
Instruktioner



Gratulerer!

Vi vil gjerne gratulere deg med din nye Supportstol. Svensk møbeldesign i verden-
sklasse, signert professor Bruno Mathsson.

Vi håper at du blir fornøyd med ditt valg. Har du noen spørsmål om stolen er du 
alltid velkommen til å kontakte oss eller din forhandler.

Support Design AB

Monteringsinstruksjoner:

Start med å sette hjulene i fotkrysset, sett så fotkrysset på et jevnt underlag og sett 
den tykkeste delen av gassrøret i fotkrysset. Avslutt med å montere overdelen av 
stolen på gassrørets smaleste ende. Du trenger ingen skruer eller verktøy for å 
montere en standardstol. Nå er stolen klar til bruk.

Support Design AB
Box 242

68631 Sunne
t: 0565-12280, f: 0565-12282, e: info@supportdesign.se



Vedlikeholdsinstrukser

For at en stol skal få maksimal levetid ber vi om at du leser og følger følgende 
vedlikeholdsinstrukser. Tenk på at dersom du ikke følger disse instruksene kan i 
visse tilfeller garantien oppheves. Hold alltid stolen ren!

Skinn: Skinnet som blir brukt til våre stoler er av anilin, dvs. det mest naturlige 
skinnet. Støvsug ofte med en myk børste, rengjør og mykgjør skinnet etter behov. 
Rengjør bare med middel som skal brukes til skinn. Plasser aldri stolen i direkte 
sollys eller nær en varmekilde. 

Vinyl/kunstskinn: Standardvinyl inneholder 91,5 % PVC og 8,5 % polyamid. 
Rengjøring kan skje med vanlige rengjøringsmiddel. Hjulene bør støvsuges med 
jevne mellomrom. Hvor ofte avhenger av hvilket miljø stolen oppholder seg i. Plukk 
til og med bort hår og støv som du ikke får bort ved støvsuging. 

Alle metalloverflater kan rengjøres med vanlige rengjøringsmiddel. Gassrørets 
øvre del må holdes ren, smusspartikler må fjernes omgående for ikke å skade 
gassrørets pakninger. Ved skader på (dypere merker, overfladiske riper) gassrørets 
øvre del bør denne byttes omgående. Om du er usikker angående rengjøring eller 
vedlikehold, kontakt oss eller leverandør for informasjon og instruksjon.

Garanti

Support Designs høykvalitets komponenter og håndverksmessige produksjon gjør 
at vi kan tilby 5-års garant for material og produksjonsfeil på samtlige av våre 
produkter. Garantien dekker ikke skader eller feil som skyldes:

- Væsker som skader dekke
- Unormal bruk av kontorstol
- Rifter/riper som forårsakes av brukeren
Skader som oppstår ved uaktsomhet, slurv eller unormal slitasje omfattes ikke av 
garantien. Når du får stolen levert, kontroller emballasje og innhold slik at ingen 
skader har oppstått under transporten. Vi ber om at original-emballasjen blir spart 
på for lettere håndtering om stolen må returneres.
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Instillingsguide

Still inn høyden på stolen slik at en 
bekvem posisjon oppnås. Stolens høyde 
reguleres ved å vri på spaken bak på 
stolen.

Still inn høyden på ryggstøtten så korsryggen får bra støtte. 
Vri spaken opp for å frigjøre ryggen, beveg ryggen opp eller 
ned for å oppnå ønsket høyde. Vri spaken tilbake til 
utgangsposisjonen.

Ved å vri spaken litt framover justeres 
ryggvinkelen. Vri litt til så justeres både 
sete og rygg. Vinklene kan justeres 
trinnløst uavhengig av hverandre.

Hvis spaken vris 90 grader framover så kan spaken 
slippes og stolen følger dine bevegelser. Stillingen kalles
 «Free Float». Når ønsket posisjon er oppnådd, vris spaken 
tilbake til utgangsposisjonen for å låse sete og ryggvinkel.

   Bildene viser en bra arbeidsstilling der begge føttene er  
   plassert på gulvet.

   Ryggstøtten i svaien og sete lett tippet forover. På denne  
   måten gir stolen maksimal støtte og hjelper deg til å sitte  
   rett hele dagen. Tenk at en aktiv og variert sittestilling  
   som oppmuntrer til bevegelse og bytte av sittestilling gir  
   økt velvære. 
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