
Ställa in vadstödet

– Lossa på skruvförbanden (4) och justera 
vadstödets djup. Skruva sedan fast 
skruvförbanden (4) igen.

– Lossa skruvförband (5) för att justera 
vadstödets höjd. Skruva sedan fast 
skruvförbandet (5) igen.

Vinkeljustering
– Lossa skruvförbandet (2) så mycket så att 

bromsskivorna inte längre griper tag, ställ in önskad 
vinkel och vrid fast skruvförbandet (2) igen.

☞ 
 Håll i benstödet då skruvförband (2) lossas så att det 
inte faller ner.
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Monteringanvisning och inställning av 

vinkelreglerbara benstöd
Montera
– Håll in spaken (1) och trä på benstödet på hållaren

uppifrån. Se till att benstödet klickar fast i
mittenläge och ej kan vridas åt sidorna [3].
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