
MONTAGEHANDLEIDING

EVERY EV156

STAP 1

Leg het voetkruis (1) op zijn kop en  
druk de vijf wielen (2) in de vijf gaten. 
Let op voor schade aan vloer of tafel! 

Leg bijvoorbeeld een theedoek eronder. 

STAP 2

Zet het voetkruis op de wielen en  
zet de gasveer (3) in het midden. 

STAP 3

Leg de zitting (4) op zijn kop. 
U kunt de doos als handige  

montagekruk gebruiken. 
Leg het montagesetje met de inbus-
sleutel en de 2 schroeven klaar (5). 

STAP 4

Schuif de armlegger (6) in de houder. 
Let er daarbij op dat de klemhendel 
open staat (duw naar binnen, zoals 

gemarkeerd).

STAP 5
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Pak de doos uit en leg  
alle onderdelen klaar.  
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Let ook op het verschil tussen links  
en rechts, de armlegger moet 

naar voren wijzen. De voorzijde is  
waar de stof zwart is.

STAP 6
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STAP 10

Pak nu het zwarte kunststof kapje (7). 
Deze kán los in de doos liggen door het 

transport, maar hij kan ook al op  
de goede plek zitten. 

STAP 11

Dit kapje moet eerst onder de afdek 
kap geplaatst worden, vóórdat de rug 

gemonteerd kan worden. 

STAP 12
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STAP 9

STAP 13

Het is belangrijk dat de uitsparingen 
van het kapje over de gemarkeerde 

uitstekende delen vallen.

Draai de schroef eerst losjes vast met 
de inbussleutel. Daarna pas volledig 

vast. U dient wat kracht te zetten om 
de schroef erin te draaien. Sluit de 

klemhendel als laatste. 

STAP 8

Voor de armleggers heeft u de inbus-
sleutel nodig en per kant 1 schroef.  

De schroef moet in het  
binnenste gaatje. 

STAP 7

Duw het kapje naar binnen en  
vervolgens naar beneden tot het  
kapje geheel over de uitstekende  

delen valt.

STAP 14

Op deze manier zit het kapje goed.

STAP 15

 Let op:  
u heeft maar drie schroeven nodig.  
De 4e kunt u als reserve houden. 

Leg voor de montage van de  
rugleuning (9) het montagesetje  

met de inbussleutel en de  
schroeven klaar (8).  



STAP 19 STAP 20

Plaats de zitting (4)  
op de gasveer (3). 

STAP 21
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STAP 18

De rugbeugel moet tussen de grote 
afdekkap en het kleine losse  

kunststof kapje gestoken worden  
om te monteren. 

Uw stoel is gereed voor gebruik!  
ENJOY!

Zorg dat het kapje op z’n plek  
blijft zitten. Schuif de rugleuning nu  

in het gat voor de rugbeugel.  

Voor vragen m.b.t. montage kunt u bellen naar +31(0) 71 581 24 30 (ma-vrij, van 08.00 tot 17.00 uur) 

STAP 17STAP 16

Duw de zitting stevig aan. Dit kan ook 
door op de stoel plaats te nemen. 
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Draai de 3 schroeven eerst  
losjes vast. Daarna pas stevig  

met de inbussleutel. 


