Krabat Runner

Bruksanvisning och monteringsanvisning
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B-02 – Krabat Runner – Bruksanvisning
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01 Krabat Runner
02 Sadel, komplett

Nödvändiga verktyg:
För att justera sittdjup eller sittvinkel används en 4mm insexnyckel.
Viktigt: Fäst skruvar och handtag noggrant.
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Monteringsanvisning:
Styre:
1. Vinkla upp styret till upprätt position.
2. Rotera handtaget uppåt för att låsa styret i position.
3. Rotera säkerhetsspärren för att låsa handtaget.

Säkerhetsspärr

Handtag

Notera: Säkerhetsspärren skall alltid vara låst när Krabat Runner används!
4. Styret justeras i höjd genom att lossa spännet, flytta styret till önskad höjd och spänn.

Spänne
Sadel:
5. Placera sadeln i önskad position, främre eller bakre. Placera skruvarna med spännhandtag i
de gängade hålen och dra åt noggrant. För att förhindra att handtagen är i vägen ska de
lyftas och roteras inåt som bilden nedan visar.
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Främre position

Bakre position

Justering av sadel:
6. Höjdjustering: Lossa klämman, justera sadel till önskad höjd och spänn klämman.
7. Djupjustering / vinkeljustering: Lossa de två skruvarna (en på var sida), flytta sadeln till
önskat position och spänn noggrant.

Klämma
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Påskjuthandtag (tillbehör):
Krabat Runner kan kompletteras med en påskjuthandtag. Denna kan eftermonteras vid behov.

Påskjuthandtag
Klämma

Låsspärr

Låsspärr

8. Ta bort proppen som är monterad i röret för påskjuthandtag.
9. Trä klämman över röret på Krabat Runner som visas i bilden ovan.
10. Dra ut låsspärren och skjut ned påskjuthandtag helt i röret. Se till att låsspärren klockar i lås
innan klämman dras åt.
Notera: Påskjuthandtaget ska alltid låsas med låsspärren för säkerhet.
Broms - Parkeringsbroms:
Krabat Runner är försedd med en kombinerad broms/parkeringsbroms.

Bromshandtag

Lås vid parkering
Bromsen ska underhållas
regelbundet för optimal funktion

11. För att använda parkeringsbromsen trycks bromshandtaget in och därefter trycks låsknappen
in.

B-02

V.2.2

17.09.2019

6

Bromsen ska underhållas
regelbundet för optimal funktion

Låsmutter

Justerskruv

12. För att justera bromvajern lossas låsmuttern och därefter kan bromsvajern spännas. Spänn
låsmuttern.
Allmänt:
•
•
•
•

Maximum brukarvikt: 35 kg!
Krabat Runner är inte en leksak. All användning skall ske under vuxens tillsyn!
Krabat Runner skall inte köras snabbare än 5 km/h!
Olyckor kan ske. Använd därför alltid hjälm och annan nödvändig
skyddsutrustning.

Extra:
Det går att fästa en draglina i Krabat Runner, denna fasts I fästpunkten på styrets främre del.

Fästpunkt
för drag
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SÄKERHET
Alla Krabat produkter är CE märkta enligt 93/42/EEG, Klass 1, 14 Juni 1993 - säkerhets- och
funktionskrav som ställs på medicintekniska produkter. Denna bruksanvisning är godkänd enligt
denna standard.
Produktens livslängd beräknas till 5 år vid normalt bruk. Efter denna tid kan produkten renoveras av
Krabat AS eller annan godkänd partner för att förlänga livslängden. All service och underhåll ska
utföras av Krabat eller auktoriserad partner
Produkter med elektriska komponenter ska gås igenom tekniskt av Krabat AS innan de får
återanvändas.

CE-märkningen ska tas bort om produkten modifieras eller delar används som inte är
original.
Justeringar som inte finns beskrivet i bruksanvisning får endast utföras av Krabat eller
person godkänd av Krabat.
Krabat produkter är inte leksaker. Olämpligt handhavande kan skada såväl användare
som produkt.

GARANTI
Krabat 2 års garanti på alla produkter. Garanti gäller brister i utförande eller material. Garantin kan
begränsas vid brister i service och underhåll. Det är kundens ansvar att underhåll utförs.
Garantin täcker inte skada uppkommen på grund av oaktsamhet, felaktig användning eller brist på
underhåll. Garantin täcker inte normalt slitage eller förbrukningsdetaljer.
Garantin upphör att gälla om icke-originaldelar används eller om produkten repareras eller anpassas
av personer som inte är godkända av Krabat.

ÅTERFÖRSÄLJARE, SVERIGE

Svancare AB, Alvägen 1, 771 41 LUDVIKA
www.svancare.se
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