
Instruções de  
montagem da interface
(Referências  194-600/194-700)

A distância (X) é a posição  
recomendada desde a frente  
do tubo suspensor até à frente 
do primeiro anel.

(Y) é a distância entre os dois anéis.

COLOCAÇÃO DA INTERFACE INTERFACE
194-600 (J)

INTERFACE 
194-700 (K)

SISTEMA DE SEDESTAÇÃO CADEIRA DISTÂNCIA  (X)

Squiggles Zippie Iris 170mm

Squiggles Zippie TS 170mm

MYGO Zippie Iris 220mm

MYGO Zippie TS 220mm

COLOCAÇÃO DA INTERFACE INTERFACE 
194-600 (J)

INTERFACE
194-700 (K)

SISTEMA DE SEDESTAÇÃO CADEIRA DISTÂNCIA (X)

Squiggles Zippie Iris 116mm

Squiggles Zippie TS 116mm

MYGO Zippie Iris 116mm

MYGO Zippie TS 116mm

Instruções de montagem da interface
(referências 194-600/194-700)



1º Passo - Definir a distância / colocar os anéis

• Remover os parafusos (x2) de cada anel (x4)

• Separar o anel

• Medir a distância de acordo com a tabela na  
página 1 (se necessário, marcar a posição na base)

• Colocar as duas metades do anel em  
cada lado do tubo

• Recolocar os parafusos sem os apertar

Anel

2º Passo - Posicionar a interface

• Desaparafuse os parafusos dos  
reguladores de forma que estes  
possam ser deslocados livremente 
para dentro e fora da interface 

• Puxar os reguladores para fora  
até estes estarem posicionados  
sobre os anéis

• Colocar a interface sobre os anéis

Interface 

Regulador

Parafuso do 
regulador

Instruções de montagem da interface
(referências 194-600/194-700)

Anel

3º Passo - Fixar a interface

• Para fixar a interface, atravessar simultaneamente  
os orifícios dos reguladores e dos anéis  
com os pinos (x8).

• Os pinos devem ser introduzidos desde  
a parte dianteira da cadeira (ver imagen)

1. Assegure-se que os parafusos estão voltados  
para o exterior (ver imagem)

2. Apertar manualmente os parafusos superiores
3. Apertar manualmente os parafusos inferiores
4. Apertar com uma chave allen de 5 mm os parafusos  

superiores até estes estarem firmemente presos
5. Repetir o processo para os parafusos inferiores

• Apertar os parafusos dos reguladores com uma chave 
allen de 5 mm até estes estarem firmemente presos


