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Indledning
Sædet leveres med adapterbeslag tilpasset montering i Jumpy/Jumper og alle monteringsdetaljer.
Forberedelse i bilen
Bilens originale sæde demonteres fra hæve/sænke konsollen.
Udpakning
Scheel-Mann sædet kontrolleres for transportskader. Alle transportskader skal anmeldes til TJ
Karrosseri A/S, da sædet sendes med forsikring.
Forsendelsen skal indeholde flg. dele:
Sæde med monteret luftlændepude
Nakkestøtte
2 stk monteringsadaptere
2 stk M8 låsemøtrikker
4 stk kraftige skiver 8x24x3
Montering af adaptorskinner
Originale huller i hæve/sænke konsol bores op til ø12mm i alt 4 steder.

Alle borespåner skal fjernes af hensyn til funktionen af sædets glideskinner
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Placering i længderetning
Sædet kan nu monteres i 2 forskellige positioner i længderetningen. Monteringsadaptorerne er
udformet, så de kan endevendes, hvorved sædet monteres længere fremme end originalt sædet eller
længere tilbage. Den aktuelle montering skal tilpasses slutbrugeren

Gevindtap bagerst:
Sæde langt fremme

Gevindtap forrest:
Sæde langt bagud
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Bemærk:
Ved korrekt placering af adaptorskinnerner,
er det angivne hul placeret væk fra sædets
midterlinie
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Montering af sæde
De 4 Unbrakoskruer, som er monteret i sædebunden fjernes. Bemærk, at kun disse skruer må
anvendes, da de er forsynet med låseanordning.
Sæde og adaptorbeslag monteres nu i bilen i den valgte position, og fastgøres med 4 Unbrakoskruer
og 2 stk M8 låsemøtrikker. Der skal anvendes kraftige skiver under skruerne i konsollen. Alle
skruer spændes forsvarligt fast.

Sædet vist i bagerste monteringsposition

Nakkestøtte:
Nakkestøtten monteres ved at skyde
stængerne lodret ned i hullerne i
ryglænet.
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Lændestøtte:
Lændestøtten er placeret mellem ryglæn og bagbeklædning. Lændestøtten justeres i dybden med
gummibolden placeret på stolens højre side. Luften lukkes ud ved at trykke på ventilen bag
gummibolden.
Højden af lændestøtten kan reguleres ved at vippe ryglænet frem, løsne ryglænets betræk i bunden
af ryglænet, og flytte lændestøttepuden fra velcro-båndet.
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