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Monteringsanvisning för

hög broms ny
Så här monterar du din höga broms på stolen:
1. När den höga bromsen levereras till dig är den
ihopmonterad enligt bild 1.
2. För att montera denna på stolen, så lossa lite på bulten på
insidan av bromsen (10) (bild 2), så att du kan placera
bromsens klämmor (3 och 4) runt rullstolens sitsrör.
OBS! Bulten för att justera bromsen sitter på insidan av bromsen,
inte på utsidan av bromsen som på tidigare bromsar från Panthera.

Bild 1

3. Prova sedan att skruva fast bulten (10), och för bromsspaken (1)
framåt för att bromsa. Bromsen skall justeras så att den i låst läge sjunker in i däcket ca 4-5 mm.
-Om du tycker att bromsningen är för lös, fäll tillbaka bromsspaken och lätta på bulten (10) och ﬂytta
bromsen en liten bit bakåt. Skruva fast bulten och kolla om du är nöjd med bromsningen.
-Om du tycker att bromsningen är för hård, lätta på bulten (10) och ﬂytta bromsen en bit framåt. Skruva fast
bulten och kolla om du är nöjd med bromsningen.
4. Se till att låsytan (2) ligger an rakt mot drivhjulet för att få en så bra bromsning som möjligt.
5. Gör likadant på andra sidan.
OBS! Om däckstrycket sjunkit och du justerat bromsen med justerringen, för att bromsen ändå ska
bromsa, glöm inte att skruva ut justerringen när du pumpar däcken igen, så bromsen inte går
onödigt långt in i däcket.
Så här monterar du ihop bromsen (se bild 2):
1. För upp justerringen (6) i låsarmen (3), och fäst sedan wiren (5) i justerringen (6).
2. Trä sedan wireskyddet (17), med den välvda tungan utåt pekande
mot cylinder i andra änden på wiren, se bild 3. Tryck in wireskyddet
ordentligt i hålet på låsarmen, se till att wireskyddet stannar intryckt
medan du skruvar i stoppskruven (13). Se till att wireskyddets tunga
följer wirens dragning.
3. Skruva sedan bulten (11) genom bussningen (7), låsarmen (2),
fjädern (9) och brickan (14) in i klämma ytter (3). Använd loctite
2701 på gängan i klämma ytter (3). OBS! Gängan ska sprutas
med loctite activator 7649 innan loctite 2701 används.

BIld 3

4. Montera ihop handtaget (1) med klämma ytter (3) med hjälp
av bussningen (8). Använd loctite 2701 på gängan i klämma
ytter (3). Sätt dekalen (18) över hålet för insexnyckeln.
OBS! Gängan ska sprutas med loctite activator 7649 innan
loctite 2701 används.

6. Fäst klämma inner (4) i klämma ytter (3) med bricka
(15) och bult (16).
7. Avsluta med att spruta 5-56 på båda bussningarna. Se
också till att vajern är justerad till lagom längd genom att
först skruva ut vajern så den blir så lång som möjligt och
sedan vrida justerringen tre tag så wiren blir lagom lång.
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5. Fäst sedan wiren (5) i handtaget (1) med hjälp av stopp
brickan (14) och skruven (12). Dra åt skruven tills den
bottnar, men ej för hårt, då förstör man gängan i plasten.

