2

1
4

3

5
6

9
8

7

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank

... dat u voor een Svenstol hebt gekozen!
De 24-uurs stoelen van Svenstol zijn speciaal ontwikkeld voor
continu gebruik 24 uur per dag. Daarom zijn alle delen ontworpen
voor constant hoge belastingen. Desalniettemin kunt u een aanzienlijke bijdrage leveren aan een jarenlang, probleemloos functioneren van uw stoel wanneer u deze op de juiste wijze gebruikt.
Een verkeerd gebruik kan op den duur schade veroorzaken waarvoor we mogelijk geen garantie kunnen bieden.
Lees ook de speciale instructies over het gebruik van
onze Comfort armleuningen op pagina 7 en de algemene
gebruiksaanwijzingen op de laatste twee pagina's.

De stoel niet met een vergrendelde zitneig laten staan, dit beschermt
het mechanisme van de veer wanneer u de stoel niet gebruikt!

Niet met harde of scherpe voorwerpen
(gereedschap, mobiele telefoonhoesje, etc.) op de stoel zitten!
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Om actief te zitten...
stelt u met de rugleuningneig een open hoek van ca. 100° in tussen bovenbeen en bovenlichaam ( hendel naar boven trekken).
Met de verstelling van de neig wisselt u bovendien snel van een
actieve naar een ontspannen zitpositie. Daardoor ontlast u uw
tussenwervelschijven.
Voor een actieve zit moet het zitoppervlak naar voren zijn gekanteld
( de hendel voor de zitneig naar achteren trekken) en de vergrendeling zijn opgeheven ( hendel naar boven trekken).
Vervolgens stelt u met de gewichtsinstelling ( zwengel rechts
voor) de tegendruk van de rugleuning zo in, dat u door de druk
zacht naar voren wordt gedrukt en u automatisch een tegendruk
uitoefent voor een balans. Voor een kleine gewichtsinstelling kunt
u het beste met het zitoppervlak naar voren kantelen om de veer
te ontlasten.

1

2

4

U zit nu actief, voorkomt gespannen spieren en werkt langer
geconcentreerd.

3
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1a. Comfort armleuningen
Optioneel

• Armleuningen omhoog klapbaar
• Kantelhoek aanpasbaar aan de werkpositie (30°)
• Instelwiel aan de onderkant van de armleuning

De PU-bekleding van de Comfort armleuningen biedt een
combinatie van een heerlijk zacht gevoel en duurzaamheid.
Bij normaal gebruik gaan uw armleuningen vele jaren mee –
ook bij een 24-uurs gebruik. Vermijd echter extreme,
abnormale belastingen zoals de stoel onder een bureau klemmen, het 'kneden' van het PU-schuim of de uiteinden van de
armleuningen gebruiken als hulp bij het opstaan wanneer de
stoel in de 'relax positie' staat.
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1b. Svenstol-armleuningen
Optioneel

• Armleuningen omhoog klapbaar
• Voor het instellen van de neig gewoon de
			 armleuning naar boven trekken
• Voor het laten zakken, de armleuning ontlasten en
			 de ontgrendelingsknop naar voren drukken

1c. T-armleuningen
Alternatief

• In de hoogte verstelbaar, vergrendeling opheffen door
			 drukknop aan de zijkant
• In de breedte verstelbaar, hiervoor de vergrendelings			 hendel onder de zitting ontkoppelen
• Armleuning in de diepte en zijwaarts verstelbaar
• Armleuning draaibaar, daarvoor vergrendeling direct
onder de armleuning opheffen
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2. Comfort hoofdsteun
Optioneel

• 6-weg hoofdsteun:
			 hoogte, neig en diepte instelbaar
• Ontlast de hals- en nekspieren

3. Rugleuning
• Verstelbare neig van de rugleuning
• Vergrendelingshendel aan de rechterkant naar boven trekken
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4. Lendensteun

5. Zitdiepteverstelling

Optioneel

Optioneel

• Pneumatisch instelbaar, met twee afzonderlijke
			 luchtkamers in het lendegebied
• Luchtkamers vullen (en zodoende de voorwelving van het
			 rugkussen in het lendegebied vergroten) met afneembare,
			 magnetische handpomp links onder de zitting.
• Leeg laten lopen (en de voorwelving verkleinen)
			 met de ventieldrukknoppen op de handpomp
			

bovenste luchtkamer

• Schuifzitting: zitdiepte kan tot 8 cm diepte worden aangepast
• Snelspanhendel rechtsvoor onder de zitting ontgrendelen
			 het zitoppervlak onder de voorkant vasthouden en de
			 zitting naar voren of naar achteren schuiven
• De snelspanhendel weer vergrendelen

onderste luchtkamer
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6. Zithoogte

7.

• Achterste hendel rechts onder de
			zitting

• Traploos vergrendelbaar (voorste hendel rechts onder de
			zitting)

• Omhoog trekken om de zithoogte in te stellen

Vergrendelingsmechanisme

• Hendel naar beneden drukken om te vergrendelen
• Hendel naar boven trekken om te ontgrendelen
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8. Gewichtsinstelling

50-150 kg (150+ mechanisme: 80-200 kg)
• Stel de weerstand van de rugleuning in voor actief zitten

• Met draaigreep
			 Voor een verhoging van de weerstand de draaigreep
			 rechts onder de zitting met de klok mee naar voren draaien
• Met zwengel
			 Voor een verhoging van de weerstand de greep van de
			 zwengel uitklappen en de zwengel met de klok mee naar
			voren draaien

9. Negatieve zitneig

(alleen activePlus-mechanisme)

• Verhindert dat het bekken kantelt en bevordert actief
			zitten
• Om te vergrendelen, de hendel links onder de zitting naar
			 voren schuiven en naar achteren trekken om te ontgrendelen
			 LET OP - Vóór gebruik de zitting een klein beetje
			 naar achteren kantelen!

			 LET OP - Voor het instellen van het gewicht het
			 mechanisme ontgrendelen, rugleuning ontlasten of
			 met de zitting naar voren kantelen!
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Gebruiksaanwijzing

Gebruik

Zwenkwielen

Deze draaistoel mag alleen worden gebruikt met inachtneming van de algemene
zorgvuldigheidsplicht.

Standaarduitrusting met zwenkwielen
voor textiele vloeren (tapijt). Voor harde
vloeren dienen om veiligheidsredenen
zachte zwenkwielen te worden gebruikt.
Wanneer de vloer wordt vervangen moeten
de zwenkwielen overeenkomstig worden
aangepast.

Bij oneigenlijk gebruik (bijv. zitten op de
armleuning en als ondersteuning bij het
opstaan) bestaat letselgevaar.
Bekleding

Kantelmechanisme

Als de bekleding vuil is, mag deze alleen
worden gereinigd met warm water of een
neutrale zeepoplossing (shampoo).

In individuele gevallen moet na verloop
van tijd het mechanisme mogelijk opnieuw
worden aangepast. Dit is heel eenvoudig
– plaats een steeksleutel maat 16 op de
moer (linkerzijde van het mechanisme) en
draai ca. een kwartslag naar rechts. Dit
is meestal voldoende om het vertrouwde
goede zitcomfort terug te krijgen.

Vlekken niet lang laten intrekken. Niet te
hard wrijven – indien mogelijk het vuil verwijderen door zachtjes te deppen.
Zitoppervlak
Het zitoppervlak is vervangbaar.

U kunt ook een GRATIS montagesleutel van de juiste afmeting aanvragen bij
info@stolcomfort.com.
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• Onderhoudswerkzaamheden
			 zoals vervanging van de gasveer
			 mag alleen worden uitgevoerd
			 door hiervoor opgeleid
			personeel.
• Gasveren nooit verhitten of
			 proberen te openen.

www.stolcomfort.com

