
Djupanpassning av armstödsdynan
För att anpassa armstödsdynans position, så demontera 
fästskruvarna (1), flytta armstödsdynan framåt eller 
bakåt till önskad position i enighet med armstödsdynans 
hålbild och montera fästskruvarna (1) igen.

Ställ in klädskyddets höjd
För att ställa in klädesskyddets höjd ska du loss 
klämskruvarna (2).

Anpassa armstödet i djupled
För att anpassa armstödets djupposition, så demontera 
fästskruvarna (3), flytta armstödshållaren framåt/bakåt 
till önskad position i enighet med sitsramens hålbild och 
montera fästskruvarna (3) igen.

Kabeldragning
☞.Manöverboxens kabel fixeras ovanför klädesskyddet 
med hjälp av en kabelklämma (4)
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Montera ny armstödsdyna
För att byta ut armstödsdynan skall den befintliga först 
demonteras genom att skruva bort fästskruvarna (1), 
montera sedan den nya armstödsdynan på motsvarande 
sätt med samma fästskruvar (1).

Ställa in armstödets höjd
För att ställa in armstödshöjden ska du lossa 
klämskruven (5). Justera höjden och håll armstödet 
i den önskade höjden. Dra åt klämskruven (5) igen.

!
Observera:
Håll i armstödet med en hand då du lossar 
klämskruven (5) så att det inte faller ned. 
Klämrisk vid demonterad eller för löst åtdragen 
klämskruv (5)!

• Vid inställningen har den maximala armstödshöjden
nåtts när en markering på röret blir synlig (6)

• Kontrollera att klämskruven (5) är åtdragen för att
förhindra att armstödet förskjuts nedåt
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