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Följande arbetssteg beskriver avkortningen av benstödsrören hos madita., maditafun. och so ie.. Det spelar ingen roll om sitsen är utrustad med en standardsittdyna
eller en anatomiskt utformad sittdyna.
Som standard kan man ställa in
benstödsröret till
underbenslängden (A) från sittdyna
till fotplatta
vid stl 0
mellan
20 och 25 cm,
vid stl 1
mellan
24 och 32 cm,
vid stl 1b
mellan
32 och 46 cm,
vid stl 2
mellan
32 och 49 cm
A

.
Om fotplattan skall ställas in till en
kortare
underbenslängd
måste
rören kortas av. Ta storlekstabellen
här intill till hjälp.

Storlekstabell:
Stl 0
Stl 1
Stl 1b
Stl 2

Avkortning med
3 cm
4 cm
4 cm
6 cm

Steg 1
När rören har demonterats måste
innerröret
märkas
upp
enligt
storlekstabellen.
Steg 2
När man har märkt upp det avstånd
som skall kortas, sågar man på det
uppmärkta stället, helst i 90° vinkel.
Använd en järnsåg till detta.

Steg 3
När man har kortat av rören måste man avgrada sågkanterna så att inga personskador
uppstår p.g.a. vasskantade rör. Använd entingen en vanlig avgradare, eller en järnfil.
Steg 4
Sätt ihop inner- och ytterröret igen, och montera fotbänken på önskad höjd.
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Om den enkla avkortningen inte räcker till för att nå upp till det önskade underbensmåttet kan rören kapas ytterligare. Man måste då ovillkorligen korta av innerrören igen och
denna gång även ytterrören. De värden som skall kortas av återfinns i storlekstabellen
på sidan 17. Följ sedan steg 5 - 8.
En avkortning till den minsta längden är möjlig men rekommenderas inte, eftersom
fotstödsrören nu låses fast via två i stället för fyra fixeringsskruvar.

A

Steg 5
När rören har demonterats måste man
märka upp avkortningsmåttet för aktuell grundmodellsstorlek för madita.,
madita-fun. & sofie. på alla fyra rören. Det måste ovillkorligen beaktas
att markeringarna på ytterröret ligger
nedanför den övre styrningen för fixeringsskruvarna (A).

Steg 6
När man har märkt upp det avstånd som skall kortas sågar man på de uppmärkta ställena, helst i 90° vinkel till varje rör av de fyra rören. Använd en järnsåg till detta.
Steg 7
När man har kortat av rören måste man avgrada sågkanterna så att inga personskador
uppstår p.g.a. vasskantade rör. Använd entingen en vanlig avgradare, eller en järnfil.
Steg 8
Nu sätter man ihop inner- och ytterröret igen och monterar fotplattan på önskad höjd.
Sammanfattning av möjliga inställningslängder för fotplatta till madita., maditafun. & sofie. i standard-, enkelkortad och minsta längd:

Stl 0
Stl 1
Stl 1b
Stl 2

Standardlängd
20 - 25 cm
24 - 32 cm
32 - 40 cm
32 - 49 cm

enkelkortad längd
17 - 22 cm
20 - 28 cm
28 - 36 cm
26 - 43 cm
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minsta längd
14 - 19 cm
16 - 24 cm
24 - 32 cm
20 - 37 cm
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