SAMLEVEJLEDNING DELTA
DANSK

DELTA ADVENTURE

DELTA HARMONY

DELTA SWING

DELTA LEGEND

DELTA PLUSS

DELTA COMFORT

Delta design: Helge Taraldsen & Arild Alnes, MNIL

MONTERING
Monteringen er den samme uanset hvilken Delta model det drejer sig om. Om den har høj eller
lav ryg, fire ben eller drejesokkel.

Løft sæde- og rygdelen forsigtig over i træværket og før det
ind i rammen fra bagsiden og fremover. Placer skruerne der er
monteret på siden af ryggen i kunststofbeslagene placeret på
træværket. Se næste side for justering!
OBS! Pas på at skruerne ikke kommer i kontakt med
træværket, da de nemt kan lave mærker.

Du finder en metalbøjle i forkanten på
undersiden af sædepuden. Denne skal
lægges nøjagtig til rette i glidebeslaget.

Giv sædet et hårdt og præcist tryk, så metalbøjlen
og glidebeslaget kobler sig sammen. (Brug knæet
om nødvendigt). Når du hører et tydeligt klik, er
sædet korrekt monteret.

JUSTERING AF SÆDEVINKEL
Sædepuden har to højdemuligheder. Når stolen bliver monteret, vil den sansynligvis falde på
plads, i nederste position. Da vil sædepuden være noget lavere bagtil end fortil (som tidligere).
Ønskes en mere vandret siddeposition, kan sædepuden bagtil, nemt hæves med 3 cm, ved at
følge denne anvisning:
Træk ryggen frem imod dig, indtil du hører
et klik, først på den ene side, derefter på den
anden. Ryggen løsnes derved fra beslaget i
siderne. (Foto 1 – 2)
Stil dig foran stolen, løft ryggen imod dig og
op til øverste position i beslaget. Tryk ryggen
bagover i hver side, indtil du hører et tydeligt
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klik. (Foto 3 – 4 – 5)
		
Samme fremgangsmåde benyttes,
såfremt man igen
ønsker en skråtstillet
siddeposition.
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JUSTERING AF GLIDEBESLAG
Stram skruen på glidebeslaget med hånden, til ryggen giver en
passende modstand, når du skal læne dig bagover.

Nakkestøtten glider automatisk frem når stolen lænes bagover og giver perfekt støtte for nakken,
når man læser eller ser TV. Ønsker man en flad nakkestøtte, kan man med et enkelt greb rette
den ud.

DEKKPROPPER
Til lykke med din nye Delta stol. Vi håber at du vil få glæde af den i mange år.
Træ er et levende materiale og det laminerede træværk vil kunne bevæge sig på grund af
ændringer i temperatur og luftfugtighed. Det kan derfor blive nødvendigt at stramme skruerne
efter en tid. For at du kan få fat i skruerne må træpropperne fjernes. I tilfælde af at disse bliver
skadet, har vi medsendt 4 stk. i reserve.
Vær opmærksom på at betrækket i sæde- og rygpuden kan ændre sig noget i brug.
Ændringerne gælder i større grad for læder end for stof, da læder har tendens til at udvide sig
ved brug. Dette er en naturlig egenskab og umulig at forhindre uanset hvor stabil og holdbar
skumkvaliteten i puden er og hvor stramt læderet er betrukket fra fabrikkens side.

DELTA ADVENTURE

DELTA SWING

Brunstad AS, Sykkylvsvegen 870, N-6230 Sykkylven, tlf. +47 70 24 60 00, e-post: marked@brunstad.no
BRUNSTAD.DK

