
Tack för att ni har valt en kvalitetsprodukt från oss!

ZeroGravity stolen och tillbehör följer: 

     1 st stoltomme med rep                 2 st armstöd
     1 st fotstöd med rep                       1 st mugg hållare
     1 st kryssförstärkt trästav                2 st sidoförstärkande 
     1 st fotstödsförstärkare av trä         trästavar

monteringsdetaljer: 

1st plugg, 1 st bred lyftögla, 1 st stor och en liten krok.

Innan ni använder ZeroGarvitys stol ber vi er att ni             
noggrannt läsa igenom följande anvisningar.

ZeroGravity stolens montering: 

1. Upphängningens konstruktion:

Denna operationen kräver största uppmärksamhet.

Om ni önskar montera ihop med lyftögla 
är det nödvändigt att borra. 

Om lyftögla ska användas i betong är det 
nödvändigt att plugga. Använd 16 mm-s 
borr. Pluggens hela längd ska vara i 
betongen (bild 1).  

Om ni önskar montera infästningen i trä 
förborra med 8 mm-s borr.

Ett bra råd till montering:

Undersök takets bärighet. 

Stolen kan belastas med 200 kg. Därefter väljer du ut 
monteringsplats till lyftöglan.

Om ni vill montera öglan i en träbalk undersök att balken 
inte är murken eller sprucken. Vid montering i träbalk 
undvik att borra (bild 2) välj i stället gångjärnet (bild 3) 
eller repet eller bältet (bild 4).

OBS! Att vår säkerhetsrep som är monterad på stolen är 
inte konstruerande för friktion. Om ni monterar utan att 
borra ska ni använda den avsedda linan eller bältet!

Lyftöglan och pluggen måste monteras rakt i taket! 

Den nödvändiga knuten för montering hittar ni på     
bild 5.

Vi ber er till fastsättandet använd endast våra original 
reservdelar.

Om ni använder snurrögla ber vi er innan användandet 
att smörja in (smörj glidytorna) 

När ni är klara med fastsättningen utför ett                  
belastningstest.

2. Ihopsätting:

Ta det längsta repet som finns 
på sittplatsen, vik ihop exakt på 
mitten tryck genom i den stora 
kroken, knyt sedan en knyt som 
du ser på bild 5. i godtyckligt 
höjd. Denna knyten kan inte 
krypa genom öglan.

Placera den tvärgåendestaven(den 
längsta) i de små bälteskorgarna 
som sitter i ändarna av det längsta 
repet. Var noggrann med att de små 
bälteskorgarna sitter jämnt runt 
trästavens ände.

OBS! Tvärgående förstärkningen måste vara lodrätt!
(Det blir den om ni har vikt repet exakt på mitten när ni 
knöt knyten.)

Sedan följer montering av armstöden och de sidleda 
trästavarna (2st likadana mellanlånga).

Armstödets längre repsida ska in i 
trästavens bältkorg (bild 7).

Placera i sittdynans översta bältes-
korg. Stavens andra sida (bild 7) ska 
glida i det nedre bälteskorg. Gör 
likadant på den motsatta sidan. 

Stolens former syns nu, när du har gjort ovanstående 
moment.

Knyt upp sen och var noga med att det två repen inte 
flyttat sig från varandra. Övre trästaven måste vara 
vågrätt. Ställ in önskad höjd. Knyt tillbaka knuten.

Sätt er försiktigt i stolen och var där några minuter. Under 
tiden repets fibrer stabiliserar sig, och når sin yttersta 
gräns. Efter detta förflyttar sig ett par cm upp i höjd igen.

Montering av fotstöd.
Fotstödets trästavsändor monteras i bälteskorgarna. 
Därefter dra repets ände genom den lilla kroköglan (bild 
5). Knyt en knut på repets ände. Stolens fysiologiska  
effekter och er bekvämlighet ska tåspetsarnas höjd vara 
vågrätt med hjärtat när ni sitter i stolen. Be om hjälp av 
någon att göra detta.   

Återstår mugghållarens montering. Sätt i er favoritdryck 
och njut av ZeroGravity känslan.

3.  Lutnings inställning:

Dra ur bälsteskorgarna på den tvärgående trästaven. På 
stolens bägge sidor finner ni en plast broms. Genom 
dessa bromsen kan repet dras upp och ner. Med dessa kan 
ni reglera sidorepen fram och bak. Bromsarna är av trög 
modell och måste låsas med styrka. Med detta reglera vi 
stolens lutning och liggande positionen. 

Stolens lutningsvinkel ser ni på de två sidomonterade 
trästavana.  När ni har bestämt lutningsvinkel måste vi 
notera att plast bromsarna når bältetskorgarna. Då kan 
inte sidorepen glida när man sätter sig i stolen. 

OBS! Att sidostavarna måste följa varandra i våg!

Placera tillbaka den tvärgående trästaven enligt              
ritningen.

OBS! Belasta inte enbart den tvärgående trästaven!

Produkten kan tvättas i maskin inkl. rep i 40 grader               
syntettvätt.

OBS! Ta bort trästavarna! 

OBS! Använd inte tvättmedel och sköljmedel enbart rent 
vatten! 

Bruksanvisning och monteringsanvisning se vår hemsida 
eller kontakta våra återförsäljare. 

OBS! Skador på grund av felaktiganvänding av stolen       
ansvarar vi inte för!

3 års garanti. Vid garantiåtgärd kontakta oss eller våra 
återförsäljare.  

Garantin täcker inte felaktig användning av produkten!

Använd stolen med hälsa och gläd er med den länge!

Z Gravity Sverige
Balladgatan5. 42241 Göteborg

+46 762 301306
www.zgmnord.se

www.facebook.com/zgravitysverige
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