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Huvudstöd Stealth Comfort JR/barn
Art.nr: 2013-1107 (inkl. 15 cm stång)

Huvudstöd Stealth comfort JR/barn set.

Staget på huvudstödet placeras i hållaren.

2433-2177

Montera beslaget med de medföljande skruvarna.

Säteschassiet har förberedda genomföringshål för
montering av beslaget. Känn med fingrarna var de är.
Använd en gängtapp och kör baklänges tills det är hål
i tyget. Växla till framåtkörning och kör in i det gängade
hålet och tillbaka igen.
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Ringen på röret lossas. Justera höjden, spänn ringen
igen. Om man önskar huvudstödet så lågt att det inte
är plats för röret nedanför hållaren, ska röret kortas av.

Huvudstödet kan justeras i alla led.
För att justera vinkel:
Lossa skruven i den aktuella leden - justera - dra åt
skruven igen.

Huvudstöd monterat.

Monteringsanvisning
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Armstödsdyna Spinalus-1 barn
Armstödsdyna Spinalus-1 barn

2433-2175

Art.nr: 2406-1509 og 2406-1510

Längst ut - och
längst fram.

Längst in - och
längst fram.

Längst bak - längst
ut.

Längst bak - längst
in.

Vinklad in.

Vinklad ut.

Monteringsanvisning

SE

1 av 1

Version 1.0.0/02-2020

Minicrosser AB

7 av 28

Joystick R.net JSM-LED-L
Joystick R-net JSM-LED-L
Art.nr: 2405-1437

Joystick R.net JSM-LED-L

För att avmontera joysticken som skall bytas: Fäll upp
armstödet.

Koppla bort joysticken.

2433-2179

Joysticken är fastsatt med 2 skruvar. Montera av dem.

Botten av Joystick R-net JSM-LED-L. Den har också 2
monteringshål.
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Montera Joystick R-net JSM-LED-L med 2 skruvar.
Anslut kontakten.
Klar att användas.
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Stealth bålstöd barn/junior
Stealth bålstöd barn/junior
Art.nr: 2013-1422

Stealth bålstöd barn/junior set.

Öppna de två dragkedjorna i ryggen i den sida
bålstödet skall monteras. Här finns slitsen det skall
monteras på.

Bålstödet kan justeras i alla led. Det kan tillföras extra
led eller led kan tas bort.

2433-2178

Montera bålstödet
i slitsen bak på
stolens rygg.
Bålstödet kan
justeras upp/ned
i slitsen. Dra åt
skruvarna.
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Justeringsskruvarna på bålstödets dyna.

Bålstödet kan svängas helt bort genom att trycka på
den röda knappen.
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Lårstöd Stealth - Spinalis-1 och 2
Lårstöd Stealth - Spinalis-1 och 2
Artikelnummer: 2413-1142 och 2413-1143

Lårstödets fäste skjuts in i den yttre c-skenan.

Spänn fast med två skruvar.

Genom att lossa skruvarna vid kulleden kan man
vända och ställa in stödet i alla riktningar. Dra åt igen
efter justering.

2433-2151

Fälls ner genom att trycka in den röda knappen.
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Alla leder kan justeras. Extra led kan också beställas.
Verktyg: Sexkantnyckel 4 mm og 2,5 mm

Lårstödsdynan kan justeras upp/ner i dessa spår.
- Lossa skruvarna
- Justera
- Dra åt skruvarna igen
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Vårdarstyrning R-net - Mo-vis (barn)
Vårdarstyrning R-net - Mo-vis (barn)
Art.nr: 2419-1026

Vårdarstyrning R-net - Mo-vis set.

Det skall användas ett annat beslag till Mo-vis
vårdarstyrning. Montera av ställdonet på ryggbeslaget.

Montera av beslaget.

2433-2176

Montera det medföljande beslaget.

Montera ställdonet på det nya
beslaget.
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Montera Mo-vis monteringsbeslaget med de
medföljande skruvarna. Den ena skruven är nedsänkt
för att kunna bara bakom gasdämparen.

Mo-vis styrningen monteras på beslaget med de
medföljande skruvarna.

Kabeln från Mo-vis styrningen förs igenom hålet här.
NB Om evt. nackstödet är i vägen, demontera det
tillfälligt.

Gör ett hål för kabeln i genomföringen. Klipp en slits
från toppen av rundningen till hålet.

Genomföringen monterad.

Montera av kontakten vid joysticken, samt i andra
änden. Finns bakom ryggklädseln. Kabeln från Mo-vis
förbinds med Y-kabeln.
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Anslut den medföljande BUS-kabeln.

Anslut till Joysticken. Och stripa som tidigare.

Om man har köpt till en knapp-box, monteras den här.

Kontakten från knapp-boxen förs igenom här.

Monter av skyddet.

Anslut kontakten från knapp-boxen.

Monteringsanvisning
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Overskrift
Varenummer

Samla kablarna åt sidan som på bilden. Var
uppmärksam på att det är kabel nog till att
vårdarstyrningen kan fällas upp och ner.
Dra åt stripes och klipp ändarna.
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Vårdarstyrning Dual R-net SP1 barn
Vårdarstyrning Dual R-net SP1 barn
Art.nr: 2419-1064

1
1.
2.
3.
4.

4
3
2
Vårdarstyrning Dual R-net SP1 barn.

2433-2174

Öppne de två dragkedjorna bak på barnsätet på den
sida joysticken är monterad.

Hållare för ledsagarstyrning komplett
Joystick R-net attendant
Bus-kabel 0,5 m
R-net Y-kabel

Nödvändiga vektyg:
•
•
•
•

Fastnyckel stl 10
Insex 5
Insex 4
Avbitartång

Montera hållaren i slitsen med medföljande skruvar,
brickor och muttrar. Hållaren kan justeras upp/ned i
slitsen till önskad höjd.

Montera av kontakten vid joysticken, samt den andra
änden. Finns bakom ryggklädseln.
Anslut Y-kabeln.

Monteringsanvisning
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Anslut medföljande BUS-kabel.

Anslut till Joysticken. Stripa upp som innan.

Fingerskruv

Montera R-net Dual Attendent på hållaren.

Montera hållaren i beslaget, dra åt med fingerskruven i
önskad höjd. Anslut kabeln till Y-kabelns kontakt.

Tryck på knappen här för att justera vinkeln på Dual attendant.
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Bord, plexi
Bord, plexi - Spinalis 2
Artikelnummer: 2414-1030

Ta bort ändskyddet på det armstöd bordet skall
monteras på. Skall alltid vara på den motsatta sidan av
joysticken.
Bordets fäste förs in i spåret närmast sitsen.

Armen till bordsplattan förs in i röret. Fastgörs med
pinolskruven.

Bordets avstånd till
användaren kan justeras både
med pinolskruven, i beslagets
slits och med låsbrickan.
Låsbrickan dras ut, justeras till
ett av hålen, så placeringen
är låst.

2433-2118

Justeringshål

Monteringsanvisning
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Bord, plexi - Spinalis 2
Artikelnummer: 2414-1030
Armstödsdyna
Armstödsfäste
Detta beslag monteras
mellan armstödsdynan
och armstödsfästet.

Avmontera armstödsdynan genom att ta bort de två
skruvarna. Verktyg: Torx 25

Montering av armstödsbeslag.
Verktyg: Torx 25

Dra ut och vrid det
fjäderbelastade stiftet,
så det stannar ute.

Skjut in det fyrkantiga röret in i armstödsbeslaget.

Justera avståndet ut/in här.
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Om bordsplattans vinkel skall justeras, är det 4 skruv
som skall lossas - justera och spänn igen.

Vid leverans av bordet sitter en skyddande film på båda
sidor. Ta bort den innan bordet tas i användning.

Verktyg: Insex 4 + fastnyckel 10

När bordet inte används kan det fällas ner på sidan av
stolen, så det inte är i vägen.

Monteringsanvisning
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Om bordet skall vändas
Om bordet skall fastgöras i det motsatta armstödet, kan det lätt vändas.

Montera av bordsplattan och spänn fast stativet.
Montera av skruv och bricka.

Dra av armen och bussningen och vänd till motsatt
sida.

Sätt på den igen.

Montera bussningen igen.

Använd Loctite på skruven, före den och brickan
monteras igen.

Montera bordsplattan igen.

Monteringsanvisning
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Nödstopp med fjärrstyrning
Nödstopp med fjärrstyrning
Art.nr: 2406-1521 (MC 1104, MC 1124, X-Joy)

Nödstopp med fjärrstyrning, set.

Börja med att ta ur batterierna. Öppna luckan.

Koppla bort kontakten.

Dra ut batterilådan.

2433-2180

Lossa batteri-remmarna och vippa ut batterierna.
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På nödstoppsensorn är det
kabelsko att montera på
batterierna.

Placera 2 stycken kardborre på det ena av batterierna.

Nödstoppssensorn sätts fast här med kardborren.

Batterierna sätts i lådan igen, med kablarna
nedstoppade imellan dem. Nödstoppsensorns sista
kontakt skall vara åtkomlig efter att batterierna är
monterade igen.

Monteringsanvisning

SE

2 av 4

Version 1.0.0/09-2020

Minicrosser AB

25 av 28

Inkoppling på Spinalis-1 barn

Nödstoppssensorns kontakt träs igenom chassiet och
in till styrningen. Kåpan monteras av.

Kontakten monteras här.
Montera kåpan igen.

När man trycker på sändaren stoppar stolen direkt.
För att få stolen att köra igen, skall man slå av och på igen
på joysticken.
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Inkoppling på Spinalis-2

Montera av ryggklädseln genom att dra ner dragkedjan
och trä av klädseln.

Lossa de nödvändiga sadeljorden för att komma in till
styrningen i ryggen.

Montera kontakten från nödstoppsensorn här. Det kan
vara en propp i kontakten som först skall tas bort.

Montera sadeljorden och klädseln igen.

När man trycker på sändaren stoppar stolen direkt.
För att få stolen att köra igen, skall man slå av och på igen
på joysticken.
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