
Drivhjul 
Sædehøjde bagtil

Forhjul 
Sædehøjde fortil

Forgaffel

24” Pos. 5” / 125 mm 6½” / 165 mm 7” / 175 mm Mellem
41,0 cm C

Trinløst 42,5-49,5 cm Trinløst 44,5-51,5 cm
Standard 46 cm

Trinløst 45-52 cm45,5 cm B
50,0 cm A

QUICK GUIDE TIL CROSS / CROSS XL

1. SÆDEBREDDE
 CROSS (Maks. brugervægt 125 kg)  
 35,0 cm  37,5 cm  40,0 cm  42,5 cm   
 45,0 cm  47,5 cm  50,0 cm   
 
 CROSS XL (Maks. brugervægt 155 kg)  
 47,5 cm  50,0 cm  52,5 cm  55,0 cm  57,5 cm  60,0 cm
 
2. SÆDEDYBDE
 Kort model: 37 - 47 cm
 Lang model: 43 - 53 cm

 Kort model anbefales ved  
 sædedybde 47 cm og derunder

3. SÆDEHØJDE

Cross Høj model (Ofte med fødder på benstøtter)

Sædeenheden er som standard 
kippet 3° bagover
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Drivhjul 
Sædehøjde bagtil

Forhjul 
Sædehøjde fortil

Forgaffel

22” Pos. 5” / 125 mm 6½” / 165 mm 7” / 175 mm Kort

38,5 cm C
Trinløst 38-45 cm

Standard 39 cm
Trinløst 41-47 cm Trinløst 43-47,5 cm43,0 cm B

47,5 cm A

Indstilling af Drivhjul:
•	 Højden ændres ved at flytte drivhjulet op/ned
•	 Balance ændres ved at flytte drivhjulet frem/tilbage
      Pos.1 = meget aktiv stol / Pos.4 = meget stabil stol

•	 Møtrikken på indersiden af stolen afmonteres (24mm nøgle)
•	 Begge ”alubrikker” flyttes til ny position (brikken skal vendes 

så den passer ind i stellet) 
•	 Akselhylsteret isættes, så det låser sig selv
•	 Spændeskive og møtrik monteres igen

Cross Lav model (Ofte gå-stol)
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Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tel 79 68 58 33  Fax 75 66 52 57
info@etac.dk  www.etac.dk

1. Indstilling af sædevinkel og sædehøjde fortil:
 * De 2 bolte ved forgaffelhuset løsnes i begge sider
  med en 6amm unbrakonøgle  
 * Find korrekt højde og vinkel
 *  Spænd den øverste bolt i begge sider
 *  Placer forhjulshusene i vatter
 * Spænd den nederste bolt i begge sider

2.  Indstilling af sædedybde:
 * Sædedybden kan indstilles 0 - 10 cm ved at løfte det 
  forreste sædebetræk og skubbe det bagud/fremad. 
      Sædedybden påvirkes også af rygbetrækkets indstilling 

3. Indstilling af rygvinkel: Trinløs justerbar 5° forover til 15° bagover:
 Juster et rygrør ad gangen (kan gøres med bruger i stolen) 
 *  Bolten på indersiden af ryglænsbeslaget løsnes med 13 mm nøgle
 *  Indstil den ønskede vinkel ved at justere skubbehåndtaget
 *  Bolten spændes

 
4. Indstilling af ryghøjde: Trinløs justerbar 30 til 45 cm:
 (kan gøres med bruger i stolen)      
 * Bolten på indersiden af rygrøret løsnes 2 - 3 omgange med 5 mm
  unbrakonøgle
 * Juster højden ved at trække ryglæn op eller ned efter målebånd
 * Bolten spændes fast igen
 * Sørg for at begge sider er i samme højde ved at kontrollere målet på 
 målebåndet på bagsiden af rygrøret

5. Indstilling af velcro ryg:       
 *  Alle velcrobånd løsnes
 *  Bånd på øverste del af bækken strammes til
 *  Øvrige bånd spændes løst

6. Vinkling af fodplade:
 *  Begge bolte løsnes ½ - ¾ omgang med 5 mm unbrakonøgle
 * Fodpladen vinkles og begge bolte spændes 

7. Indstilling af armlænshøjde:    
 *  Afmonter bolt og møtrik med 3 mm unbrakonøgle
 *  Træk armlæn op eller ned til ønsket højde    
 * Monter bolten igen
 
 Ved at flytte armlænsbeslaget kan højden justeres yderligere:
 * Boltene løsnes med 5 mm unbrakonøgle
 * Monteres i det andet hul
  

Indstilling af Cross / Cross XL

 


