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Ingående delar:
			
1x

2x

4x

Montering
Instruktioner för att byta balanseringsplåtar finns i dokument 95720 - Teknisk information, avsnitt 2.4.
Följ instruktionerna fram tills att tipplåset är återmonterat. Efter detta ska adaptern monteras enligt
följande:
1

2

3

b
a

1. Ta först bort gasfjädern och tippstången från fästet i sitsramen och trä sedan på adaptern.
Skruvarna kan behöva lossas lite för att adaptern ska gå att trä på.
2. Fäst in gasfjädern i det främre hålet (a). Använd en av tapparna, två spårringar och
distansbrickorna (b) enligt bilden. Var alltid noga med att hantera spårringarna korrekt, defekta
spårringar ska genast bytas ut. Skruva sedan åt skruvarna som håller ihop adaptern.
3. Fäst tippstången i det bakre hålet med den andra tappen och spårringarna. Var alltid noga
med att hantera spårringarna korrekt, defekta spårringar ska genast bytas ut.
4. Fortsätt sedan enligt instruktionerna i Teknisk information, avsnitt 2.4.
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Parts included:
			
1x

2x

4x

Assembling
Instructions on how to change the tilt plates is found in document 95720-1, Technical Information, section 2.4. Follow the instructions until the tilt lock is remounted. Thereafter mount the adapter according
to the following:
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1. First remove the gas spring and the tilt bar from the attachment point at the seat frame. Then
attach the adapter according to the picture. The screws may need to be loosened a little if the
adapter is to tight to get onto the frame.
2. Fix the gas spring in the front hole (a). Use one of the pins, two circlips and the spacers (b),
according to the picture. Then tighten the screws of the adapter. Always handle circlips with care
and replace damaged ones immediately.
3. Attach the tilt bar to the rear hole with the remaining pin and circlips. Always handle circlips
with care and replace damaged ones immediately.
4. Continue according to the instructions in document 95720-1, section 2.4.
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