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Förberedelser

Alla delar och verktyg som åtgår vid montering finns med
i förpackningen. Packa upp samtliga delar och hitta en
lämplig yta att jobba på, använd ex. en pall som kan
underlätta vid montering av stolen.

Steg 1
Inventera alla delar innan du börjar,
så inget fattas. Lägg gärna skruvar
och brickor i en behållare så dom
inte rullar iväg.

Vänd på hjulhuset och tryck/pressa
fast hjulen ett & ett. Tryck hårt, så
du känner att de verkligen pressas
ända in i botten. När hjulen är på
plats kan du vända på fotkrysset
och testa så hjulen sitter fast och
rullar fritt.
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Steg 2

Ställ fotkrysset på golvet. Ta sedan liftomaten och tryck
fast deni fortkrysset enligt bilderna ovan. Se till att ni
vänder liftomaten rätt och att den sitter fast ordentligt.

Steg 3
Om du har en pall ta nu frm den
och placera sitsen på den med
mekanismen uppåt och ryggens
fästpunkt vänd mot dig. Vänd
stolsryggen och fäst/montera den i
sitsen enligt bild nedan.

Använd det medföljande verktyget /
sexkantsnyckeln för att skruva fast
ryggen med de tre skruvarna, dra
åt ordentligt ( ca 20 Nm)
Glöm inte att sätta dit brickorna.
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Steg 4

Om du har köpt en stol med armstöd, så tar du nu fram
dessa tillsammans med rattskuvarna, fykantiga plastbrickorna och 2st metallbrickor.

Steg 5

Kolla först vilket armstöd som är höger och vänster. Skjut
in armstödet i skenan enligt första bilden till vänster. Lägg
dit plastbrickan och metallbrickan enligt bild. Skruva nu
fast armstödet med rattskruven. Repetera för andra arstödet.
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Steg 6

Nu kan stolen färdigställas. Fotkrysset ska placeras och
ska se ut som bilden ovan med hjul och liftomat monterade. Stolens sits och rygg, samt eventuella armstöd
ska vara ihopsatta som i ovan bild.

Steg 7
Lyft stolen och vänd den åt rätt håll.
Rikta stolen så liftomaten kan kan
tryckas fast i sitsen.

Säkerställ att liftomaten sitter rätt
- sätt dig sedan i stolen för att den
verkligen ska kilas fast.
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Nackstöd

Alla våra Astrix 1104 H/L stolar har ett ryggstöd förbrett
för nackstöd. Om du beställt en stol med nackstöd packa
upp det och montera enligt ovan. Pressa ned nackstödstolparna i hålen och pressa ned ryggstödet till lämplig
höjd.

Övrigt
Man kan behöva lossa eller dra
åt nackstödets leder om man upplever att dom rör sig för enkelt
eller trögt.

Ta kontakt med din säljare om det
mot förmodan fattades något vid
leverans eller om någonting försvann/gick sönder under monteringsprocessen.
Titta även i våra inställningsdokument och filmer hur du ställer in din
stol på bästa sätt.

Information om källsortering: ASTRIX

Sorteras som hårdplast, metalltapp kan
dras ut och sorteras
som metall

Innehåller högtrycksgas lämna över till
ÅVC-personal

Sorteras som metall

Skruvar/brickor
Sorteras som energisorteras som metall, återvinning, gäller även
pastbricka som plast.
nackstödets klädda
delar (ej metall)

Sorteras som metall

Sorteras som metall
och hårdplast

Sorteras som hårdplast

Sorteras som energiåtervinning
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Samtliga delar till stolen går att
beställa och ersätta vid behov.

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 Kungsör
Tele: 0227 - 120 40
E-post: mail@thulemobler.se

Varning: För vissa monteringsmoment, främst där elektronik eller
tryckgas är inblandade, rekommenderar vi att ni tar hjälp av en
fackman. Är ni osäkra kan ni ringa
till Thule Möbler AB för vägledning.
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