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INSTRUKCJA MONTA¯U

ALLCROSS



1. Odkrêciæ standardowe
ko³a do jazdy
w pomieszczeniu, 
kluczem „19” 
znajduj¹cym siê
w zestawie (rys 1, 2)

2. Przykrêciæ zawieszenie
przednie z przodu urz¹dzenia
za pomoc¹ dwóch z szeœciu 
œrub M12 do³¹czonych do ze-
stawu jak pokazano na rysun-
ku  kluczem  „19” (rys 3, 4)

3. Przykrêciæ pozosta³ymi czterema œrubami M12 dwa tylne ko³a 
wraz z zawieszeniami  kluczem „19”. (rys. 5)

4. Zamocowaæ dwie 
dŸwignie hamulca 
na obrêczy 
urz¹dzenia tak, 
aby pod praw¹ 
d³oni¹ pacjenta 
znajdowa³a siê 
dŸwignia hamulca ko³a prawego a pod 
lew¹ ko³a lewego, dokrêcaj¹c luŸno œrubê 
a nastêpnie docisn¹æ mechanizmem 
mimoœrodowym (rys 6, 7).

5. Przymocowaæ linki hamulcowe do ramy w 
miejscach pokazanych na rysunku nr 8 za 
pomoc¹ specjalnych „klipsów” 
za³¹czonych w zestawie. 
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Uwaga: Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê aby 
linki przebiega³y bez za³amañ, w przeciwnym razie 
mo¿e dojœæ do nieprawid³owego dzia³ania 
hamulców, co mo¿e doprowadziæ do wypadku.

6. Sprawdziæ ciœnienie powietrza w ko³ach, które powinno wynosiæ 
oko³o 2,5 Bar w  razie potrzeby uzupe³niæ. 

7. Sprawdziæ skutecznoœæ hamulców,
w razie potrzeby wyregulowaæ 
pokrêt³em znajduj¹cym siê przy 
dŸwigni hamulca. Je¿eli zajdzie 
koniecznoœæ dodatkowo wyregulowaæ 
œrub¹ znajduj¹c¹ siê przy przednich 
ko³ach za pomoc¹ klucza nr “8”

8. Przymocowaæ koszyk do uchwytu 
umieszczonego na obrêczy biodrowej 
jak pokazano na zdjêciu. (rys. 9)

Zestaw CROSS

1. Ko³o tylne skrêtne z zawieszeniem
– 2 szt. (rys. 10)

2. Zawieszenie przednie z ko³ami 
– 1szt. (rys. 11)

3. DŸwignie hamulca z linkami – 2 szt. (rys. 
12)

4. Koszyk z uchwytem do zamocowania – 
1 szt. (rys. 13)

5. Pompka – 1 szt. (rys. 14)
6. Klucz p³aski „19” – 1 szt. (rys. 14)
7. Klucz p³aski „8” – 1 szt. (rys. 14)
8. Œruba M12x1,25x35

– 2 szt. (rys. 14)
9. Œruba M12x1,25x25 

– 4 szt. (rys. 14)
10. Klipsy mocuj¹ce linki 

hamulcowe - 4 szt. (rys.12)
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