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Inhoud verpakking

* Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van 
de items zijn beschadigd of ontbreken.

* Inhoud van verpakking kan variëren per land.

Overzicht en specificaties
Kleur Zwarte

Afmeting (mm) 124 x 70 x 57 (cm)

GEWICHT (PRODUCT/VERPAKKING) 27 (kg)

Type schuim Vormend schuim met hoge dichtheid

Schuimdichtheid 40-45 kg/m3

Constructie frame Staal (diameter: 19 mm)

Afdekmateriaal stoel PVC-leer

Instelbare armleuningen 4D

Afmetingen armleuningkussen (L x B) 27 x 10 (cm)

Mechanisme Multifunctioneel kantelen

Kantelvergrendeling JA

Kantelhoekvergrendeling JA

Instelbare kantelhoek 0 ~ -14 graden

Gasdrukveer Klasse-4

Stijl rugleuning Hoge rug

Instelbare hoek rugleuning 90-165 graden

Hoofdsteun en lendenkussen JA

Afdekmateriaal PVC-leer



Vijfpuntige stervoet Stalen voet

Wielmaat 60 mm wielen

Montage vereist JA

Afmetingen zitting (B x D x H): 49,5 x 57 (cm)

Maximale zithoogte 54 (cm)

Minimale zithoogte 46 (cm)

Maximale hoogte armleuning 37,5 (cm)

Minimale hoogte armleuning 30,5 (cm)

Hoogte rugleuning 82 (cm)

Schouderbreedte rugleuning 52 (cm)

Afmetingen pakket (L x B x H) 83 x 66 x 36 (cm)

Max. aanbevolen lengte gebruiker 200 (cm)

Max. belasting 150 (kg) / 331(lb)

Let op
•	 Voordat u de stoel in elkaar zit, moet u controleren of alle onderdelen aanwezig 

en in goede staat zijn.
•	 Als de stoel in de winter of bij koud weer wordt geleverd, adviseren wij om pas 2 

uur na ontvangst met de montage beginnen zodat de gasveer stabiel werkt.
•	 Volg de meegeleverde aanwijzingen bij het in elkaar zetten van de stoel.
•	 Om een onjuiste uitlijning te voorkomen, moet u de schroeven los laten zitten en 

niet aandraaien voordat ze alle in hun gaten zitten.
•	 Draai de schroeven niet te vast en forceer ze niet. Dit kan de schroefdraden in de 

gaten breken, afscheuren of beschadigen.
•	 Het gebruik van de verkeerde groep maar kan schade aan de schroef of het 

stoelonderdeel veroorzaken.
•	 Voorkom overbelasting van de stoel. Zie de informatie over de maximale 

belasting	van	de	stoel	in	de	technische	specificaties.
•	 In het begin kan de stoel sterk naar leer ruiken. Dit is normaal. De stoel 

heeft de vereiste tests doorlopen; de leergeur bevat geen formaldehyde of 
vluchtige organische samenstellingen. We raden aan om de stoel in een goed 
geventileerde ruimte te plaatsen. Na verloop van tijd zal de geur verdwijnen.

•	 Als het oppervlak van de stoel vlekken heeft, moet u een beetje poleistmateriaal 
op een zachte handdoek smeren en de vlekken insmeren tot ze verdwijnen. Het 
reinigingsmiddel niet rechtstreeks op de stoel aanbrengen.

•	 Als u op de stoel zit of deze gebruikt, moet u de rugleuning niet verder achterover 
laten hellen dan 165 graden: de stoel kan uit balans raken en achterover vallen 
wat letsel of schade kan veroorzaken.



Installatie

SCAN 
voor een video



Positie-instellingen



Belangrijke garantie-informatie
1. Beperkte garantie 
Beperkte garantie van twee (2) jaar

Deze beperkte garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor klanten die 
producten	van	MSI	via	onze	officiële	verkoopkanalen	hebben	aangeschaft.

Als de stoel het niet goed doet of bij normaal gebruik fouten vertoont tijdens de 
beperkte garantieperiode, zullen we de stoel repareren en/of vervangen door een 
gelijksoortige als de stoel daarvoor in aanmerking komt. Dien een RMA-aanvraag in 
zoals hieronder is beschreven. 

Bewaar deze garantiekaart op een veilige plaats. De kaart wordt niet opnieuw 
uitgegeven als u hem kwijt bent.

2. Beperkte garantie
De garantie op de stoel dekt geen defecten, storingen of onjuiste werking onder de 
volgende omstandigheden:
i) Natuurrampen, onjuiste bediening of externe factoren
ii) Reparatie of demontage door derden die niet door MSI zijn geautoriseerd
iii) Stoel is niet aanschaft via een door MSI geautoriseerd verkoopkanaal
iv) Garantie van toepassing in hun regio buiten het land van aankoop. 

Bijvoorbeeld komen stoelen die in Taiwan zijn aangeschaft alleen in 
aanmerking voor garantieonderhoud in Taiwan. Stoelen aangeschaft in 
Taiwan maar gebruikt in een ander land kunnen geen garantie onderhoudt 
krijgen zonder autorisatie door MSI.

v) Het leren materiaal van de stoel valt niet onder de garantie

3. RMA-aanvraag
Nu moet contact opnemen met de winkel waar de stoel is gekocht of rechtstreeks 
met MSI voor een RMA-aanvraag en instructies. Stuur de stoel terug naar de 
opgegeven locatie als u daartoe opdracht krijgt.
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