
Monteringsvejledning

1.   Fjern indholdet fra kassen.
2.   Drej sædet på hovedet. Placer ben-delen 
      mærket med "B" i rillen på undersiden af   
      sædet. Derefter placeres ben-delen mærket 
      med "A" på toppen af   del "B". Lås ben-delene 
      fast ved at indsætte en kort fingerskrue 
      gennem hullet i midten, som vist nedenfor.

3.   Saml ryglæn ved at tage den "L" formede 
      støtte og lås dem fast på ryglænet ved hjælp 
      af de korte fingerskruer, som illustreret 
      nedenfor.

4.   Sæt ryglænet fast til sædet. Hullerne i de 
      "L" formede støtter skal ligges hen over 
      hullerne på ben-delene. Brug derefter de 
      lange fingerskruer til at fastgøre. Vær 
      opmærksom på om ryglænet vender i den 
      rigtige retning. Dette indikeres af ordet 
      "REAR" på undersiden af   stolen.

Bemærk: Sædets dybde kan justeres ved at 
vælge kun at benytte 1 af de 2 huller i rammen.

5. Sæt benene i ben-delene ved at trykke stiften 
    ind. Det er muligt at justere højden af   stolen
    til den ønskede højde. Vær dog opmærksom 
    på at indstille samme højde på alle ben

GB DK
Monteringsanvisning

1.   Ta ur innehållet från kartongen. 
2.   Vrid sätet upp och ner. Placera ben-delen 
      märkt med ”B” i spåret på undersidan av 
      sätet. Placera sedan ben-delen märkt med
      ”A” på toppen av del ”B”, fäst de sedan 
      genom att föra in den kortare tumskruven 
      genom mitthålet som bilden nedan visar.

3.    Montera ryggstödet genom att ta de ”L”
       formade stöden och fäst dem mot 
       ryggstödet med hjälp av de kortare 
       tumskruvarna som nedanstående bild visar.

4.   Fäst ryggstödet till sätet genom att rikta
      in hålen på de ”L” formade stöden mot 
      hålen på ben-delarna. Använd sedan de 
      längre tumskruvarna för att fästa stödet. 
      Var uppmärksam på markeringen av ”bak” 
      på undersidan av stolen så att den hamnar 
      på rätt håll.

Notera: Sitsens djup kan justeras genom att 
välja hål ett av de två hålen i ramen.   

5. Sätt benen i ben-delen genom att trycka in
    stiftet, det går sedan att justera höjden på 
    stolen till önskad höjd. Var dock uppmärksam 
    på att ställa in samma höjd på alla ben. 
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