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BYTE AV ARMSTÖD
Tidsåtgång: 1-2 minuter

1)  Lossa stoppskruvarna med en   
stjärnskruvmejsel.

2) Lossa ratten vid höjdjusteringen 
och drag upp armstödet.

BYTE AV ARMSTÖDS-
PLATTOR
Tidsåtgång: 1-2 minuter
1)  Lossa skruvarna i höjd-
justeringen med insexnyckel 
nummer 5.

2) Lyft upp höjdjusteringen och tag 
bort armstödsplattan.

3) Skruva dit höjdjusteringen på   
den nya armstödsplattan med   
insexnyckel nummer 5. Skruva åt   
ordentligt.
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BYTE AV SIDA PÅ ROTA-
TIONSSPAKEN - GAS 
Tidsåtgång: 10 minuter

1)  Lossa två skruvar i chassit med   
insexnummer 6 mm. Lyft upp   
sitsen och lägg upp den. 

2)  Använd två 13 mm nycklar för   
att lossa de två genomgående   
skruvarna 

3) Tag bort skruvarna.
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4)  Lyft upp rotationen och vrid 90°

5) Montera sedan i omvänd 
 ordning. Se till att stolens sits   
 hamnar rakt i chassit. Skruva åt  
 de två M8-skruvarna i chassit   
 med 35 Nm.
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BYTE AV SIDA PÅ ROTA-
TIONSSPAKEN- EL
Tidsåtgång: 30 minuter

1) Lägg dit en motkloss ca 15 mm 
under ställdonet innan du lossar 
skruvarna. (Klämrisk). Lossa övre 
skruv med nyckel nr 5 mm.

2) Lossa de två undre skruvarna i   
chassit med 6 mm insexnycklar.   
Lyft upp sitsen.

3) Lossa skruvarna på motsatt 
sida. Använd 13 mm nycklar, dra åt 
med 35 Nm. 
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4) Lossa de två genomgående 
 skruvarna och muttrarna på 
 andra sidan med 13 mm nyckel.

5) Tag loss rotationsbackarna och   
skifta sida. Montera i omvänd   
ordning. Dra åt med 35 Nm.
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BYTE AV MULTIRYGG
Tidsåtgång: 10 minuter

1)  Lossa skruven som håller fast 
multiryggens undre rör med hjälp 
av en #13 ring nyckel.

2) Dra ut multiryggens undre rör. 
Montera tillbaka i omvänd ordning

BYTE RYGGSTOLPE MULTI-
RYGG. 
Tidsåtgång: 1-3 minuter

1) Lossa spaken och håll fast 
ryggstödet så att den faller inte ner.

2)  Tryck in fjäderkulan och dra ut 
ryggstolpen. Montera tillbaka i 
omvänd ordning.
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BYTE AV RYGGPLATTA
Tidsåtgång: 0,5-2 minuter.
Kan göras utan verktyg.

1)  Lossa den översta ratten, tills du  
 kan lyfta upp ryggen.

2) Tag bort ryggen. Sätt dit den   
nya ryggen och drag åt ratten.

BYTE AV RYGGSTOLPE 
Tidsåtgång: 1-3 minuter

1) För att lossa hela ryggstolpen
till ryggen, skruva bort stopp-
skruven först med en stjärn-
skruvmejsel.

2) Lossa den stora ratten och drag   
upp ryggstolpen. Sätt dit den   
nya ryggstolpen och skruva åt   
ratten och sätt dit stoppskruven.
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BYTE AV RYGG
Tidsåtgång: 1 minuter.
Kan göras utan verktyg.

1)  Lossa på ratten för att byta rygg.

2) Lyft bort ryggen och sätt dit en   
ny. Skruva åt ratten när du fått   
den i rätt höjd.
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BYTE AV SIDA FÖR 
LYFTSPAK
Tidsåtgång: 10 minuter

1)  Använd två 13 mm nycklar och   
lossa de två genomgående 
 skruvarna. 

2) Drag ut skruvarna.

3) Lyft upp ställdonet.

4) Lyft upp klämbackarna.
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5)  Tag loss lyftspaken.

6) Byt sida på lyftspaken.

7) Sätt tillbaka klämbackarna.

8) Sätt tillbaka ställdonet och drag  
 åt alla skruvar med 35 Nm.
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BYTE AV SIDA PÅ 
MANÖVERDOSA
Tidsåtgång: 5 minuter

1)  Skjut ut manöverdosan rakt 
ut genom att trycka i bakkant på 
manöverdosan.

2) Dra sladden över till andra sidan 
av stolen. 

3) Tryck manöverdosan in i 
armstödet rakt tills ett klick hörs.
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BYTE AV SIDA PÅ 
MANÖVERDOSA
Tidsåtgång: 15 minuter

1)  Lossa stoppskruven på 
 armstödet.

2) Lossa armstödet med ratten och  
 lyft av det.

3) 

4) Tag bort manöverdosan.
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5)  Skruva loss två skruvar på 
undersidan av armstödet med 
insexnyckel nr 5 mm.

6) Lossa skruvarna från metall-  
blecket till manöverdosan med   
insexnyckel nr 2 mm.

7) Vänd magnetlisten och skruva 
dit skruvarna med insexnyckel
nr 2 mm.

8) Byt sida på armstödet och sätt 
tillbaka skruvarna och skruva 
fast dem ordentligt allt i
omvänd ordning. Kom ihåg 
stoppskruven, skruvas fast med
en stjärnskruvmejsel.
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HJUL - BYTE FRAM
FORMA
Tidsåtgång: 5 minuter

1)  Lossa skruven i metallbrickan   
med insexnyckel nr 5 mm.

2) Drag loss hjulet. Byt hjul. Kom 
ihåg att limma skruven och drag
åt med 15 Nm.

HJUL - BYTE BAK
FORMA
Tidsåtgång: 10 minuter

1)  Lossa skruven i bromsspaken   
med insexnyckel nr 5 mm och   
tag bort bromsspaken och 
kugglåsen. 

2) Lossa segersäkringen med en   
skruvmejsel och tag bort den. 
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3)  Drag bort plastbrickan från sex-  
kantstången.

4) Drag ur sexkantstången från   
chassit. 

5) Lossa skruven i metallbrickan   
med insexnyckel nr 5 mm. 

6) Byt hjul. Kom ihåg att limma 
skruven och drag åt med 15 Nm.
Sätt dit allt igen i omvänd ordning.
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HJULBYTE - FRAM STEEL
Tidsåtgång: 2 minuter

1)  Lossa skruven och muttern med  
 två fasta nycklar nummer 13.

2) Drag ut skruven och byt hjul.   
Gör allt i omvänd ordning och   
skruva åt med 25 Nm.
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HJULBYTE - BAK STEEL
Tidsåtgång: 5 minuter

1)  Lossa spårryttaren på    
bromsstången.

2) Drag ur bromsstången från chas-
sit.

3)  Lossa skruven som håller i hjulet 
med insexnyckel nummer 5. 

4) Drag ut hjulet och montera i om-
vänd ordning. Dra åt med 15 Nm.
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SIDBYTE AV SPAKBROMS 
Tidsåtgång: 5-10 minuter

1)  För att byta bromsen från höger 
till vänster sida låt stolen stå 
obromsad.

2) Lossa skruven i bromsspaken 
med insexnyckel nr 5 mm.

3) Lossa segersäkring med en 
skruvmejsel och tag bort den.

4) Tag loss plastbrickan som sitter 
innanför segersäkringen. Drag 
av brickan från sexkantstången.

5) Drag ur sexkantstången och byt 
sida. Montera och skruva i 
omvänd ordning
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SIDBYTE AV MITTMON-
TERAD BROMSSPAK 
(STEEL)
Tidsåtgång: 5 minuter

1)  Lossa på ratten.

2) Drag upp bromsspaken från 
adaptern.

3) Byt till andra sidan och gör allt i 
omvänd ordning.
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DEMONTERING AV STEEL-
CHASSI
Tidsåtgång: 3-5 minuter

1)  Lossa skruvarna med 
insexnyckel nr 6 mm.

DEMONTERING AV 
FLEXBASE-CHASSI 
Tidsåtgång: 5 minuter

1) Lägg dit en motkloss ca 15 mm 
under ställdonet innan du lossar 
skruvarna. (Klämrisk). Lossa
övre skruv med insexnyckel
nr 5 mm.

2) Lossa de två nedre skruvarna   
med insexnyckel nr 6 mm.

3) Lyft upp ställdonet.
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DEMONTERING AV 
FOTRING - STEEL
Tidsåtgång: 1-3 minuter

1)  Fäll upp fotringen.

2) Lossa skruven med insexnyckel 
nr 5 mm på båda sidorna.

DEMONTERING AV 
FOTRING - FLEXBASE
Tidsåtgång: 1-3 minuter

1) Fäll upp fotringen. 

2) Lossa de fyra skruvarna på 
undersidan med insexnyckel 
nr 5 mm.
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BYTE AV STÄLLDON - EL 
Tidsåtgång: 25 minuter

1) Lägg dit en motkloss ca 15 mm 
under ställdonet innan du lossar 
skruvarna. (Klämrisk). Lossa
övre skruv med insexnyckel
nr 5 mm.

2) Lossa de två undre skruvarna i   
chassit med 6 mm insexnycklar.   
Lyft upp sitsen.

3) Tag loss kabeln till ställdonet.
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4) Lossa och tag bort skruvarna. 

5) Lyft bort och byt ställdonet.   
Skruva och sätt tillbaka allt i   
omvänd ordning.

M6 15 Nm
M8 35 Nm
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BYTE AV GASKOLV 
Tidsåtgång: 15 minuter

1)  Lossa två skruvar i chassit med 
insexnyckel nr 6 mm.

2)  Lyft upp sitsen. 

3) Lossa de två genomgående  
skruvarna, håll en 13 mm 
insexnyckel på muttern och en på  
skruven och lossa.

4) Lossa gaskolven ur klämback-
en. Byt och skruva tillbaka i omvänd 
ordning. Dra åt med 35 Nm.
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BYTE AV SITS
Tidsåtgång: 5 minuter

1)  Sits sett underifrån.

2) Lossa på alla 6 skruvarna med 
insexnyckel nr 5 mm under 
sitsen. Lyft bort sitsen och byt 
till ny.

3) Skruva åt alla 6 skruvarna 
med 15 Nm.

4)  Se till att alla skruvarna är 
 åtskruvade med 15 Nm.
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TVÄTTRÅD
1) Alla produkter som är avtagbara  
 är uppmärkta med tvättråd. 
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BYTE AV BATTERI
Tidsåtgång: 10 minuter

1)  Ta bort batteriskyddet för att 
komma banden som är spännda 
runt batteriet.

2) Koppla isär batteriet från 
elektroniken. Kontakterna ligger 
innanför batteriskyddet. 

3) Lossa banden för att frigöra 
batteriet. Batteriet sitter även med 
kardborre. 

4) Montera det nya batteriet. 
Batteriet ska alltid monteras med 
svarta kablar ihop och röda ihop. 
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5)  Spänn fast batteriet med banden 
igen fäst kablar och sedan sätt på 
batteriskyddet.
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