MONTERINGSANVISNING DELTA
NORSK

DELTA ADVENTURE

DELTA HARMONY

DELTA SWING

DELTA LEGEND

DELTA PLUSS

DELTA COMFORT

Delta design: Helge Taraldsen & Arild Alnes, MNIL

MONTERING
Monteringen er den samme uansett hvilken Delta modell det gjelder. Om den har høy eller lav
rygg, fire ben eller sving sokkel.

Løft setet og ryggen forsiktig over i treverket og før det inn i
rammen fra baksiden og forover. Plasser boltene på siden av
ryggen i plastfestene på treverket og før dem forsiktig ned i
beslagene. Trolig vil den falle i nederste posisjon. For å feste
ryggen, trykkes den bakover i hver side til et tydelig klikk
høres. Se neste side for justering.

OBS! Pass på så boltene ikke treffer treverket, det er fort gjort å lage merker.

Du finner en festebøyle i framkant under
seteputen. Denne må legges nøyaktig til
rette i glidebeslaget.

Gi setet et hardt trykk så festebøyle og glidebeslag
kobler seg sammen. (Bruk kneet om nødvendig).
Du skal høre et tydelig klikk når setet glir på plass.

JUSTERING AV SETEVINKEL
Sitteputen har to høydemuligheter. Når stolen blir montert vil den mest sannsynlig falle på plass
i nederste posisjon. Da er puten noe lavere bak enn framme. Ønsker du å heve puten 3 cm i
bakkant for å få en flatere sittevinkel, gjøres det enkelt på følgende måte:
Dra ryggen til deg til du hører et klikk, først
på den ene og så på den andre siden,. Den
løsnes da fra beslaget i siden. (Bilde 1-2)
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Stå foran stolen, løft den mot deg og opp til
øvre posisjon i beslaget. Trykk ryggen bakover
i hver side til du hører et tydelig klikk. (Bilde
3-4-5)
				
Tilsvarende gjøres
justeringen nedover
for å endre posisjonen
tilbake.
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JUSTERING AV GLIDEBESLAG
Stram skruen på beslaget under setet for hånd, til ryggen gir passe
motstand når du skal legge den bakover.

Nakkestøtten vil gli naturlig frem når stolen blir lagt bakover og gi støtte for nakken når man
leser eller ser på TV. Ønsker man en flat nakkestøtte kan man med et enkelt grep rette den ut.

DEKKPROPPER
Gratulerer med din nye DELTA stol. Vi håper at du vil få glede av denne i lang tid.
Tre er et levende materiale og det laminerte treverket vil kunne bevege seg på grunn av
endringer i temperatur og luftfuktighet. Det kan derfor bli nødvendig å stramme skruene etter
en tid. For at du skal nå tak i skruene må treproppene fjernes, dersom disse skulle bli skadet
har vi sendt med fire i reserve. De henger i en pose under stolen.
Vær oppmerksom på at trekket i sete- og ryggputen kan endre seg noe ved bruk. Endringene
gjelder i større grad for hud enn for stoff ettersom huden har en tendens til å utvide seg etter
en tid. Dette er en naturlig egenskap og vanskelig å hindre uansett hvor stabil og holdbar
skumkvaliteten i puten er og hvor stramt huden er trukket på fra fabrikkens side.

DELTA ADVENTURE

DELTA SWING
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