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Montering - TOFI ProTecT afskærmning

1 x vinkel (A)
1 x vinkelmast (B)
1 x skærmholder (C) 
1 x afskærmning (D)
2 x 6mm bolte & møtrikker (E)
2 x 5mm bolte & møtrikker (F)
2 x spændeskiver (G)
1 x vinkelstop (H)
1 x lige stop (I)
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1 
Fjern de 2 eksisterende bolte
under stolesædet (th. eller tv. alt
efter bestilt model) og gem dem. 

2 
Montér vinklen (A) på stolen som
vist, med 5mm og 6mm bolte og  
møtrikker (E og F). De 2 skiver (G) 
påsættes 6mm boltene. Efterspænd
først når alle 4 bolte er monteret.

3 
Indsæt vinkelmasten (B) i
vinklen (A) (se billedet) og spænd
håndhjulet på vinklen til.

4 
Monter afskærmningen (D) på
skærmholderen (C) ved hjælp af de 
præmonterede 4 bolte og møtrikker.

5 
Sænk skærmholderen (C) ned over
vinkelmasten (B) og spænd håndhjulet 
på skærmholderen til.

6
Stram det formonterede stop (I) ved 
hjælp af bolt og møtrik, og sørg for at 
magnet og stop matcher. Ønskes en 
længere svingradius, påmonteres
vinkelstoppet (H) istedet for (I).

5mm bolte & møtrikker (F)
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6mm bolte, møtrikker
& spændeskiver (E+G)



For at opnå det bedste resultat ved rengøring af din Tofi ProTecT
afskærmning, anvend da kun bløde klude som fx. bomuldsklude

og microfiberklude, for at undgå ridser og uklarheder.

Alle dele tåler naturligvis aftørring med 70% sprit, men helt almindelig 
glasrens kan også anvendes til den daglige rengøring med godt resultat.

Har du udfordringer med montagen af din nye Tofi ProTecT
afskærmning, så scan blot QR-koden herunder, for at se en

detaljeret video af hvordan det gøres.
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https://tofistol.dk/tofi-protect-afskaermningen-der-beskytter/
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