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STOLENS ÄKTHET
En äkta Bestool-stol har en identifikationsetikett med ett individuellt serienummer i 

sitsramen.

MONTERING AV STOLEN
Kontakta återförsäljaren vid behov.

Om stolen har levererats vid temperatur under +10°C, ska den förvaras i
rumstemperatur i ett dygn före monteringen för att stabilisera gaspelarens temperatur.

Avlägsna skyddskartongen och -plasten från fotkrysset och hjulen.

Ställ fotkrysset upp och ned på golvet och tryck fast hjulen (5 st.) på deras plats i
fotkrysset. Var mån om att fotkrysset är på ett lämpligt underlag (ss. en matta) så att 

det inte blir smutsigt eller får repor.
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APlacera sitsen ovanpå gaspelaren. Smörj gaspelaren genom att ställa sitsen turvis i 
högsta och lägsta lägen med höjdjusteringsspaken

(se avsnittet Justering av stolens höjd).

Vänd fotkrysset så att det står upprätt på golvet och montera gaspelaren i hålet på fo-
tkrysset (se bild).

Stolar utrustade med pedaljustering levereras till kunden i regel färdigmonterade av 
återförsäljaren.
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ATT FÖRFLYTTA SIG MED STOLEN
Skuffa med ena foten och dra med andra foten för att röra dig i sidled.

Se efter att tårna inte hamnar under hjulen.

Rör dig inte med stolen på ojämnt underlag.

ANVÄNDNING AV STOLEN
Det är förbjudet att leka med stolen.

Stolen är avsedd att användas inomhus med normal rumstemperatur, lufttryck och 
luftfuktighet.

Se till att du använder stolen på jämnt underlag så den inte glider undan eller faller.

Justera först sitsen så att den är tillräckligt lågt nere. Sätt dig på 
stolen bakifrån, så nära stolen som möjligt. Håll samtidig lätt 

fast i stolens främre del.

Du kan även sätta dig på stolen snett bakifrån. Se då till att stolen 
inte glider undan, lyft ditt ena ben över sitsen och ställ stolen 

under dig.

Sätt dig inte på stolen framifrån, för då kan stolen glida undan.

Sitt på bakre delen av stolen så att sittställningen är korrekt, sittbenen är på den 
tjockaste delen av stoppningen och sitsens kanter inte trycker mot innerlåren.

Var försiktig vid användningen av en stol med standardhjul, eftersom de är fritt 
rullande.

Det är möjligt att falla av stolen. Se till att du använder stolen korrekt och får stöd 
från underlaget med fötterna.

ATT SÄTTA SIG PÅ STOLEN
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ATT RESA SIG FRÅN STOLEN
Flytta benen något framåt och res upp dig genom att flytta över din kroppsvikt på 

fötterna så att stolen blir bakom dig.

Ställ in stolen på rätt höjd med det halvbågsformade handtaget 
i stolens främre del för höjdjustering.

För att justera stolen uppåt flytta över kroppsvikten på fötterna 
och lyft upp handtaget. 

Släpp handtaget när höjden är lämplig

Justering nedåt sker med hjälp av kroppsvikten. Lyft upp handtaget och släpp den när 
höjden är lämplig. När höjden justeras nedåt är det bra att minska lite på tyngden genom 

att flytta över en del av kroppsvikten på fötterna, så att justeringen nedåt inte sker för 
snabbt.

Stolen bör inte användas av en person vars ben inte når till marken. Gaspelaren ska vara 
av lämplig höjd. Det finns två olika höjder på gaspelare, konsultera din återförsäljare för 

att välja rätt gaspelare.

JUSTERING AV STOLENS HÖJD, VAL AV GASPELARE
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JUSTERING AV SITSVIDDEN
Låsningen av sitsens viddjustering öppnas med spaken framme på sitsen (se bild 7). Lyft handtaget uppåt och 
vrid den ½ -1½ varv motsols. Justera sitsvidden lämplig genom att ta tag i sitsens båda kanter för att minska 
eller bredda sitsens mittspringa.

Lås viddjusteringen med att vrida spaken medsols lika mycket 
som när du öppnade den. Tryck sedan ner spaken. Det rekom-
menderas att mittspringan är åtminstone lite öppen för att 
minska trycket mot bäckenbotten.

När du låser viddjusteringen, var uppmärksam på att alltid vrida 
spaken lika mycket tillbaka medsols som du vred upp den mot-
sols vid öppnandet och tryck sedan ner spaken.

Rätt effekt på låsningen av viddjusteringen nås vanligtvis då det 
inte mera med lätthet går att vrida spaken medsols ytterligare ett 
helt varv till slut. Vrid då spaken tillbaka till föregående helt varv 
och tryck sedan ner den.

Notera vid bruket av en ny stol, att musklerna och vävnaderna 
kan bli lite ömma i början speciellt vid sittbenen. Använd stolen 
kortare perioder i början. Öka stegvis den dagliga användningen.

Sittställningen är riktig då vinkeln mellan låren och överkroppen är ca 135 grader och 
hälarna är nästan rakt under höftleden och axlarna. I denna position vänds höfterna 

framåt och ländryggen bildar en naturlig svanka och övre delen av ryggen rätar upp sig.

Justera arbetsbordet till en motsvarande höjd som du har ställt in stolen på. Bordets höjd 
är i allmänhet riktig då armbågarna är i 90 graders vinkel och avslappnat längs sidorna. 

Korrekt höjd för bildskärmen är när den övre kanten är på nivå med ögonbrynen. Böj 
inte huvudet nedåt när du använder bildskärmen, för att inte i onödan belasta nack- och 

halsmusklerna.
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I Bestool-sadelstolen har man kombinerat alla sadelstolsalternativen i samma produkt. 
Sålunda kan stolen användas som en justerbar tvådelad (se bild 7), som en fast tvådelad 

(se bild 7) eller som en fastlåst sits.

Justeringsmånen av sitsvidden är dimensionerad så, att den aldrig kan ställas in i ett 
alltför brett läge, vilket kunde vara skadligt för användaren.

JUSTERING AV SITSENS FLEXIBILITET
Sitsmekanismens flexibilitet justeras med de två muttrarna som finns under sitsen. 

Justeringen görs med det verktyg som följer med stolen, eller med ett annat lämpligt 
verktyg. När flexibiliteten ökar följer sitsen bättre användarens rörelser. Vanligtvis 

resulterar redan ca ett halvt varvs vridning av muttern i en förändrad sittkänsla.

Flexibiliteten ökas genom att lossa (vrid motsols) sitsmekanismens nedre mutter och 
sedan den övre muttern såsom visas på bilden. När justeringsverktyget används

placera först krokändan i mutterskåran (bild 2).
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Spänn (vrid medsols) till slut sitsmekanismens nedre mutter. Spänn inte muttern för 
kraftigt. Håll den andra muttern på plats med ett verktyg, ifall de båda muttrarna rote-

rar samtidigt (bild 4).

Minska flexibiliteten genom att spänna (vrid medsols) först sistsmekanismens övre 
mutter och sedan den nedre muttern. 

Lossa eller spänn inte muttrarna för mycket. Mekanismen ger lite, men inte 
för mycket flexibilitet.

Obs! Se till att fotkryssets armar vilar jämt mot låren och att fotkrysset inte
rör andra delar av kroppen.

DEMONTERING AV STOLEN

Obs! Se till att sitsen inte kan falla från alltför hög höjd ner på marken 
(fallhöjd max 10 cm). Under sitsen bör finnas ett lämpligt underlag, 
t.ex. en mjuk matta så att sitsens överdrag inte skadas eller blir 
smutsigt. Du kan även försöka lossa sitsen försiktigt då stolen ligger 
i sidled.

För demontering rekommenderas att en medhjälpare håller stolen på plats. Höj först sitsen till dess högsta läge. 
Vänd stolen uppochned. Placera enligt bilden nedan (bild 11) det rännformade demonteringsverktyget 1 på
rättled i gaspelarens smalare ända och sitsens fästpunkt. Tejpa lätt demonteringsverktyg 1 fast i gaspelaren.
Slå på den kortare sidan av kilen på demonteringsverktyg 1 med en hammare med lämplig kraft (inte för hårt) 
tills sitsen lossnar.
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Placera sedan gaspelaren uppochned mellan dina lår, så att fotkrysset vilar mot låren en-
ligt bilden nedan och tryck lätt på gaspelaren med låren. Placera demonteringsverktyget 
2 på rättled i nedre delen av gaspelaren enligt bilden nedan. Håll fast i demonteringsver-
ktyg 2 och slå i dess andra ända med en hammare, tills du känner att gaspelaren lossnar 

från fotkrysset.

Obs! Se till att fotkryssets armar vilar jämt mot låren. Tryck lätt med låren mot gaspela-
ren, så att gaspelaren eller fotkrysset inte faller på marken. Demonteringsverktyg med 

Bestool-logo kan lånas av återförsäljare.

UNDERHÅLL

Rengöring av lädersitsen
Torka tidvis av lädret med en lätt fuktad trasa. Ta bort fläckar omedelbart med en trasa fuktad med vatten eller milt rengöringsmedel eller med produkter 
speciellt avsedda för vård av läderbeklädnad. Använd under inga omständigheter starka rengöringsmedel eller andra skadliga ämnen. Notera att textiler 
eller annat material som avger färg kan färga lädret.

Underhåll av sitsramen, gaspelaren och fotkrysset
Sitsramen, gaspelaren och fotkrysset kan rengöras genom att försiktigt torka med en trasa som fuktats med mild desinfektionslösning. Den övre ändan av 
gaspelaren kan sprejas med lite universalsmörjmedel, ifall gaspelarens funktion har blivit klart trögare.

Reservdelar finns tillgängliga och sitsen kan bekläs på nytt.

STOLENS DELAR OCH SÄRSKILT GASPELAREN FÅR INTE TAS I SÄR ELLER ÖPPNAS.

VAL AV HJUL

Standardhjulen är fritt roterande. Använd mjuka hjul på hårt underlag, hårda hjul på mjukt underlag och gummiklädda industrihjul på betonggolv eller i 
industriutrymmen. Även hjul med lås, såsom hjul som bromsar när stolen är obelastad, finns tillgängliga. Välj rätt hjul enligt underlag och användning.

BYTE AV HJUL

Sväng stolen sidledes på golvet. Dra loss hjulen från fotkrysset. Använd vid behov t.ex. en vanlig spårskruvmejsel och vrid loss hjulet från fästpunkten 
mellan fotkrysset och hjulet. Ifall hjultappen fastnat i fotkrysset, så dra ut tappen med en tång. Knaka vid behov tången några gånger med en hammare 
tills hjultappen lossnar från fotkrysset. Byt ut hjulen med några års intervaller beroende på användningsgrad och -plats.
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ÅTERVINNING AV STOLEN

Kassera materialet enligt gällande avfallslagstiftning.
Demontera först stolen i bitar: ta loss sitsen, gaspelaren (metall), fotkrysset (metall) och hjulen enligt instruktionerna för demontering. Skär bort läderö-
verdraget och avlägsna all stoppning och plastdelar, så att endast sitsens metalldelar kvarstår. Hjulens plastdelar kan tas bort t.ex. i ett skruvstäd med 
hjälp av hammare och mejsel.

PRODUKTGARANTI

Produktgarantin för finska Bestool (“tillverkare”) stolar och alla dess tillbehör är fem år. Inköpsdatumet bör verifieras med produktens serienummer och 
köpkvitto. Garantin gäller från och med inköpsdagen och omfattar struktur-, material- och tillverkningsfel som
uppstått genom regelbundet och normalt inomhusbruk.
Felen bör reklameras till tillverkaren omedelbart eller senast inom sju (7) dygn efter att felet har uppdagats eller från det att felet borde ha uppdagats. 
För reklamationer som kommer efter detta har tillverkaren inga skyldigheter.
OBS! En stol som har gått sönder eller är i olag får aldrig användas. I sådana fall kontakta omedelbart återförsäljaren.

Återförsäljaren eller kunden ska alltid vid behov och på egen bekostnad sända den reklamerade produkten till tillverkaren, som sedan kontrollerar den 
reklamerade produkten. Det är också möjligt att kunden eller återförsäljaren sänder en tydlig bild med beskrivning av den reklamerade produkten till 
tillverkaren via e-post, om detta har avtalats i förväg. Tillverkaren sänder en ersättande del eller produkt eller returnerar den reparerade eller ersatta 
produkten till återförsäljaren eller kunden. Tillverkaren ger tillräckliga instruktioner för att avlägsna de gamla och för att montera de nya delarna, men 
garantin omfattar inte arbets- eller andra utgifter som förorsakats
återförsäljaren eller kunden av detta. Ifall det kan konstateras, att produkten inte är defekt eller att garantin inte täcker reklamationen, är återförsäljaren 
eller kunden skyldig att ersätta tillverkaren de utgifter som förorsakats av produktgranskning och transport.

Ifall transporten av den reklamerade produkten till tillverkaren är orimligt dyr eller utredandet av täckningen av garantin med hjälp av bilder och bes-
krivning opraktiskt, kan tillverkaren anlita en opartisk sakkunnig för att verifiera reklamationen.

Garantin omfattar inte normalt slitage, nötning, sammanstötningar med andra föremål, skador/nötning/sammanpressning/intryckning förorsakade av 
andra föremål eller motsvarande, oaktsamt eller oändamålsenligt bruk, bruk i strid med bruksanvisning, ändringar eller modifikationer av produkten, 
spår som förorsakats av keldjur eller skador förorsakade av att produkten faller omkull eller ner.
Läderbeklädnadens utseende kan ställvis variera pga. lädrets naturliga livfullhet.

Tillverkarens produktgaranti är den enda gällande garantin. Återförsäljaren eller kunden kan kräva reparation eller ersättande endast av fel som omfattas 
av garantin enligt tillverkarens bedömning.
Tillverkaren är inte på något sätt ansvarig för krav på skadestånd eller förlust av inkomst eller kunder som förorsakats av någon form av skada. Tillverka-
ren har ingen skyldighet att följa ytterligare eller motstridiga produktgarantier som getts av återförsäljare eller tredje part. Det ovannämnda gäller även 
produktens lämplighet för ett visst ändamål eller dess säljbarhet.

ANSVARSFRIHET

Obs! Läs stycket om ansvarsfrihet innan du använder produkten!
Användaren är själv ansvarig för all bruk av Bestool-produkter och deras lämplighet för en viss brukssituation. Läs hela bruksanvisningen före ibrukta-
gandet av produkten och följ de givna föreskriften. Produkten bör prövas och användas med särskild noggrannhet. Bestool ansvarar inte för de skador, 
åkommor, olägenheter osv.  som eventuellt förorsakats under eller efter bruk och prövande av produkten, annat än till de delar som lagstiftningen 
påbjuder.

Kom ihåg att ta pauser från sittandet enligt gällande riktlinjer. Använd inte produkten om du inte är helt frisk eller har en åkomma eller sjukdom som 
begränsar sittandet. Diskutera först med en läkare och/eller fysioterapeut före produkten tas i bruk. Kontakta även vid behov återförsäljaren för att få råd 
för användningen av produkten. Använd inte produkten om du får andra smärtor eller förnimmelser än muskelömhet som hör till början av bruket.

Använd endast en stol utrustad med originaldelar eller äkta reservdelar och enligt bruksändamål. Använd inte stolen eller delar av den till andra ändamål 
eller som en del av en annan produkt.

Produktens viktgräns är 130 kg.

Försäkra dig om att du alltid använder produkten som avsett.



Tillverkarens kontaktuppgifter:

Bestool
Pajapolku 2

FIN-70900 TOIVALA
FINLAND

info@bestool.fi
+358-50-2304

Återförsäljarens kontaktuppgifter:


