
ASTRIX BRUKSANVISNING

TU171013 / TU171013B

INSTÄLLNINGAR:
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Rygghöjd

Sitthöjd

Ryggvinkel

4 Sitsvinkel 
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3
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endast för modell TU171013B

endast för modell TU171013B

5 Tillval



Reglera stolens höjd med reglaget på din 
vänstra sida, enligt bild, tills du hitter en höjd 
som känns bra.

Sitt på sitsen med 100-100 grad-
ers vinkel i knäled med fötterna i 
golvet 

Tänk även på att du kan
behöva justera höjden på ditt 
arbetsbord för att uppnå 
detta.

TÄNK PÅ:

1

SITTHÖJD



Dra upp den bakre spaken, på din vänstra sida, för 
att steglöst ändra ryggvinkel. Släpp spaken när du 
hittat önskad vinkel.

Justera ryggstödsvinkeln så du har 
ett stöd mot ryggen.

TÄNK PÅ:

2

RYGGVINKEL
endast för modell TU171013B



Dra upp spaken på höger sida för att steglöst ändra 
rygghöjden. Tryck ner spaken för att låsa rygghöjden.
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RYGGHÖJD
endast för modell TU171013B



Dra upp spaken på högra sidan, för att steglöst
ändra sitsvinkeln. Släpp spaken när du hittat 
önskad vinkel.
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SITSVINKEL

Ändra sitsvinkeln beroende på om du vill 
luta dig mot ryggstödet eller en position 
utan kontakt med ryggstödet

TÄNK PÅ:



Fotring, monteras på pelare.
Steglöst reglerbar i höjd.

Olika höjdområden kan fås med hjälp 
av olika längd på gaspatronen.

TILLVAL
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Sadelsits kan erhållas, se modell:
TU171010 / TU171010B.
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Stolens armstöd är reglerbara i 4 leder enligt ovan

1. Under stolen på höger/vä sida finns er ratt för att kunna justera                         
    bredden på armstöden. Önskas stolen utan armstöd, skruva ut ratten 
    helt och ta bort armstödet.

2. På armstödsstödsstolplen, utsidan, finns en knapp, tryck på denna
     för att  ändra höjden på armstödet.

3. På undersidan av armstödsplattan finns en knapp, tryck på denna 
    för att ändra armstödets vinkel.

4. Dra i armstödsplattan för att ändra armstödets djupledsposition.

Prova dig fram tills du hittar en inställning som känns bra.

ARMSTÖD 4D

TÄNK PÅ:

Armstöden kan även fungera som en 
förlängning av din arbetsyta.

1. Bredd                   2. Höjd.                    3. Vinkel                    4. Djupled            
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