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    To lower:
■  Turn lever on right hand side up
■  Release lever when desired height is reached
    To raise:
■  Stand up
■  Turn lever up
■  Release lever when desired height is reached

    Shorter/longer:
■  Pull the button on right hand side
■  Slide the seat forward/backwards
■  Release button when desired position is reached

    Release synchro movement:
■  Turn lever on left hand side forward
■  Lean against the backrest to release it
    (the backrest has a kickback protection)
■  Move forwards for upright work position

    Lock synchro movement (4 positions):
■  Turn lever on left hand side forward
■  Turn lever rearwards at the the desired position

    Release synchro movement:
■  Turn lever on left hand side forward

This chair is provided with a synchro movement. 
Turn the knob on the right hand side to set the 
weight towards its optimum comfort. 
    To increase backrest pressure:
■  Turn the knob backwards
    To reduce backrest pressure:
■  Turn the knob forward         

Seat height

Seat depth

Synchro movement

Weight setting synchro 

Locking movement

    Lager:
■  Hendel aan de rechterkant omhoog
■  Op de gewenste hoogte hendel loslaten.
    Hoger:
■  Sta op
■  Hendel omhoog trekken
■  Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

    Kleiner/groter:
■  Trek de knop aan de rechterkant uit
■  Schuif de zitting naar achteren/naar voren
■  In de gewenste stand knop loslaten.

    Synchroonbeweging in vrije stand:
■  Draaiknop aan linkerkant naar voren draaien.
■  Druk tegen de rugleuning voor beweging.
    (rugleuning heeft terugslag beveiliging)
■  Beweeg voorwaarts voor actieve zithouding

    Synchroonbeweging blokkeren (4 standen):
■  Draaiknop aan linkerkant naar voren draaien
■  Bij gewenste zithouding, naar achter draaien.

    Blokkering opheffen:
■  Draaiknop aan linkerkant naar voren draaien.

De stoel heeft een synchroonbeweging met een 
instelbare gewichtsinstelling. Met de draaiknop aan 
de rechterkant is de instelling te optimaliseren.
    Tegendruk rugleuning hoger:
■  Draai de knop naar achteren.
    Tegendruk rugleuning lager:
■  Draai de knop naar voren.

Zithoogte

Zitdiepte 

Zitstand synchro beweging 

Gewichtsinstelling synchro 

Zitstand blokkering 
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    Higher/lower:
■ Take the armrest
■ Keep the button pressed
■ Raise/lower the armrest
■ Release button when desired position is reached

Forwards/backwards:
■ The armrests can simply slide forward and

backward by hand. The required position is held in
place by a locking mechanism.

Primary width adjustment:
■ Some chair versions have rotating armpads.
■ Press the button underneath the armpad
■ Turn the entire armpad 180˚ to achieve primary

width adjustment.

Total armrest wider/narrower:
■ Turn lever underneath the seat backwards
■ Adjust the armrests to the required position
■ Turn lever underneath the seat forwards

Height of lower back support (mesh backrest) 
   Up/down
■ Seated in the chair raise/lower the lumbar support by

hand towards the required height

Armrests

Lumbar support

    Hoger/lager:
■ Armlegger vasthouden
■ Knop ingedrukt houden
■ Beweeg 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.

Eerste breedte verstelling:
■ Sommige stoelen hebben een draaibare bovenkant.
■ Knop onder de bovenkant indrukken
■ De bovenkant in zijn geheel 180˚ omdraaien;

dit geeft een eerste breedte instelling.

Gehele armsteun breder/smaller:
■ Hendel onder de zitting naar achteren draaien
■ Armleggers breder/smaller maken
■ In gewenste stand hendel naar voren draaien.

Lendesteunhoogte bij netweefsel rugleuning 
   Omhoog/omlaag:
■ Zittend de lendensteun met twee handen omhoog

of omlaag duwen tot op de gewenste hoogte

Armleggers

Lendesteun
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