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EGO instruktion 

Basis / Standard 

 

Sådan indstiller du din  

EGO 
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Sædevinkeljustering* 

 Brug vippeknappen (med finger-
riller) bagerst til venstre under 
sædet. Tryk den forreste del af 
knappen ind for at frigøre stolens 

vippefunktion.  

 

 Vip sædet til vandret position og lås 
det ved at trykke den bagerste del 
af vippeknappen op.  

*gælder kun EGO Standard. 
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Sædehøjdejustering 

 Tryk på knappen (med finger-riller) 
forrest til højre under sædet for at 
justere sædehøjden. 

 

 For at hæve sædet, tryk på 

knappen og løft dig lidt. For at 
sænke sædet, tryk på knappen 
mens du sidder på sædet. 

 

 Stolen har den rigtige højde, når 

sædets forkant lige akkurat rører 
lårets underside og begge fødder 
er solidt placeret på gulvet. 
Underbenene skal være lodrette. 
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Sædedybdejustering 

 Tryk let indad på drejegrebet 
bagerst til højre og drej det fremad 
for at mindske sædedybden og 

bagud for at øge sædedybden.  

 

 Der skal være en håndsbredde 
mellem knæhasen og sædets 
forkant. 
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Ryghøjde / rygvip 

 Tryk på knappen i ryglænets 
nederste højre hjørne og hold den 
inde. Brug begge hænder til at 
indstille ryglænet i højden og slip 
knappen. 

 

 Med skydeknappen bag på 
ryglænet i højre stilling kan ryglænet 
vippe frit. Bevægelsen kan 
begrænses, hvis du skyder knappen 

mod venstre. 
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Armlæn / højde- og 

breddejustering 

 Tryk på knappen på ydersiden af 
armlænet for indstilling af højden. 

 

 Fjern sædepuden med et fast ryk 
opad. Brug en 5 mm unbrako-nøgle 
til at løsne armlænenes beslag, så 
de kan justeres til den ønskede 
bredde. 
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 Brug vippeknappen (med finger-
riller) bagerst til venstre under 
sædet. Tryk den forreste del af 
knappen ind for at frigøre stolens 
vippefunktion.  

 

 Vip sædet til den ønskede position 
og lås det ved at trykke den 
bagerste del af vippeknappen op.  

 

Sædevinkeljustering* 

*gælder kun EGO Standard. 

 


