
Инструкции за настройване

ОБЛЕГАЛКА
• Регулиране във височина
• Регулиране на ъгъла
• Здрава дишаща материя

• Регулиране във височина
• Здрава дишаща материя

• СваляемаСЕДАЛКА
• Регулиране в дълбочина
• Регулиране на ъгъла на
  седене
• Здрава дишаща материя

ПОДГЛАВНИК

ЛУМБАЛНА
ОПОРА

• Височинно регулиране
• Регулиране в дълбочина

• Настройка на ъгъла

ПОДЛАКЪТНИЦИ

• Полирана алуминиева

OСНОВА

1. Настройване във височина

Настройването във височина се извършва посредством 
ръкохватката, посочена в схемата.
Тя се намира от дясната страна, под седалката на стола.
За да настроите височината на стола, издърпайте 
ръкохватката нагоре.



2. Настройване силата на люлеене

Настройване силата на люлеене се извършва 
посредством ръкохватката, посочена в схемата.
Тя се намира от дясната страна, под седалката на стола.
Настройването се извършва посредством завъртане по 
посока часовниковата стрелка за усилване на механизма 
или обратно за намаляване на усилието при люлеене.

3. Настройване ъгъла на седалката

Настройване ъгъла на седалката се извършва посредством 
ръкохватктката, посочена в схемата.
Тя се намира от дясната страна, в задната част под 
седалката на стола.
Настройването се извършва посредством завъртане по 
посока часовниковата стрелка за повдигане задната страна 
на седалката или обратно за връщане в изходна позиция.

4. Настройване дълбочината на седене

Настройването на дълбочината на седалката се извършва 
посредством ръкохватктката, посочена в схемата.
Тя се намира от лявата страна, под седалката на стола.
За да настроите седалката, издърпайте ръкохватката 
нагоре.
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5. Настройване ъгъла на облегалката

Настройване ъгъла на облегалкат се извършва посредством 
ръкохватката, посочена в схемата.
Тя се намира от лявата страна, под седалката на стола.
Настройването се извършва посредством завъртане по посока 
часовниковата стрелка за заключване в избрана позиция или 
обратно за отключване на люлеенето.

6. Настройване височината на облегалката

Облегалката на стола се регулира посредством растерен 
механизъм. Той се задейства като хванете облегалката с ръце и я 
издърпате нагоре.
За да върнете в най-ниска позиция, издърпайте облегалката 
максимално нагоре, като по този начин механизмът се 
освобождава и облегалката пада в изходно положение.

Подглавникът се регулира във височина, чрез издърпване с 
ръце нагоре или надолу, до желаната позиция.

7. Настройване на подглавника



8. Настройване подлакътниците
във височина

Настройването на подлакътниците във височина се 
осъществява посредством бутона, показан на схемата.
Той се намира в основата, под пада на всеки от двата 
подлакътника.

9. Настройване дълбочината
на подлакътниците

Дълбочината на подлакътниците се настройва 
посредством издърпване напред или назад на падовете.

10. Настройване ъгъла на 
подлакътниците

Ъгълът на подлакътниците се настройва посредством 
падовете. Те се издърпват навътре или избутват навън.


