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Algemene informatie
Deze sta-opstoel is geleverd door: Finlandic BV, Coehoornstraat 11, 5916PH Venlo Nederland. 
Telefoon: +31 (0)6 - 40983220, Fax, www.finlandic.nl.
In deze gebruiksaanwijzing treft u belangrijke informatie aan omtrent het gebruik van uw sta-op-
stoel. Leest u deze gebruiksaanwijzing dus goed door, alvorens u de stoel gaat gebruiken.

Veiligheidsinstructie en waarschuwingen 
Volgt u de onderstaande waarschuwingen te allen tijde op: 
•  Deze sta-opstoel is voorzien van een krachtig motormechaniek. Kijk eerst of er niets beklemd 
kan raken tussen de bewegende delen van het mechaniek, voordat u de verstelmogelijkheden 
gaat gebruiken. Kijk vooral goed uit wanneer er kinderen of huisdieren in de buurt zijn. 
•  Plaats de stoel dusdanig in de kamer dat alle verstelmogelijkheden zonder enige obstructie 
kunnen worden gebruikt en het elektriciteitssnoer geen valgevaar kan opleveren. Zet deze op een 
vlakke, horizontale ondergrond. 
•  Zorg ervoor dat u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen. 
•  De sta-opstoel is ontworpen om door 1 persoon in te zitten van maximaal 120 kilogram li-
chaamsgewicht. Het is niet de bedoeling op de beensteun te gaan zitten. Finlandic is niet aan-
sprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de sta-opstoel. 
•  De beweging van de sta-opstoel kan worden beïnvloed door sterke electromagnetische velden 
(bijv. alarm systemen, mobiele telefoons, elektrische generatoren of krachtbronnen). Wanneer 
uw sta-opstoel onverwacht gedrag vertoond, trek de stekker uit het stopcontact en probeer de 
stralingsbron te achterhalen. 
•  Controleer bij storing altijd eerst of de stekker in het stopcontact zit. In alle andere gevallen 
adviseren wij u de stekker uit het stopcontact te verwijderen en zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met uw leverancier
Finlandic is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door onzorgvuldig of 
onoordeelkundig gebruik.

Garantie 
De garantie op uw sta-opstoel bedraagt 12 maanden op constructie, mechaniek, elektronica, 
bekleding en vulmaterialen. 
Om een beroep te doen op garantie dient u uw klacht te melden door een email te sturen naar 
info@finlandic.nl. Bij onjuist of onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie alsook wanneer er 
wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan de stoel door een partij die daartoe niet door Finlan-
dic is geautoriseerd.



Bedienen van de stoel Sta-opstoel met 1 motor

Knop A – Relaxfunctie 
Met de knop met pijltje naar rechts bedient u de relaxfunctie van de stoel. De beensteun komt uit 
en de rugleuning gaat naar achteren.
Ingeval de stoel in de sta-opstand staat, komt deze middels deze knop eerst terug naar de zit-
stand en daarna door naar de relaxstand.

Knop B –Opstafunctie 
Met de knop met het pijltje naar links, bedient u de sta-opfunctie van de stoel. De stoel gaat 
omhoog en kantelt licht naar voren, waardoor u gemakkelijk uit de stoel kunt stappen. Wanneer 
de stoel in relaxstand staat, gaat deze middels deze knop eerst terug naar de zitstand en daarna 
door naar de sta-opstand.



Bedienen van de stoel Sta-opstoel met 2 motoren 

Knop A – Opstafunctie 
De knop met het pijltje rechtsboven naar boven is de sta-opfunctie. De stoel gaat omhoog en 
kantelt licht naar voren, waardoor u gemakkelijk uit de stoel kunt stappen. Indien de beensteun 
uitstaat, wordt deze eerst ingetrokken.

Knop B – Beensteun functie 
Met de knop met het pijltje naar onderen bedient u de beensteun. Wanneer de stoel nog in de 
sta-opstand staat komt deze eerst naar beneden. Daarna gaat de beensteun uit.

Knop C – Rugleuning naar achteren 
Hiermee verstelt u de rugleuning naar achteren.
 
Knop D – Rugleuning naar voren 
Hiermee verstelt u de rugleuning naar voren.
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