorna. Nu kan man byta säkringar.

6.2 SÄKRINGAR: MiniCrossern är utrustad med 4 säkringssystem:

1. Automatiskt överbelastningsskydd som begränsar strömmen till motorn. Denna säkring är
    inbyggd i elektroniken och kan inte justeras.  Säkringen skyddar både motor och elektronik.

Vid överbelastning minskas strömmen till motorn - efter avkylning kan man köra normalt
igen.

2. Vanliga säkringar skyddar mot fel i ledningssystemet. De sitter i motorrummet och kan nås
när man lossat bakskärmen. Översikt över säkringar se sida 18

3. Kortslutningssäkring skyddar mot kortslutning i huvudströmkretsen. Den är också åtkomlig
under bakkåpan. Typbeteckning DIN 2581,(fig.19).

4. Om nyckeln vrids om samtidigt som man påverkar gasen, så kan Mini Crossern inte köras.
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6.3 BATTERIER / LADDNING

MiniCrossern skall laddas så fort man inte använder stolen. Laddaren som levereras från fabrik
är automatisk och känner själv av när batteriet är fulladdat. Laddaren förbrukar enbart ström när
den laddar.

Slutna, underhållsfria batterier avger ingen gas och ska ej fyllas med vatten.

Var uppmärksam på att batteriernas kapacitet avtar med tiden och låg temperatur. Praktiskt sett
är det så att en 2 år gammal scooter har kortare körsträcka än vad den hade när batterierna var
nya.

Batterikapaciteten vid minus 10°C är ca. hälften av kapaciteten vid plus 20° C.

Använda batterier ska återlämnas till leverantören eller på miljödepå.

Var även uppmärksam på att MiniCrossern endast är fullt uppladdad när laddaren indikerar
fullt. Batteriindikatorn på stolen återställs nämligen redan efter kort tids laddning!

Om man ställer undan Mini Crossern en längre tidsperiod, räcker det att ladda den en gång per
månad.

Nedan för på denna sida kan man se hur laddaren ska anslutas till scootern. För resterande an-
visning hänvisas till laddarens bruksanvisning. Där kan man läsa hur laddaren visar att scootern
är fulladdad.

Figur 20 När kontakten på laddaren ska sättas i scootern
ska det vita strecket vara uppåt.

Så här gör man när man skall ladda (fig.20):

A. Sätt i kontakten i Mini Crosserns ladduttag.

B. Sätt i nätkontakten i vägguttaget (210 -240V
växelström).

När laddningen är klar

C. Dra först ut nätkontakten och sedan kontakten till
ladduttaget.

6.4 Förvaring

Mini Crossern är gjord för allt slags väder. Förvaring ska ske under tak. Vid laddning ska tem-
peraturen vara minst plus10° C. Laddaren ska även stå i torrt utrymme.
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Figur 21 Skjut handtaget upp vid frikoppling och scootern kan puttas.
Skjut handtaget neråt för aktivering av motorn ( standardställning).
Handtaget ska bara upp när scootern ska puttas.  När bogseringen
är klar skjuts frikopplingshandtaget ned igen. Nu är scootern bromsad
och kan köras normalt.

6.5 Frikoppling & bogsering

Frikoppling (fig.21):

1. Stäng av Mini Crossern med nyckeln.
2. Frikopplingshandtaget bak skjuts uppåt.

Nu är motorbromsen frikopplad och scootern kan puttas eller dras, men man kan
inte köra.
OBS!! Frikoppling får ej ske på lutande plan. När frikopplingen är gjord kan
Mini Crossern bara bromsas med handbromsen.
Bogsering bör ej ske med högre fart än max. farten på Mini Crossern.

6.6 Rengöring

Rengöring av Mini Crossern ska ske med fuktig trasa. Användning av högtryckstvätt eller vat-
tenslang kan förorsaka skada på elektroniken.

Bogsering.

Mini Crossern kan dras eller puttas när den är frikopplad.

Ska Mini Crossern dras, fastgör man linan framtill i öglan till Stötfångaren – gulmarkerad. Dra
inte fortare än max. fart på Mini Crossern.

Ha alltid nyckeln i nolläge under bogsering.

När bogseringen är klar, skjuts frikopplingshandtaget ned igen.  Nu kan scootern köras normalt.
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KAPITEL 7 TRAFIKREGLER

Elektriska rullstolar, som Mini Crosser, med max. fart på upp till 15 km/tim. betraktas som cy-
kel och skall följa alla regler som avser cyklister vid hastighet högre än 6 km/t. Vid låga farter,
under 6km/tim. är man fotgängare och kan köra på trottoaren. Belysning behöver bara användas
under dygnets mörka timmar. Hjälm är inget krav.

KAPITEL 8 TRANSPORT I BIL

MiniCrossern bör alltid vara fastspänd och handbromsen låst vid transport i bil. Lyft inte i sty-
ret eller i skärmarna. Vid transport i kombibil kan sätet lyftas bort och styret fällas ned. Härmed
reduceras max. höjden till 62 cm.

Fastspänning i bil sker med remmar fastsatta i öglorna på Mini Crossern fram och bak, alla
gulmarkerade.

Mini Crossern kan användas som säte under transport i bil eller buss om den är ordentligt
fastspänd i bilen/bussen med hjälp av godkänd fyrpunktsremmar, fastgjorda i de därtill avsedda
öglor.

Brukaren ska dessutom alltid vara fastspänd till själva bilen/bussen enligt trafikreglerna.

KAPITEL 9 TRANSPORT I FLYG

Vid transport i flyg kan flygbolaget kräva att batterierna är flyggodkända samt att luften i däcken
släpps ur.

KAPITEL 10 FÖRSÄKRINGAR

En Mini Crosser, med max. hastighet 15 km/t, är klassad som cykel. Det behövs alltså ingen
trafikförsäkring.

De flesta hem-/villaförsäkringar gäller som ansvarsförsäkring för cyklister och därmed också
för brukare av Mini Crosser. Det finns även försäkringsbolag som har speciella el-rullstols
försäkringar.
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Kapitel  11 FELSÖKNING  
 

FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

MiniCrosser 
går ej att  köra. 
 
Batterimätaren 
lyser ej. 
 

Startnyckel är ej  i läge 1. 
 
 
Batterierna är helt urladdade. 
 
Styrsäkringen  trasig. 
 
Huvudsäkring bränd. 

Vrid om nyckeln och prova igen. 
 
Ladda batterierna. 
 
 
Byt säkring. 
 
Kontakta HMC eller leverantör. 

MiniCrosser 
går ej. 
 
Batterimätaren 
lyser. 
 

 
 
 
Mini Crossern är överbelastad. 
 
 
Handbromsen är dragen. 
 
Elektronikfel.  
 
Batterierna är dåligt laddade. 

 
 
 
Vänta några sekunder innan ny 
start. 
 
Lossa handbromsen. 
 
Kontakta HMC eller leverantör. 
 
Ladda batterierna. 

Max. farten är 
för låg. 

Hastighetspotentiometern står i 
lägsta fart.  
 
Elektroniken är överbelastad. 
 
 
Det är för lite luft i däcken. 

Ändra till högre hastighet. 
 
 
Vänta några sekunder innan ny 
start. 
 
Pumpa däcken till rätt lufttryck. 

Körsträcka per 
laddning är för 
kort. 

Batterierna är ej OK. 
 
 
 
Laddaren är ej OK. 
 
Det är för lite luft i däcken. 
 
Felaktig laddteknik 

Ladda upp batterierna igen och 
kontrollera att laddarens gröna 
lampa lyser. 
 
Kontakta HMC eller leverantör. 
 
Pumpa däcken till rätt lufttryck. 
 
Läs bruksanvisningen. 
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FELSÖKNING  fortsättning 
 

FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

Laddlampa på laddare 
lyser ej när laddaren är 
ansluten till Mini 
Crossern 
och nätet. 
Läs laddarens bruksan- 
visning. 

Ingen ström i kontakten. 
 
Kablagefel. 
 
Laddarfel. 
 

Kontrollera säkring. 
 
Kontakta HMC eller 
leverantör. 
Kontakta HMC eller 
leverantör. 

Kontrollampa klar på 
laddare lyser ej, fastän 
laddaren har laddat i 
10-12 timmar. 
Läs laddarens bruksan- 
visning. 

Det har varit strömavbrott. 
 
 
Laddaren håller på med 
efterladdning. 
 
Batterifel. 
 
 
Fel i Mini Crosserns 
laddkontakt. 

Anslut laddaren på nytt och 
kör en ny laddcykel. 
 
Kontrollera igen efter en halv 
timme. 
 
Kontakta HMC eller 
leverantör. 
 
Sätt i laddkontakten ordentligt 
och starta en ny laddcykel. 

Laddarens klarindikering 
lyser vid tillkoppling trots 
att batterierna är delvis 
urladdade. 

Säkring i laddare trasig. 
 
 
Något fel i laddkontakt. 

Kontakta HMC eller 
leverantör. 
 
Kontakta HMC eller 
leverantören. 

Laddaren felindikerar. Laddkontakten är inte isatt, 
eller kablagefel. 

Sätt in laddkontakten riktigt 
eller kontakta HMC eller 
leverantören. 

 

KAPITEL 12 GARANTIER

Tillverkaren Heisteel DK Aps lämnar 3 års garanti på allt med undantag av batterier, laddare,
däck och andra slitdetaljer. På dessa delar ges 12 månaders garanti.

Garantin bortfaller om :

1. MiniCrossern repareras av icke auktorisad  person.

2. Garantin  på batterierna bortfaller om annan icke godkänd  laddare  används.

3. Batterierna stått urladdade mer än 1 vecka.

Heisteel och Minicrosser AB står ej för transportskador.
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Kapitel 13  TEKNISKA DATA 
  Mini Crosser 3 och 4- hjulig 
 

 MC 115S MC 125S MC 130S MC 140S 
Total längd 116 cm 130 cm 130 cm 140 cm 
Total bredd 62,5 cm 66 cm 66 cm 66 cm 
Vikt utan säte 115 kg 3W 121 kg 3W 

137 kg 4W 
121 kg 3W 
137 kg 4W 

157 kg 3W 
173 kg 4W 

Ca. laddtid 10-12 t. 10-12 t.  10-12 t. 10-12 t. 
Däckdimension (6 lag) 4.10/3.50-4 4.10/3.50-6 4.10/3.50-6 4.10/3.50-6 
Lufttryck 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 
Stigförmåga med 
person på 

25% 
75 kg 

25% 
150 kg 

30% 
150 kg 

25% 
150 kg 

Max. hastighet 11 km/t 13 km/t 15 km/t 15km/t 
Blinkers: standard Ja Ja Ja Ja 
Klassificering Klass B Klass C Klass C Klass C 
Max. körsträcka med 
nya batterier och vid 
+20°C på plan fast 
väg 

 
40 km  3W 

 
40 km/t  3W 
35 km/t  4W 

 
40 km/t  3W 
35 km/t  4W 

 
80 km/t  3W 
70 km/t  4W 

Max. hastighet 11 km/t 13 km/t 15 km/t 15km/t 
Batterityp 2 st 

12V/56Ah 
2 st 12V/56Ah 2 st 12V/56Ah 2 st 12V/56Ah 

Batterimått i cm 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 27,8x17,5x19 
Energiförbrukning i 
KWh, vid laddning 
från ”tom” 

 
Ca. 1,5 

 
Ca. 1,5 

 
Ca. 1,5 

 
Ca. 1,5 

Laddare 24V DC 10-12 A 10-12 A 10-12 A 10-12 A 
Glödlampa fram 24V – 10W 24V – 10W 24V – 10W 24V – 10W 
Glödlampa bakljus 24V – 5W 24V – 5W 24V – 5W 24V – 5W 
Glödlampa blinkers 24V – 10W 24V – 10W 24V – 10W 24V – 10W 

 
 

          Säkringarna sitter under bakskärmen (se sida 12): 

40 A 5 A 10 A 5 A 10 A 5 A 5 A 1 A Ex. Ex. 
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50 Amp till 115 / 125S
100 Amp till 130S /140S
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Handtag för sitsvridning.

Drag handtaget bakåt för frikoppling. Sitsen kan då
vridas 360° med stopp var 45°. Handtaget är
fjäderpåverkat. När handtaget släpps låses sitsen
automatiskt vid nästa stopp.
Monteras som standard på höger sida, men kan
också placeras på vänster sida.

Justering av armstöd:

Ytterst på armstödets undersida sitter en justerskruv.
Denna skruv används för att justera  armstödsvinkeln.
Armstödet kan fällas upp helt för att underlätta i -och -
urstigning.

Sitsglidning.

Handtaget på  höger sida fram under sitsen dras uppåt/utåt
för frikoppling av sitsen på glidskenan. När man släpper

handtaget låses sitsen i glidskenan vid närmaste stopp.
Glidskenan är försett med stopp längst fram och bak.

Justering av ryggvinkel.

Genom att dra upp handtaget kan sitsens ryggvinkel
justeras  35° framåt och 85° bakåt från lodrätt ställning.

OBS! För att bibehålla stabiliteten får ryggstödet inte
fällas bakåt mer än 25° vid körning.

KAB-sätet kan förses med nackstöd.

KAPITEL 14 Bruksanvisning säten

14.1 KAB-säte
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Sitsglidning.

Handtaget på  höger sida fram under sitsen dras
uppåt/utåt för frikoppling av sitsen på

glidskenan. När man släpper handtaget låses
sitsen i glidskenan vid närmaste stopp. Glidske-

nan är försett med stopp längst fram och bak.

Justering av armstödsvinkel:

Skruven och låsmuttern möjliggör ca 15° justering av
armstödsvinkeln.
Efter inställning dras låsmuttern åt.
Armstödet kan fällas upp och ner för i och urstigning.
(Höjdinställning av armstöd är extra tillbehör)

Handtag för sitsvridning.

Drag handtaget bakåt för frikoppling. Sitsen
kan då vridas 360° med stopp var 45°.
Handtaget är fjäderpåverkat. När handtaget
släpps låses sitsen automatiskt vid nästa
stopp.
Monteras som standard på höger sida, men
kan också placeras på vänster sida.

14.2  ERGO STANDARD SÄTE
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Justering av armstöd. Framåt/bakåt.

Armstödet kan flyttas framåt eller bakåt i C-
skenan.Detta görs genom att lossa skruvarna.

Skruven dras åt när rätt inställning har erhållits.

Justering av sittdjup.

Sittdjupet kan justeras genom att ryggen flyttas
framåt eller bakåt samtidigt som man håller fast
sittdynan. Angivna skruvar lossas i båda sidor
och ryggen kan då flyttas bakåt till slutet på
skenan och ca 15cm framåt.
Skruvarna dras åt efter justering. Skruvarna
skall vara minst 2 cm från C-skenans slut.

Justering av ryggvinkel:

Standard:

Ryggvinkeln kan justeras med ca. 10°. Det görs
genom att lossa  justerskruven och ändra
avståndsstyckets position. Efter justering dras skru-
ven åt igen.

Extra utrustning:

Kan utrustas med gasfjäder för justering av
ryggvinkel.
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