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Älä poista tämän tuotteen takapuolella olevaa eräkooditarraa!

Jos sinulla palautetta tästä tuotteesta, ota kuva eräkoodista tuotteen tunnistusta varten
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Huom! Asenna kaikki ruuvit ensin kevyesti käsin kiertämällä!
Kiristä 2-3 kierrosta niin, että ruuvi tarttuu kierteisiin ja yhdistää osat löysästi. Kiristä ruuvit lopullisesti 
vasta kun kaikki osat on yhdistetty tällä tavoin. Muuten kasaus ei onnistu. Vain kiristämällä ruuvit 
lopuksi voidaan kompensoida pienet poikkeamat porausrei’issä ja hitsatuissa liitoksissa, joita 
ilmenee aina käsin tehdyissä tuotteissa.
Var uppmärksam! Sätt först i samtliga skruvar löst. Dra inte åt, för då finns risk att skruvhålen inte 
passar.
Huomautuksia optimoidusta kokoonpanosta:
Ennen ruuvien lopullista kiristystä tarkasta huolella kaikki ruuvit ja kiristä niitä (vain) siinä määrin, 
että tuote kestää (erityisesti tuolit ja sohvat) kuormituksen. Kun olet varma, että tuote kestää 
kuormituksen, aseta se tukevalle ja tasaiselle alustalle ja laita siihen hieman painoa - varoen ja 
aina tyynyjen kanssa. Tuotteen osat asettuvat sitten oikeaan asentoon toistensa suhteen. Kiristä 
sitten ruuvit lopullisesti. Näin varmistat tuotteen optimaalisen kasauksen ja estät keikkumisen. Älä 
istu, käytä jotain painoa.
Innan du drar åt skruvarna helt, gör såhär för bästa resultat:
Ställ möbeln på en helt slät yta och lägg ett tillräckligt tungt föremål (ca 10-15kg) på den, så att 
alla ben nuddar marken. Skruva därefter i skruvarna helt. Obs – använd inte din kroppstyngd, då 
det är för mycket vikt. Om du följer dessa råd, blir din möbel stabil.
Om du inte följer dessa instruktioner kommer möbeln att bli ostadig och ”vickig” då produkten 
upplevs ojämn.

Uusi tuotteesi on valmistettu käsityönä. 
Pieniä poikkeamia tulisi pitää pikemmin 
laatuominaisuutena kuin reklamaatiosyynä.
Din nya möbel är handgjord. Små avvikelser 
kan därför förekomma och är ett 
kvalitetsattribut snarare än ett fel.
Vinkki: Työnnä kuusiokoloavain aina 
kokonaan ruuvinkantaan.
Tips: Var noga att alltid sätta in insexnyckeln 
helt ner i skuven.

 OHJEITA

Älä käytä tätä tuotetta, jos osia puuttuu, on 
vaurioitunut tai kulunut.

Älä käytä sähkötyökaluja tuotteiden 
kasaamiseen. Sähkötyökalujen suuri voima 
aiheuttaa sen, että ruuvit ylikiristyvät ja kierteet 
vaurioituvat.

Älä ylikiristä ruuveja. Kiristä ruuvit lopullisesti 
vasta kun tuote on kasattu kokonaan. Älä istu 
tai seiso tuotteen päällä.

Älä jätä tuotteita sateeseen. Suojaa ne 
sään vaikutuksilta. Pakkasella ja talvella 
suosittelemme tuotteen säilyttämistä katetussa 
kuivassa paikassa.

 VIKTIGHT

Använd inte den här produkten om delar 
saknas, är skadade eller utslitna.

Använd inte elektriska skruvdragare för att 
montera produkten. Den höga kraften i 
elektriska verktyg kommer dra åt skruvarna 
för hårt vilket kan skada gängorna.

Spänn inte skruvar eller muttrar för hårt. 
Dra åt alla skruvar efter att hela möbeln 
monterats. Stå eller sitt inte på bordet.

För att förlänga livslängden på möbeln, 
undvik att låta den stå i regn. Under 
vintertid rekommenderar vi att möbeln 
förvaras inomhus, i torr miljö.

Jos et tee näin ja avain luiskahtaa 
ruuvinkannasta, ruuvi voi vahingoittua ja 
kanta saattaa pyöristyä, jolloin avain ei 
enää pidä!
Om du inte gör det finns risk att 
insexnyckeln slinter, vilket skadar skruven. 
Skruvenkandåbliobrukbar.



Osa
A

2 kpl
Oikea kehys

B

2 kpl
Vasen kehys

C

2 kplTuolin 
selkäkehys

D

2 kpl
Tuolin istuin

E

2 kpl
Pöydän kehys

F

2 kplPöydän 
sivukehys 

Kiinnike
1

20 kpl
M6 x 30

2

10 kpl
M6 x 35

3

2 kpl
Tuolin tyyny

4

1 kplPöydän 
lasilevy

5

1 kpl
Kuusiokoloavain



VAIHE 1 (tuolin kasaus)
Yhdistä tuolin selkäkehys (C) & istuinkehys 
(D) ruuviilla (2).
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C
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VAIHE 2
Yhdistä VAIHEEN 1 osa ja vasen kehys (A) 
ruuvilla (1) & (2)

1
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VAIHE 3
Yhdistä VAIHEEN 2 osa ja oikea kehys (B) 
ruuvilla (1, 2).

2

1

1

1

2
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VAIHE 4
Laita tyyny (4) paikalleen.
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VAIHE 5 (Pöydän kasaus)
Yhdistä pöydän kehys (E) & pöydän 
sivukehys (F) ruuvilla (1).

111
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E
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VAIHE 6
Yhdistä VAIHEEN 5 osa ja pöydän kehys (E) 
ruuvilla (1).

1
1

E

VAIHE 7
Yhdistä VAIHEEN 6 osa ja pöydän sivukehys 
(F) ruuvilla (1).

1

1

1

1
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VAIHE 8
Laita pöydän lasilevy (5) paikalleen.
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