
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU SCAUNELE DE BAR  
Valabila pentru modelele  

ABS101, ABS101P, ABS 103, ABS103P, ABS105 si ABS 105P 
 
 
 
In momentul deschiderii cutiei, trebuie sa aveti urmatoarele piese : 

 
a) baza metalica ; 
b) amortizor cu gaz ; 
c) ornament pentru imbinarea dintre amortizor si baza maetalica ; 
d) ornament pentru partea inferioara a sezutului ; 
e) sezut din ABS . 

 
2. Instalati amortizorul cu gaz in baza metalica   

 



 
 
 

3. Este posibil ca amortizorul sa fie prevazut cu un manson de protectie, manson ce trebuie 
indepartat inainte de montarea sezutului in piston ; 

 
4. Instalati ornamentul de la imbinarea dintre amortizor si baza : 



 
5. Urmatorul pas consta in  montarea ornamentului pe sezului scaunului, prin infiletare : 

 
6. Asezati sezutul pe pistonul pneumatic, dupa pozitionare aplicati presiune pe sezut, pentru a se 
conecta bine. 



 
 

 
7.In acest moment scaunul este functional ca si scaun de bar, tot ce trebuie sa faceti in continuare 
este sa va asezati pe scaun si sa actionati maneta pentru ca scaunul sa coboare, iar pentru ca 
scaunul sa se ridice trebuie sa actionati maneta in momentul in care asupra scaunului si 
pistonului nu este exercitata nici o presiune. . 

 
 
 
ATENTIE: 



 
Nu stati pe scaun in picioare ! 
A nu se aseza mai multe persoane in acelasi timp pe scaun! 
Nu va asezati pe scaun inaninte de a efectua toate operatiunile anterioare si de a va asigura ca 
mecanismul de ridicare coborare este finctional ! 
Nu ridicati scaunul inaninte de a pune presiune pe sezut, deoarece exista posibilitatea ca nu toate 
componentele sa fi fost imbinate, existand posibilitatea sa va raniti !   
Daca anumite parti componente lipsesc, sunt sparte sau lovite, nu folositi scaunul si efectuati 
reparatii sau inlocuirea pieselor cu probleme 
Nu incercati dezasamblarea decat dupa ce cititi instructiunile de dezasamblare, deoarece puteti 
deterioara partile componente, va puteti rani si nu in ultimul puteti veti pierde garantia 
produsului 
 
   
Neluarea in seama a acestor atentionari poate duce la raniri grave. 
 


