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Stel de armleuningen in op de hoogte waarbij u het ge-
wicht van uw armen, in werkpositie, kunt afsteunen op de 
armleggers. Stel de hoogte onafhankelijk van de hoogte 
van uw bureautafel in!

De hoogte van de rugleuning kan in 8 standen worden 
aangepast. Trek met beide handen de rugleuning om-
hoog tot de gewenste instelling is bereikt. In de bovenste 
positie kan de rugleuning weer in haar onderste stand 
worden geplaatst!

De diepte van de lendensteun kan worden ingesteld met
de knop aan de rechterkant van de rugleuning (op-
tionele uitvoering). Draai de knop naar voren om de 
gewenste bolling in de onderrug te vergroten. Draai de 
knop terug om de bolling te verkleinen.
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Til de hendel op om de zitdiepte te verstellen. Schuif met 
uw andere hand de zitting naar voren of naar achteren.
De afstand tussen de voorzijde van de zitting en uw 
knieholte dient minimaal 3 vingerbreedtes te zijn.

De rugleuning is in 5 posities vast te zetten. Draai de 
hendel naar achteren om de leuning in de gewenste 
positie te fixeren. Om de positie te ontgrendelen draait u 
de hendel weer naar voren.

Balansinstelling. Trek de hendel naar buiten om de 
tegendruk in te stellen. Draai de hendel naar voren voor 
meer tegendruk en naar achteren voor het verlagen 
van de tegendruk. U zit in balans als de stoel u in iedere 
positie volgt, zonder dat u daarbij kracht hoeft uit te 
oefenen.

Til de hendel op om de zithoogte te verstellen. Laat de 
hendel los op de hoogte waarbij de bovenbenen 
gelijkmatig ondersteund worden.

De (PUR) softpads van uw armleuningen zijn 360° 
draaibaar en 7 cm in diepte verstelbaar. Draai / schuif 
de pads in de gewenste positie waarbij u uw onder-
armen goed kunt afsteunen.

Trek de hendel naar voren om de breedte van uw 
armleuningen in te stellen. Om de gewenste breedte 
positie vast te zetten plaatst u de hendel terug in de 
oorspronkelijke positie.

Voor het fixeren van de ERGO-TOP® techniek die zorgt 
voor de 360° beweeglijke zitting (overeenkomstig het 
zitten op een gymnastiekbal), trekt u de hendel krachtig 
naar voren. Om de beweeglijkheid in de zitting terug te 
brengen duwt u de hendel krachtig naar achteren in de 
oorspronkelijke stand.
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