MONTERINGSANVISNING BRUNSTAD DELTA

SVENSK

MONTERING
Monteringen är den samma oavsett vilken Delta modell det gäller. Om den har låg eller hög
rygg, fyra ben eller snurrfot.

Lyft sitt och rygg försiktigt över träverket och placera den
innanför ramen med ingång bakifrån och framåt. Placera
skruvarna på ryggens sidor i plastfästena och för dom
försiktigt ner i beslaget. Troligtvis faller den ner i nedersta
positionen. För att fästa ryggen trycker du till på varje sida
tills du hör ett tydligt klick. Se nästa sida för justering.
OBS! Var försiktig så att skruvarna inte repar träverket vid
monteringen.

Du hittar en fästögla under sittdynan.
Denna skall placeras så att det lätt kan
tryckas i rätt läge in i glidbeslagets krok.

Ge sittsen en hård och bestämt tryck så att
fästöglan och glidkroken kopplas ihop, du skall
höra ett tydligt klick som bekräftelse på att den
sitter på plats.

JUSTERING AV SITSVINKEL
Sitsen har två höjd möjligheter. När sitsen monteras kommer den förmodligen hamna i
nedersta positionen. Då är sitsen lägre i bakkant än i framkant. Önskar du höja sitsen 3cm i
bakkant för att få en ﬂatare sits vinkel, görs det enkelt på följande sett.
Dra ryggen till dig tills du hör ett klick, först
på den ena sidan sen på den andra sidan.
Den lossnar då från beslaget i sidan. (Bild 1-2)
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Stå framför fåtöljen, lyft rygg och sits mot dig
upp till den övre positionen i beslaget. Tryck
ryggen bakåt tills du hör ett klick på höger
och vänster sida. (Bild 3-4-5)
Likadant görs om du
vill justera sitsen till
nedersta positionen
igen.
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JUSTERING AV GLIDBESLAG
Skruva åt skruven under sitsen för hand tills ryggen ger ett
passande motstånd när du lutar dig tillbaka.

Nackkudden glider naturligt framåt när du trycker ryggen bakåt och ger därigenom stöd för
nacken när man läser eller vill se på TV. Önskar du att ha nackkudden slät kan du bara enkelt
dra den rakt ut.
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