
1. Montati cele 5 role (A) in baza tip stea (B). Rolele se monteaza prin presare. Asezati baza pe o suprafata rigida pentru

a asigura sustinerea si impingeti fiecare rola cu o miscare ferma. Dupa montarea rolelor, asezati in baza cilindrul (C).

2. Identificati partea din fata a sezutului. Montati cele doua brate (D) pe sezut (F) cu ajutorul celor 6 suruburi. 

Respectati pozitionarea bratelor stanga si dreapta (marcaj R sau L, pe fiecare brat). Pozitia corecta a bratelor este usor

inclinata spre partea din fata. La finalul montajului bratul L (stanga) va fi la mana stanga cum stati pe scaun, iar bratul 

R (dreapta) la mana dreapta. Gaurile de prindere ovale va permit o usoara toleranta. Strangeti suruburile  progresiv 

si urmariti alinierea bratelor cu sezutul. Cand alinierea este corecta, strangeti complet suruburile.

Obs: din montaj puteti oferi scaunului o avergura (latime) mai mare, daca pozitionati bratele mai departe de sezut,

sau o anvergura mai mica, daca pozitionati bratele mai aproape de sezut.

3. Montati mecanismul (H) pe sezut cu ajutorul celor 4 suruburi. Mecanismul trebuie pozitionat cu surubul de reglaj

in fata. Fixati suruburile pe pozitie, fara a le strange complet.

4. Montati spatarul (E) cu ajutorul celor 3 suruburi 8x45mm. Fixati suruburile pe pozitie. Gaurile de prindere

ovale va permit o usoara toleranta. Aliniati spatarul, sezutul si mecanismul apoi efectuati strangerea completa a 

suruburilor (cele 4 suruburi care sustin mecanismul si cele 3 suruburi care sustin spatarul). 

Obs: din montaj puteti oferi scaunului o avergura (adancime) mai mare, daca pozitionati spatarul mai departe de 

sezut, sau o anvergura mai mica, daca pozitionati spatarul mai aproape de sezut.

5. Pozitionati partea superioara a cilindrului in mecanism.

Asamblati tetiera (G) cu cele 2 suruburi (K). Strangeti complet suruburile.

6. Scaunul este asamblat. Prinderea conica a cilindrului se fixeaza in urma utilizarii.
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