
Reglajul pe inaltime

Actionati maneta din drepta (la mana dreapta, cum stati pe scaun) pe verticala, ridicati maneta cu o miscare ferma spre sezut pentru a 

debloca cilindrul cu gaz. Stabiliti inaltimea dorita utilizand greutatea corpului dumneavoastra si apoi eliberati maneta.

Blocarea/deblocarea mecanismului

Actionati maneta din dreapta pe orizontala, spre exterior. Mecanimul se deblocheaza si astfel puteti utiliza functia de balans. 

Blocarea se realizeaza impingand maneta pe orizontala, spre interior. 

Scaunul poate fi utilizat:

◦ cu mecanismul blocat in pozitia normala de lucru (cu spatarul cat mai aproape de verticala)

◦ poate fi blocat intr-o pozitie intermediara 

◦ poate functiona deblocat, in balans

Reglajul tensiunii de oscilatie

In utilizarea cu mecanismul deblocat (balans) spatarul tinde sa revina in pozitia initiala. Forta de revenire a spatarului poate fi reglata 

cu ajutorul butonului rotativ de sub mecanism. Acesta are indicatii plus si minus. Efectuati mai multe rotatii complete pentru a observa 

diferenta.

Translatie sezut

Sezutul poate avansa pe orizontala cu pana la 5 cm, cu posibilitate de blocare in 5 pozitii. Ridicarea manetei din stanga deblocheza 

translatia sezutului. Cand translatia este debocata, sezutul are tendinta de revenire in pozitia initiala, cea mai apropiata de spatar.

Stabiliti pozitia dorita a sezutului si eliberati maneta.

Reglajul spatarului pe inaltime

Ridicati spatarul pentru a modifica pozitia lui pe verticala. Sistemul up&down permite spatarului sa urce cate o pozitie. Atunci cand

ajungeti in pozitia maxima, efectuati inca o miscare de ridicare si spatarul va cobori in pozitia minima.

Reglajul tetierei

Tetiera poate fi reglata pe inaltime si inclinatie prin tragere - impingere. 

Reglajul suportului lombar

Suportul lombar poate fi reglat pe inaltime prin tragere - impingere in plan vertical. De asemenea poate fi reglat pe adancime folosind

reglajul rotativ.

Reglajul bratelor

Bratele se regleaza pe inaltime cu ajutorul butonului aflat pe lateralul fiecarui brat. Top-ul bratului poate fi reglat pe adancime prin 

tragere - impingere in plan orizontal (fata-spate). Top-ul bratului permite si rotirea.

Recomandari pentru prima utilizare:

Stabiliti inaltimea dorita a scaunului, folosind reglajul oferit de cilindrul cu gaz.

Ajustati adancimea sezutului utilizand sistemul de translatie.

Pozitionati spatarul la inaltimea dorita cu ajutorul sistemului up&down.

Stabiliti pozitia tetierei.

Ajustati pozitia suportului lombar pe inaltime si adancime. Utilizati reglajul rotativ pentru a tensiona usor suportul. Testati si refaceti

reglajele de mai multe ori, pana veti gasi pozitia dorita.

Deblocati mecanismul si testati functia de balans. Reglati tensiunea de oscilatie. Testati si refaceti reglajul de mai multe ori, pana veti

obtine tensiunea dorita.

Pentru pozitia normala de lucru la birou este recomandat sa utilizati scaunul cu mecanismul blocat, cu spatarul cat mai apropiat de

verticala. Balansul sau blocarea in pozitii intermediare sunt recomandate pentru momentele de relaxare.

Instructiuni de utilizare scaun Mike-H


