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Bruksanvisning

Tack

... för att du har valt en Svenstol!
Svenstols 24-timmarsstolar är specialutvecklade för permanent användning dygnet runt. Alla delar är därför utformade för
kontinuerligt hög belastning. Men genom att använda din stol på
ett korrekt sätt kan du själv bidra väsentligt till att den håller för
användning under många år.
Om stolen används på ett ej ändamålsenligt sätt kan detta med
tiden leda till skador som tyvärr inte täcks av garantin.
Vi ber dig även att följa de speciella anvisningarna för användning
av våra komfortarmstöd på sidan 7, och de allmänna användaranvisningarna på de två sista sidorna.

Lås inte sitsen i en lutad position om du ska ställa undan stolen,
på så sätt skonar du fjädringsmekaniken när stolen inte används!

Sitt inte på stolen med hårda eller spetsiga föremål
(t.ex. verktyg eller mobilväskor)!
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För ett aktivt sittande...
Luta ryggstödet bakåt genom att dra upp handtaget på din högra
sida . När du justerar lutningen växlar du mellan en aktiv och
avslappnad sittposition.
För ett aktivt sittande ska sitsen luta framåt vilket justeras med
spaken till vänster under sitsen . Frigör gungfunktionen genom
att dra upp låsspaken .
Motståndet i rygglutningen justeras med hjälp av veven på din
högra sida . Ställ in det så att du hela tiden måste kompensera
med ett tryck bakåt för att inte sitsen ska åka framåt.
Du har nu ett aktivt sittande vilket förhindrar muskelspänningar
och hjälper dig att koncentrera dig längre.
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1a. Komfortarmstöd
Tillval

• Uppfällbart armstöd
• Vinkel kan anpassas till arbetsposition (30°)
• Justeringshjul under armstödet

Komfortarmstödens PU-hölje är bekvämt mjuka och har en
lång livslängd. Vid normal användning håller de i många år,
även när de används dygnet runt. Vi ber dig dock att undvika
extrem, olämplig belastning, t.ex. att klämma in armstöden
under bordet, ”knåda” PU-skummet eller använda armstödsänden som stöd för att ställa dig upp när stolen är i ”relax”position.
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1b. Svenstol-armstöd
Tillval

1c. T-armstöd

som alternativ till Komfort armstöd

• Armstöden kan fällas upp

• Höj-och sänkbara, låsning via knappen placerad på sidan

• För att ställa in lutningen drar du bara armstödet uppåt

• Justerbara i bredd via låsspak på undersidan av sitsen

• För att sänka armstödet lyfter du armen från armstödet
			 och trycker på frigörningsknappen längst fram

• Armstödsdynan kan justeras i längd- och sidled

Svenstol | 9

2. Komfortnackstöd
Tillval

• 6 –vägs-nackstöd:
Justerbart i höjd och djupled
• Avlastar halsens och nackens muskulatur

3. Ryggstöd
• Justerbart
• Justeras genom att dra högersidans låsspak uppåt
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4. Svankstöd

5. Längdjustering av sittdynan

Tillval

Tillval

• Pneumatiskt justerbart, med två separata luftkammare
			 i området runt ländryggen.
•
			
			
			

Fyll båda luftblåsorna genom att pumpa med handpumpen, detta skapar luftkuddar som ger en behaglig
avlasting i ländryggen (svanken). Pumpen sitter på vänster
sida mitt under sitsen.

• Längdjustering: sittdynans djup kan justeras med 8 cm.
• Genom att frigöra låsspaken på sitsens undersida kan
			 sitsen skjutas framåt eller bakåt. Lås sitsen i önskat läge
			 genom att knäppa fast spaken.
• Snabb låsning genom att pressa handtaget framåt.

• Släpp ut luften (vilket minskar Stödet) med ventil
			 knapparna på handpumpen.
			

övre luftkammare

under luftkammare
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6. Sitthöjd

7.

• Höjdjusteringshandtag placerat på höger sida under
			sitsen.

• Låsbar i valfri position (främre spaken på höger sida under
			sitsen).

• Dra spaken uppåt för att justera höjden.

Låsmekanism

• Tryck spaken nedåt för att låsa.
• Dra spaken uppåt för att lossa.
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8. Viktinställning

50-150 kg (150+ mekanik: 80-200 kg)
• Justera motståndet för ett aktivt sittande.

• Med handvev
			 För att öka motståndet, vrid vredet på höger sida under
			 sitsen i medurs riktning.
• Med vev
			 För att öka motståndet, vik ut handtaget på höger sida
			 under sitsen och snurra veven medurs i riktning framåt.

9. Negativ tilt

(endast activePlus mekanik)

• Förhindrar bäckenet att luta och uppmuntrar aktivt
			sittande.
• Dra spaken på vänster sida under sitsen framåt för låsning,
			 dra bakåt för att släppa.
			VARNING 			 luta försiktigt sätet bakåt innan användning!

			 VARNING - För att justera motståndet i gungan se till
			 att avlasta mekaniken genom att luta stolen något
			 framåt vid inställning!
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Användar instruktioner

Användning

Hjul

För att undvika olyckor skall stolen användas för det ändamål den är avsedd.

Som standard är stolen utrustad med hårda
hjul (för mjuka golv). För hårda golv rekommenderas mjuka hjul (tillval). Vid användning på olika sorters underlag bör hjulen
anpassas därefter.

Vid sittande på tex armstöd finns risk för
skador både för brukare och produkt.

Klädsel

Gungmekaniken

Klädsel bör endast rengöras med ljummet
vatten eller neutral tvål. Tillåt inte smutsfläckar sitta under lång tid.

I undantagsfall kan det behövas en justering avgungmekanismen. Muttern på bilden
(placerad på vänster sida) dras ca ¼ varv
i pilens riktning. Till detta använder du en
skiftnyckel eller en fast nyckel.

Försök att ej gnugga utan badda vi rengöring.

Gratis montagenyckel för ändamålet kan
fås via svenstol@stolcomfort.com.

Sitt yta
Klädsel/sittdyna är utbytbar.
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Service

• Värm aldrig eller försök
			öppna gaskolven.

Stolcomfort i Sverige AB
Kurödsvägen 9 | 451 55 Uddevalla | www.stolcomfort.com
Telefon: +46 (0) 522 - 177 42 | Telefax: +46 (0) 522 - 177 44

Reservation för ändringar. | Version 06/2019

• Service såsom byte av
			 gaskolv bör utföras av
			sakkunnig personal.

