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Monteringsanvisning för

tippskydd
Så här monterar du ditt tippskydd:
1. Börja med stolen. Ta bort skruvarna som håller
ändpropparna på chassits bakre rör. Tag därefter bort
propparna.
2. Stick in konfästet i chassit. (se bild 1) (där
ändpropparna satt). Dra åt skruven måttligt så att
konfästet sitter fast (använd insexnyckel 5 mm).
Sedan kontrollerar du att konfästet sitter rakt. Detta
kan du göra genom att hålla tippskyddet över konfästet,
och se om detta sitter lodrätt. Om det inte sitter lodrätt
kan du använda tippskyddet för vrida konfästet rätt
(se bild 2). Sedan efterdrar du konfästet hårt.
3. Ta sedan den övre klämman, och sätt den runt röret.
Sätt i den korta bulten (nr 2 i bild 4) med en bricka,
och skruva på en mutter och en bricka på insidan för
hand.

Bild 1

4. Håll sedan ihop övre klämman med den ena handen,
och trä över tippskyddet med den andra (se bild 3).
Trä sedan i en bult och en bricka i det övre hålet (bult
1), och skruva på en mutter och en bricka på insidan
för hand.
5. Sedan monterar du nedre en bricka och en bult
(bult 3), genom konfästet, och en mutter och en
bricka på insidan för hand. (se bild 4).
6. Dra sedan åt alla bultarna lite lätt (använd fasta
nyckeln nr 10), samtidigt som du kontrollerar att den
övre klämman inte "kantställer sig". Sedan kan du dra
åt bult 1 och 3 hårt. Du avslutar med att dra åt bult
2 måttligt. Bult 2 skall inte dras stenhårt.
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Var god vänd sida!
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Monteringsanvisning för

tippskydd
Justering och användning av tippskyddet:
1. Aktivt läge. I utfällt läge justeras lämplig markfrigång in genom att sätta hjulröret i ett
av de fem positionerna. (se bild 5).
2. Transportläge. Tippskyddet kan fällas in under ramen. Detta gör du genom att trycka ned
tippskyddet och vrid det in under sitsen (se bild 6). När du sedan fäller ut tippskyddet se till
att tippskyddet "åker upp" i lås spåren.
Tips:
För att lära sig bakhjulskörning bör man ha tippskydden inställt i sådant höjdläge att möjlighet
ges att få upp stolen i balansläge. "Kör hårt och träna mycket"

Bild 6
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