
MONTAGEHANDLEIDING

ONLINE EV002

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 ook de inbussleutels,  
4 korte schroeven en 3 lange  

schroeven klaar (5). 

STAP 4

Let ook op het verschil tussen links  
en rechts, de armlegger moet 

naar voren wijzen. 

STAP 6
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Pak de doos uit en leg  
alle onderdelen klaar.  
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Schuif de armlegger (6) in de houder. 
Let er daarbij op dat de klemhendel 

open staat.

STAP 5



STAP 9

De afdekkap moet tijdelijk verwijderd 
worden. 

STAP 10
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STAP 8

Draai beide kanten eerst losjes vast, 
daarna stevig met de inbussleutel.

STAP 11

De afdekkap kan er makkelijk  
afgetrokken worden.  

De uitsparing voor de rugleuning  
wordt nu zichtbaar. 

De schroeven moeten in de 
binnenste gaatjes. 

STAP 12

Schuif de rugleuning (7) nu in het  
gat voor de rugbeugel.  

Voor montage gebruikt u de inbus-
sleutel en 3 lange schroeven. 

Voor de armleggers heeft u 
de inbussleutel nodig en per kant 

2 schroeven.

STAP 7
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Draai de schroeven eerst losjes vast, 
daarna stevig met de inbussleutel.

STAP 13 STAP 14

Klik de afdekkap terug op zijn plek. 

STAP 15

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

Duw de zitting stevig aan. Dit kan ook 
door op de stoel plaats te nemen. 

STAP 16 STAP 17

Uw stoel is gereed voor gebruik! 

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) 


