
FOX 
Brugervejledning 

SÆDEHØJDEJUSTERING 
Tryk opad på grebet mærket ”SEAT 
HEIGHT” forrest på højre side af stolen 
for at justere sædehøjden. 

 
For at hæve sædet: 
Tryk opad på grebet og løft dig lidt. 

 
For at sænke sædet: 
Tryk på grebet mens du sider på sædet. 

 
Stolen har den rigtige højde, når sædets 
forkant lige akkurat rører låret underside 
og begge fødder er solidt placeret på 
gulvet.  Underbenene skal være lodrette. 
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SÆDEDYBDEJUSTERING 
Træk udad på grebet mærket ”SEAT 
DEPTH” forrest på højre side under 
sædekanten og skub sædet fremad, 
mens du sidder på stole. 
 

Der skal være en håndsbredde mellem 
knæhasen og sædets forkant. 
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SÆDEVINKELJUSTERING 
Ved at trykke grebet ”SEAT ANGLE” 
opad udløses sædets vippefunktion, 
hvilket giver mulighed for at sidde i 
en individuelt aflastende siddestilling 
med lige netop den sædevinkel der 
passer dig. 
 
Sædet er ophængt i en gummi-
membran, der sikrer, at sædet altid 
starter i en fremadrettet position. 
 
Ved at trykke grebet nedad igen kan 
du låse sædevinklen i den position 
du måtte ønske. 
 



FOX 
Brugervejledning 

RYGLÆNETS HØJDEJUSTERING 
Ryglænets højdejustering indstilles 
mens du sidder på stolen. 
Tag fat med begge hænder omkring 
ryglænet og løft det opad indtil det 
passer ind i din rygs lændesvaj. 
 
Sidder ryglænet for højt, løft da 
ryglænet helt op i topposition og lad 
det falde ned i sin bundposition og 
start forfra. 
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RYGLÆNETS HØJDEJUSTERING 
Ryglænet er ophængt i en bevægelig 
gummi-membran, der følger din rygs 
bevægelser og altid finder den optimale 
ergonomiske vinkel i forhold til din 
siddeposition og giver dit lændesvaj 
aflastning og understøttelse. 
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RYGVINKEL JUSTERING 
Tryk opad på grebet ”BACKREST ANGLE” 
forrest i venstre side for at frigøre hele 
ryglænets bagudrettede bevægelse. 
Bevægelsens modstand kan reguleres på 
drejegrebet, der sidder sammen med 
”SEAT HEIGHT” på højre side.   

 
Ved at trykke grebet ”BACKREST ANGLE” 
nedad igen kan man låse ryglænets 
bevægelse i 4 forskellige positioner. 

 


