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Sitthöjd, modell iChair mc3 (1.612)

Ställa in sitthöjden

Lyftpelare med elektrisk lutning
För att ställa in sitthöjden så ska adapterplattan (1) 
placeras på följande sätt:

Sitthöjd 45 cm

Sitsramen monteras i adapterplattans (1) understa hål (2) 
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Sitthöjd 48 cm
Sitsramen monteras i adapterplattans (1) översta hål (4) 
[5]+[6]
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Sitthöjd 51 cm
Vänd adapterplattan (1) vertikalt 180° och montera sedan 
sitsramen i de nedre hålen (2) [7]+[8].
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Lyftpelare utan elektrisk sitstilt

För att ställa in sitthöjden så ska adapterplattan (1) 
placeras på följande sätt:

Sitthöjd 45 cm
Sitsramens bakre övre fästhål (2) monteras i 
adapterplattan (1) [3]

Sitthöjd 48 cm

Sitsramens bakre nedre fästhål (4) monteras i 
adapterplattan (1) [5].

Sitthöjd 51 cm
Vänd adapterplattan (1) vertikalt 180° [6] och montera 
sedan sitsramens bakre nedre fästhål (4) i adapterplattan (1)

Ställa in sitsvinkeln

Följande sitsvinklar är möjliga genom val av sitsramens
främre fästhål:

Sitsvinkel

Sitthöjd

0° 4° 8° 12°

Sitsramens främre fästhål

45cm a b c

48cm c d e

51cm d e f
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☞.Sitsramens främre fästhål fästs beroende på önskad 
sittvinkel i enighet med tabellen <ställa in sitsvinkel> 
nedan. 
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