
FORHANDLER: Opbevar denne manual.
Procedurerne i denne manual SKAL udføres af en uddannet tekniker.

IdaI

1 Generelt

1.1 Om denne manual
Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige
anvisninger om håndtering og samling. For at garantere sikkerheden
ved brug af produktet skal brugsanvisningen til det tilhørende produkt
læses omhyggeligt, og sikkerhedsanvisningerne skal følges.

Symboler i denne manual

I denne brugsanvisning vises advarsler med symboler.
Advarselssymbolerne ledsages af en overskrift, der viser, hvor alvorlig
faren er.

ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere
i alvorlig kvæstelse eller dødsfald, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG
Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere
i en mindre eller lille kvæstelse, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT
Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere
i beskadigelse af ejendom, hvis den ikke undgås.

Tips og anbefalinger
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger, der
sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.

Indeholder oplysninger om det nødvendige værktøj.

1.2 Generelle advarsler

Risiko for beskadigelse af produktet
Beskadigelse af bremsewirerne
– Vip altid tværstangen nedad for at beskytte kablet, når
rollatoren ikke er i brug som ganghjælpemiddel.

Risiko for beskadigelse af produktet
– Når Jazz 510 anvendes med tværstang, skal der udvises
forsigtighed ved åbning af tværstangen, hvis grebene er
indstillet i nederste position. Tværstangen kan ramme
jorden og blive beskadiget, når den åbnes.

2 Samling

2.1 Afmontering af bremserne

A

B

C

D

1. Løsn og fjern skruen og bøsningsskruen A samt plastbøsningen
B til wireholderen.

unbrakonøgle 4 mm + 10 mm fastnøgle

2. Løsn skruen til bremseklodsen C.

unbrakonøgle 3 mm
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3. Løsn wiren D fra bremseklodsen.

E

F

4. Tryk højdeindstillingsknappen E opad.
5. Sænk håndtaget F til den lavest mulige position, så der er god

adgang til wireholderen og bremseakslen.

I

H

6. Afmonter wireholderen H og bremseakslen I.

J

K

7. Tag den eksisterende wire J ud af wirehylsteret.
8. Fjern den tomme wirehylster K.

fastnøgle 10 mm

9. Gentag dette på den modstående side.

2.2 Montering af tværstangen
Sådan fjerner du de eksisterende greb

1.

A

Løsn skruen, og fjern højdeindstillingsknappen A.

unbrakonøgle 2,5 mm

C

B

D

2. Løsn indstillingsskruen B.

unbrakonøgle 3 mm

3. Løsn og fjern beslagsskruen til grebet C.

unbrakonøgle 4 mm

4. Fjern det eksisterende greb D.
5. Gentag dette på den modstående side.

Montering af tværstangen

L

E

1. Monter tværstangen L.
2. Spænd skruerne til håndtagene E.

unbrakonøgle 4 mm
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3.

D

Monter indstillingsknappen D, og spænd skruen.

unbrakonøgle 2,5 mm

4.

F

Spænd indstillingsskruerne F for at eliminere slør i håndtaget.

Sørg for, at højdeindstillingen fungerer gnidningsløst efter
indstilling af skruen.

unbrakonøgle 3 mm

5. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side.

G

6. Spænd fingerskruen G.

N

M

7. Før den nye wirehylsteret M gennem rammen fra bageste gaffel til
forenden.

Den længste del af wirehylsteret skal indføres fra
den side, hvor tværstangen åbnes. Den korte del af
wirehylsteret skal indføres fra den side modstående side.

8. Før den nye dobbelte wire N gennem wirehylstrene M.

Den øverste wire skal føres ind gennem den korte
wirehylster, og den nederste wire skal føres ind gennem
den lange wirehylster.

P
O

9. Monter toppen på den dobbelte wire O i beslaget P.

Sørg for, at wirehylsteret trykkes ind i beslaget P.

Q

S

R

10. Monter wirehylsteret på rammen Q.

fastnøgle 10 mm

11. Monter wiren R på bremseklodsen.
12. Spænd skruen S.

unbrakonøgle 3 mm

13. Gentag dette på den modstående side.
14.

T

Fastgør wirerne til rammen med strips T.
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2.3 Indstilling af bremseeffekten

ADVARSEL!
Skaderisiko
Dårlig bremseeffekt
– Indstil altid bremseeffekten efter montering eller
indstilling af bremsesystemet.

2-3 mm

V

1. Indstil bremseeffekten med justeringsmøtrikken V.

Afstanden mellem bremseklodsen og hjulet skal være
2-3 mm.

8 mm + 10 mm fastnøgle
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