Monteringsanvisning för Färd- och parkeringsbroms
Nurmi Neo
2014

1. Börja med att montera
bromshandtaget bakom handtaget på
bågen. Detta görs enkelt genom att lossa
de två skruvarna på bromshandtaget och
montera de båda delarna tillsammans
runt bågen och därefter låsa skruvarna
igen.

2. I de fall bromshandtaget skall monteras på en
extra hög båge med underarmsstöd, måste
bromshandtaget monteras på det vinkelräta
handtagsröret med extra bussningar.

3. Tryck sedan bromshandtaget till maxläge (se
bild) för att sätta fast wire. Öppna skruven i
mässingsinsatsen och dra wiren genom bromse tills
nippeln hamnar i mässingsinsatsen. Dra sedan åt
skruven igen.
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4. Trä wire-skyddet över wiren och fäst wiren mot
ramen nedanför exenterspaken för att förhindra
slitage samt minimera risk att fastna.

5. Börja med att ta bort backspärren. Montera bromsbeslaget på den bakre ramen genom att skruva
tillbaka backspärren i samma skruvhål igen. Bromsbeslagets öppna del skall vara vänd mot
färdriktningen.

6. Skruva fast även den nedre skruven. Montera ställringen på den långa sidan av bromspinnen och trä
den igenom det övre hålet på bromsbeslaget. Tryck fast ändhattar på båda ändarna av bromspinnen.
Dra åt skruven tillräckligt så att bromspinnen kan röras upp och ner men minimalt åt sidan.
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Trä på en ögla på varje bromspinne och montera därefter wiren med dess stoppskruvar enligt bild
vänster ovan. Sträck wiren så att bromspinnen ligger ca 2mm ovanför hjulet.
Justering av bromsar: Bromsarna måste kontrolleras och justeras med jämna mellanrum. Detta görs
genom att skruva åt eller lossa den övre skruven. Genom att lossa de övre skruvarna ökas
bromsstyrkan.

Vid bortmontering följ anvisningarna ovan i omvänd ordning.
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Monteringsanvisning sittplatta Nurmi Neo
2014

1. Ta bort plastpluggarna på ramen.

2. Montera sittplattan med tillhörande
skruvar i ramen där plastpluggarna tagits
bort.

3. För att byta ut polstringen på sittplattan
lossas skruvarna på plattans undersida.

För avmontering av sittplatta, följ anvisningarna ovan i omvänd ordning.

Monteringsanvisning släpbroms Nurmi Neo
2014

1. Börja med att montera bort bakhjul samt
tippskyddshållare. Placera bulten i
tippskyddshållaren enligt bilden.

2. Montera sedan tillbaka tippskyddshållaren på
bakramen av rollatorn och ersätt distansbrickan
med släpbromsen (se bild 3).

Bild 3
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4. Montera därefter tillbaka hjulet och dra åt med
momentnyckel 20 Nm.

För justering av släpbromsen, se bruksanvisning.
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