
1 st Benstödsfäste 
1 st uppsättning erforderliga skruvar, muttrar och brickor/insatsmuttrar för trä

Vadstöd/Benstöd Medic

MONTERING/BRUKSANVISNING
Artikelnr: 800742

Mars 2012

Giltig från 960601

REAL 9000 PLUS, REAL MOBIL 6100, REAL MOBIL 6100 PLUS

LS109001 Benstöd fäste Medic >=43 dj sits (1) LS161310 Benstöd Mini Medic delat L H+V 28-41 cm

LS109002 Benstöd fäste Medic <=40 dj sits (7) LS111410 Benstöd Mini Medic helt XL 38-51 cm

LS151310 Benstöd Medic delat L 28-41 cm LS151210 Benstöd Medic delat M 23-32 cm

LS151110 Benstöd Medic delat S 18-24 cm LS151410 Benstöd Medic delat XL 38-51 cm

CS1038 Vadstöd Kudde 15x13cm f B37 802214 Vadstöd mekanism kpl Medic Benstöd B37

Artikelnummer 

Innehåll

Nödvändiga verktyg

Utförande

Insexnyckel 5 alt. 6 mm 
Ringnyckel 13 mm 
800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Montera benstödsfästet (1) alt (7) med två M8-skruvar genom hålen (2) på fästet och genom motsvarande hål 
på sittkryssets (3) framsida. Observera att om stolen är vinkelställbar monteras fästet i sittkryssets övre del (3). 
Om stolen ej är vinkelställbar monteras fästet i sittkrysset (4). 

Lås med låsmutter. Brickor skall användas på båda sidor.

Fäst benstödsfästet för stor sits (1) genom att: måtta med benstödsfästet (1), markera hålbilden i sittplattan. 
Borra 10 mm håll genom sittplattan. Montera sedan i medföljande insatsmuttrar. Skruva fast benstödsfästet (1) 
genom att dra skruvar i hålen (5).

Justera benstödets längd med skruv (8) med en T-nyckel så att låret vilar mot sitsens framkant. Lås. Ställ därefter 
in rätt vinkel på benstödet genom att släppa på låsskruv (9) med en T-nyckel. När rätt vinkel är inställd, drag åt 
låsskruven (9). Justera eventuellt fotplattan i vinkel så att foten får avlastning på hela fotplattan utan att glida av. 
Medic-benstöden monteras sedan i öppningarna (6). Ring (8) måste lossas (OBS! två st skruvar). För att kunna 
montera vadstödsfäste (10); återmontera ring (8). Montera axel (11) i vadstödsfästet. Lossa sedan skruvarna (12) 
på kuddfästet och montera det på axel (11). Drag åt.

Justera vadplattan i djup och höjd genom att vrida axeln i fästet (10). Justera kudden för att ge största möjliga 
avlastningsyta.
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