
SITTBREDD

Ställa in bredden mellan armstöden
Sittbredden är inställbar genom förskjutning av 
armstöden i sidled. Efter att ha lossat klämskruven (1) på  
varje sida, förskjuts armstöden till önskad sittbredd.

!.
Observera:
Vid inställningen så nås den maximala sittbredden när 
en markering [2] är synlig på fyrkantsröret.

Det står tre armstödsfästen [3] till  förfogande:

– kort ( X = 87 mm )
– mellan ( X = 112 mm )
– lång ( X = 140 mm )

☞ Du hittar användningen i följande tabell.

Tabell: armstödsfästen [3]

Modell        Armstödstyp     Armstödsfäste

kort mellan lång

iChair MC2
1.611

106 X3 X

4960 X3 X

21 X3 X

iChair MC3
1.612

106 X1 X2 X

4960 X1 X2 X

21 X1 X2 X

iChair MC2
XL

1.614

106 X

4960 X

21 X

1) Endast vid sittbredd 38 cm i 
kombination med elektrisk sitstilt

2) Endast vid sittbredd 43 cm i 
kombination med elektrisk sitstilt

3) Endast vid saxlyft

2

1

X

3

Ställa in sittbredden via sittramen
Genom parallell förflyttning av den dubbelsidiga 
sittramen så går det att ställa in sittbredden.

– För att ställa in sittbredden så ska tvärstagen (4)+(5)
monteras i motsvarande monteringsposition.

☞ Du hittar monteringspositionerna i de följande
tabellerna.

☞ Vid sittbredd 38cm så skall justeringsröret (6)
demonteras.

4

5
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Tabell: Monteringsposition för det främre tvärstaget (5)

D
C

A
B

Sittbredd.[cm]

Modell 38 43 48 53 58

iChair mc1
1.610 A B C D –

iChair mc2
1.611 A B C D –

iChair mc3
1.612 A B C D –

iChair mc2 XL
1.614 – – B C D

Tabell: Monteringsposition för det bakre tvärstaget (4)

C
B

A5 5

Sittbredd.[cm]

Modell 38 43 48 53 58

A
utan pos (5) B C –

B C –

B C –

– – A B C

iChair mc1
1.610
iChair mc2
1.611
iChair mc3
1.612

iChair mc2 XL
1.614

A

A
utan pos (5) A

A
utan pos (5) A
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