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Ahrend Prime handleiding

Ahrend Prime

Zithoogte
■
■

■
■
■

Lager
Hendel aan de rechter kant omhoog
Op de gewenste hoogte hendel loslaten.
Hoger
Sta op
Hendel omhoog trekken
Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

Zitdiepte
■
■
■

Kleiner/groter
Trek de knop naar buiten
Duw de zitting naar achteren/naar voren
In de gewenste stand knop loslaten.

Zitkanteling
Kleiner/groter
Sta op, kantel de knop naar binnen
■ De zitting kanteld, binnen de synchro beweging
■

Zitstand synchro beweging
■

Synchroonbeweging in vrije stand
Hendel aan linker kant omhoog draaien

Zitstand blokkering
■
■

■

Synchroonbeweging blokkeren (4 standen)
Hendel aan linker kant omhoog draaien
Bij gewenste zithouding, hendel omlaag.
Blokkering opheffen
Hendel aan linker kant omhoog draaien
Rugleuning belasten, rug volgt de beweging

Gewichtsinstelling synchro
De stoel heeft automatische gewichtsinstelling
die met deze knop onder het mechanisme is te
optimaliseren.
Veerdruk hoger
■

■

Knop rechtsom draaien.
Veerdruk lager
Knop linksom draaien.

Armleggers
■
■
■
■

Hoger/lager
Armlegger vasthouden
Knop ingedrukt houden
Armlegger omhoog/omlaag
Op de gewenste hoogte knop loslaten.

Voor-/achterwaarts
Bovenkant armlegger met de hand verschuiven.
De gewenste positie wordt met een klikmechanisme
vastgehouden.
Draaien en breedte verstelling
Bovenkant armlegger eenvoudig met de hand draaien.
De gewenste positie wordt met een klikmechanisme
vastgehouden. Draaien 30˚ naar binnen en buiten en
180˚ omdraaien daarmee breder/smaller

■
■
■

Breder/smaller
Draaiknop onder de zitting los draaien
Armleggers breder/smaller maken
In gewenste stand draaiknop vast draaien.

Lendesteun
Lendesteunhoogte bij netweefsel rugleuning
Omhoog
■ Zittend de lendensteun met twee handen omhoog
duwen tot op de gewenste hoogte
Omlaag
■ Zittend de lendensteun met twee handen omlaag
duwen tot op de gewenste hoogte.

Bureaustoel
Bureaustoel voor gebruik op kantoor met name bij het
gebruik van werk met beeldschermen.
Door het instellen van de bureaustoel op de afmetingen van de gebruiker geeft de bureaustoel een goede
ondersteuning voor lange tijd zitten in afwisselende
werkhoudingen.

Wielen / Glijders
■
■

■
■

■
■

■
■

Harde wielen
Voor het gebruik op vloerbedekking
Herkenbaar door één kleur wiel
Zachte wielen
Voor het gebruik op harde vloeren
Herkenbaar door twee kleuren, grijs loopvlak

Glijders
Voor het gebruik op vloerbedekking
Herkenbaar door plastic oppervlak
Glijders met vilt
Voor het gebruik op harde vloeren
Herkenbaar door zacht vilt aan de onderkant

Instructie voor het wisselen is aan te vragen bij Ahrend

Onderhoud bureaustoel
Reinigen van harde delen
Maak voor het reinigen van de harde delen van de
bureaustoel gebruik van een schone microvezeldoek
(droog of nat ) is voldoende. Gebruik alleen kleine
hoeveelheden reinigingsmiddel.
Reinigen stoffen bekleding
Dagelijks reinigen van de bekleding door stofzuigen.
Reinigen van vlekken in de bekleding
De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met
lauw water eventueel met een neutraal schoonmaakmiddel. Zie voor meer tips over het schoonmaken van
stoffen de Ahrend website.
Technisch onderhoud
Ahrend bureaustoelen hebben gedurende de levensduur van de stoelen geen aanvullend technisch
onderhoud nodig. Aanvullende technische onderhoud
en reparatie uitsluitend door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

Attentie
Vervanging of reparatie van de gasveercylider voor de
zithoogte verstelling, uitsluitend door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Gasveercylinder behuizing nooit open of opwarmen.

