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Navodilo za sestavo
hrbtišca (brez naslona za glavo)

Nastavitev naslona za roko
Primite sprednji del ročajev in ju zasukajte desno ali levo. Razpon gibanja
je 18 stopinj.

Ledvena opora
Ledvena opora je fiksna in ojačana
ter nameščena na hrbtišče stola.

Vodnik za nastavitve

Nastavitev ročajev po širini ter naprej in nazaj
Prilagoditev širine: Naslonjala za
roke preprosto potegnite k sebi ali
jih potisnite proč. Obseg pomika
je 30 mm.

Prilagoditev naprej in nazaj: Preprosto potisnite ročaje naprej ali
nazaj. Obseg pomika je 55 mm.

Navodilo za sestavo
hrbtišca (z naslonom za glavo)

Nastavitev funkcij stola
1. Višina naslona za glavo in nastavitev kota
2. Nastavitev višine sedeža
3. Ročka za nastavitev napetosti nagiba naslonjala
4. Vzvod za nastavitev globine sedeža
5. Ročaj za nastavitev kota naslonjala
6. Nastavitev višine naslonjala

Nastavitev višine naslona za
roke
Primite za cev in potegnite navzgor
naslon za roke. Če ga želite spustiti,
naslon za roke dvignite na najvišjo
nastavitev in spustite. Obstaja 9 položajev za zaklepanje v višinskem
razponu 90 mm.

Najboljši položaj je po navadi, ko
komolci počivajo pod kotom 90 stopinj.

Nastavitev globine sedeza
Ročica za nastavitev globine sedeža
se nahaja na levi strani stola. Potegnite jo navzgor in nastavitev želeni
položaj. Spustite, da zaklenete položaj.

Nastavitve funkcij
A. Višina naslona za glavo
in nastavitev kota
B. Nastavitev napetosti
in kot nagiba naslonjala
B. Nastavitev višine
naslonjala

S prilagoditvami globine sedeža lahko zadnjico v celoti podprete na sedežu. Idealna globina se doseže, ko
se zadnji del kolena ne dotiska roba
sedeža.

D. Nastavitve funkcije
naslona za roke
C. Nastavitev višine in
globine sedeža

Nastavitev višine naslona za
glavo

Nastavitev višine sedeza

Držite ročaje za glavo in ga potisnite gor ali dol, da nastavite višino. Obstaja 70 mm navpični
razpon nastavitve.

Povlecite ročico za nastavitev višine
na desni strani stola. S tem nastavite
višine sedeža. Držite ročico med
spuščanjem in dvigovanjem, dokler
ne dosežete želeno višino.

Naslon za glavo je nameščen
tako, da zagotavlja ergonomsko
oporo, ko je v polnem stiku z glavo in vratom.

Namestitev sedeža na nepravilno
višino lahko povzroči utrujenost
hrbta. Na idealni višini so stopala
poravnana na tleh, kolena pa pod
kotom 90 stopinj.

Nastavitev višine naslonjala
Primite spodnji del naslonjala in ga
povlecite navzgor, da nastavite višino.
Če želite spustiti naslonjalo, ga dvignite na najvišjo nastavitev in nato
spustite. Obstajajo 4 položaji zaklepanja v razponu 60 mm.

Priporočamo, da naslonjalo nastavite
na višino kjer ledvena opora nudi najboljši počitek v spodnjemu delu.

Nastavitev kota naslona
za glavo

Držite ročaje za glavo in jih zasukajte naprej ali nazaj, da nastavite
kot. Obstaja 80-stopinjski razpon
gibanja.

Glavi mora biti omogočeno naravno
gibanje medtem, ko jo imate naslonjeno na naslon za glavo.

Nastavitev napetosti nagiba
naslonjala

Če želite spremeniti napetost nagiba
hrbtišča, zasukajte ročko za nastavitev napetosti naslonjala na desni
strani stola. Če želite povečati napetost
obrnite ročko naprej, za zmanjšanje
napetosti pa nazaj.

Sinhroni mehanizem je ergonomsko
zasnovan za izboljšanje udobja in
zmanjšanje napetosti v hrbtenici. Nagib
nastavitve naslona do sedeža je v razmerju 3:1.

Nastavitev kota nagiba
naslonjala

Zasukajte ročico na levi strani stola,
da omogočite naklon hrbtišča. Naslonjalo nastavite na željeni kot in
zasukajte ročico v prvotni položaj.
Razdalja nagiba naslonjala bo
nastavljena (ali bo kot hrbtišča zaklenjen). Kot naslona je lahko prosto
nagnjen na poljubnem mestu ali
zaklenjen v enemu od štirih položajev.
Kot naslonjala prilagodite glede na
delovno okolje. Z nastavitvijo ustreznega kotnega nagiba naslona, lahko
zmanjšate pritisk na hrbtenico.

