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▶▶ Benet i ulåst tilstand
1. Låsepladen er i øverste position.

2. Trykskoen er ikke i kontakt 
med gulvskinnen. 

Quickstep ben

▶▶ Lås benet
1. Påvirk udløserhåndtaget. 

2. Bevæg sæde/ben lidt frem eller 
tilbage, så de 2 stop rondeller går i 
indgreb med gulvskinnens huller.

3. Træd med foden på låsepladen, 
til der høres et lille klik. 
Klikket betyder, at benet låses.

4. Trykskoen er nu i kontakt med 
gulvskinnen. 

▶▶ Lås benet op
1. Løft børnesikringen.

2. Træk udløserhåndtaget frem 
mod dig selv.

3. Løft den nederste låseplade.

1

2

1
2

3

4

1

2

3

▶▶ Stoprondeller
Det er benets stoprondeller 
som går i indgreb med gulvskinnens 
huller og låser benet.

▶▶ Børnesikring
Den lille sikringspal gør, at benet 
ikke kan åbnes uønsket.

▶▶ Tag ben/sæde ud af skinnen
Benet skal placeres som vist for let at kunne tages ud af skinnen. 
Vip eventuelt benet/sædet bagover i denne position.



Justering af benet 
Hvis du synes, at Quickstep benet er for løst/stramt, kan det 
justeres med en 6 mm unbrakonøgle. Det kan gøres uden at 
fjerne hele sædet.

▶▶ Problemer?
Er benet svært at justere ordentligt, kan det skyldes, at du er kommet til 
at skrue mere på nogen af de 4 bolte end de andre. 
Kontroller det ved at tage sædet ud, og se om alle 4 bolte er lige langt 
fremme i trykskoen.
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▶▶ For løs - MOD uret 
Sidder benet for løst, skal du dreje de 4 bolte en ¼ omgang MOD uret 
med unbrakonøglen. 
Husk ALTID at dreje lige meget på alle 4 bolte. 

▶▶ For stram - MED uret
Synes du, at benet er for stramt, drejes de 4 bolte MED uret. 
Kun en ¼ omgang af gangen og alle 4 bolte lige meget.

▶▶ Fjern sædepuden
I de fleste tilfælde skal puden blot løftes i forkanten. 
Sædepuden kan godt sidde ret stramt.
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