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Sestavni deli

 Kolesca

 Podnožje  Hrbtišče

 Dvižnik Sedež

 Naslon za roko  Naslonjalo za glavo

 Vijak

“ L ” im
bus

ključ

Pokrov (v primeru nemon- 
taže naslonjala za glavo)Imbus ključ

Pokrov za naslon-
      jalo za glavo

1 od
vsa-
kega3 za

rezervo

Pomembno obvestilo

Št. Slika Kos Št. Slika Kos

1. Ta izdelek je primeren za notranje prostore. 
2. Da bi podaljšali življenjsko dobo stola, se izogibajte izpostavljeno-
    sti stola visokim temperaturam, vlažnosti in umazaniji.
3. Izogibajte se vodi in potenju pri uporabi naslonjal za roke. 
4. Plastična kolesca se zlahka zlomijo, če pogosto drsijo po vlažnih 
    in umazanih tleh. 
5. Mrežasti material stola držite stran od ostrih predmetov , kot sta 
    nož in ključ, kot tudi stran od ognja. 
6. V dvižniku je mazilno olje, ki lahko s časoma upočasni dviganje in 
    spuščanje stola. Če slišite škripanje, nas pokličite za zamenjavo 
    rezervnega dela. 
7. Pri čiščenju stola uporabite suho, ne mokro krpo. Ob uporabi 
    mokre krpe se lahko na kovinskih delih pojavi oksidacijska rja in
    povzroči težave pri delovanju posameznih delov. 
8. Da bi se izognili popuščanju vijakov hrbtišča in naslonov za roke, 
    redno preverjajte vijake in jih po potrebi pravočasno privijte.
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S pritiskom pritrdite 
kolesca na podnožje 
stola.

Opozorilo: Dvižnik je pod-
mazan z oljem, zato pazite
da ne umažete obleke.

Deli

Navodila za sestavoVodnik za nastavitve
Dinamična prilagodljiva ledvena opora

Postavite dvižnik na podnožje. 

Spodnja opora se bo samodejno 
prilagodila telesni teži in obliki, ko 
se naslonite nanjo. Prejeli boste 
ustrezno oporo, ne da bi morali 
pri tem dodatno nastaviti stol.
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GPostavite sedež na dvižnik .⑦ ③

Pritrdite naslonjali za roko④ na sedež⑦ in privijte oba vijaka

Bodite pozorni, da 
pravilno namestite 
levo in desno na-
slonjalo za roke.

(Leva) (Desna)

LevaDesnaDeli

Navodilo za sestavo Vodnik za nastavitve
 Nastavitev ročajev po širini ter naprej in nazaj

Primite sprednji del ročajev in ju zasu-
kajte desno ali levo. Razpon gibanja je 
18 stopinj.

Prilagoditev širine: Naslonjala za roke 
preprosto potegnite k sebi ali jih potisnite 
proč. Obseg pomika je 30 mm.

Prilagoditev kota ročajev

(Levo) (Desno)

Prilagoditev naprej in nazaj: Preprosto 
potisnite ročaje naprej ali nazaj. Obseg 
pomika je 55 mm.
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Povežite naslonjalo  in sedež ter uporabite imbus kluč
 ⑨ za ustrezno pričvrstitev vijakov. 

⑥ ⑦

Če ni naslona za 
glavo uporabite 
pokrov ⑫                     za do-
končanje sestave.

Uporabite ''L'' imbus ključ ⑩                                                         za pričvrstitev 
naslonjala za glavo na hrbtišče stola.

Ko ste vijake privijačili zaprite luknji s 
pokrovom ⑪

Deli

Deli

Navodila za sestavo

Priporočamo, da naslonjalo nastavite na vi- 
šino kjer ledvena opora nudi najboljši poči-
tek v spodnjemu delu.

Primite spodnji del naslonjala in ga povle-
cite navzgor, da nastavite višino. Če želite 
spustiti naslonjalo, ga dvignite na najvišjo 
nastavitev in nato spustite. Obstajajo 4 po-
ložaji zaklepanja v razponu 60 mm.

Vodnik za nastavitve
Nastavitev višine naslonjala

Nastavitev višine naslonjala za roke

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

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 višin-
skem razponu 90 mm.



Vodnik za nastavitve Vodnik za nastavitve

 Naslonjalo za glavo

 Hrbtišče

 Sedež

Kot nagiba 
hrbtišča

Trdota nagiba 
hrbtišča

Ročica za nastavitev
višine sedeža

Ročica za nastavitev kota
nagiba

Ročica za
nastavitev globine

sedeža

Naslonjalo 
za glavo

 Hrbtišče

Naslon 
za roke

Ledvena 
opora
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Nastavitev višine naslona za glavo
Primite naslon iz leve in desne ter po-
tegnite gor ali potisnite dol, da nasta-
vite višino. Navpični razpon nastavitve 
je 70 mm. 

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

Vodnik za nastavitve

Nastavitev kota naslona za glavo
Držite ročaje za glavo in jih zasukajte
naprej ali nazaj, da nastavite kot. Raz-
pon gibanja je 80 stopinj.

Vodnik za nastavitve
E Nastavitev višine sedeža

Povlecite ročico na desni strani za nastavi-
tev višine stola. Držite ročico za spuščanje 
in dvigovanje za nastavitev višine stola.

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

D Nastavitev globine sedeža

Sedež je pravilno nastavljen, ko je razmak 
med koleni in sedežem dva do tri prste.

Pritisnite navzgor ročico za nastavitev globine 
sedeža, ki se nahaja na levi strani stola. Drži-
te ročico in potisnite sedež v želeni položaj. 
Spustite, da zaklenete položaj. Obstaja 6 po-
ložajev zaklepanja v razponu 60mm.
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Vodnik za nastavitve

Nastavitev napetosti nagiba hrbtnega naslona
Če želite spremeniti napetost nagiba hrbtišča, za-
sukajte 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.

Vodnik za nastavitve

B

Kot naslonjala prilagodite glede na delovno okolje. 
Z nastavitvijo ustreznega kotnega nagiba naslona, 
lahko zmanjšate pritisk na hrbtenico

Nastavitev kota nagiba naslonjala
Pritisnite navzgor ročico za nastavitev nagiba za-
klepanja na desni strani stola in jo držite. Naslonjalo 
nastavite na želeni kot, nato spustite ročico nazaj 
v prvotni položaj (ali pritisnite dol). Razdalja nagiba 
naslonjala bo nastavljena (ali bo kot hrbtišča za-
klenjen). Kot naslona v je lahko memoriziran na 
poljubno mesto (ali zaklenjen v 4 položajih).

Trdota nagiba
hrbtišča

Ročica za nastavitev
kot nagiba 

Ročica za nastavitev 
globine sedeža Ročica za nastavitev

višine sedeža
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