
QUICK GUIDE FITFORM 576 NORDIC3

orm 576 Nordic2 med t 

Tilslu  ne kabelen i egnet ne k med merkespenning 230 V. 
Fi orm 574 Vario Nordic kan nå betjenes med håndkontroll HB3 

A. Benstø ned
Når knapp A trykkes inn går benstø en ned igjen.

B. Benstø opp
Når knapp B trykkes inn vil benstø en gå opp.
Hvis du vil ha fotbre et høyere enn endeposisjonen
kan knapp D trykkes inn. Hele seteenheten 
da bakover. Benstø en kan ikke reguleres når
stolen er i oppreisning ing. Hvis benstø en
ikke går opp, sjekk at stolen er helt nede (knapp D)

C og D med lt: 
C. Oppreisning og ltregulering
Når knapp C trykkes inn går stolen fra liggende til sittende stilling (tilt). 
Holdes knappen inne starter stolen oppreisningsfunksjonen. 
Benstøtten går da ned før oppreisningen begynner.

D. Fra stående l si nde og ltregulering
Når knapp D trykkes inn går stol bake fra stående es lling.
Holdes knappen inne starter unksjon posisjon. Hvis knapp
A så trykkes inn, går benstø en ut og du får en komfortabe ing.

C og D uten lt: 
C. Oppreisning
Når knapp C trykkes inn  starter stolen oppreisningsfunksjonen. 
Benstø en går da ned før oppreisningen begynner.

D. Fra stående l si nde
Når knapp D trykkes inn går stol bake fra stående es lling.
Når man når nullpunktet,  trykk en gang l.. Hvis knapp A så trykkes inn,
går benstø en ut og du får en komfortabe ing.

E. Regulere rygg fremover
De e gir en mer oppreist si es lling.

F. Regulere rygg bakover
Denne knappen kan beny es  to formål:
I. Rygg kan reguleres l ønsket vinkel

II. Dersom stolen er ltet bakover (hviles ling) kan
ryggen reguleres videre bakover soves lling.

QUICK GUIDE FITFORM 576 NORDIC3
Bruk av transporthjulene  Endre setehøyde 

 Endre setedybde   Endre armlenshøyde 

Regulering hodedel       Endre lengde på bens e 

Endre vinkel på bens    Bruk av korsryggs – regulering i dybde og høyde 
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QUICK GUIDE FITFORM 576 NORDIC3 
Bytte av setepute  

Bytte armlenstrekk    Bytte ryggtrekk og ryggpolstring 

     

Bytte betjeningsboks 

Plassering av ny betjeningsboks 

2  4 1 

Bytte trekk på sidevange  

1 2 3 4 

QUICK GUIDE FITFORM 576 NORDIC3 
Flytte rotasjonshendel fra høyre til venstre side på stolen 
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Hendel monteres i ønsket vinkel 
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