
Instrukcja obsługi fotela 

Aby wyregulować głębokość 
siedziska należy przesunąć 
uchwyt dźwigni do przodu i 
całym ciałem przesunąć 
siedzisko do wymaganej pozycji 
wyjściowej blokujemy siedzisko w 
wybranym położeniu.

Idealna głębokość siedziska 
osiągana jest wówczas, gdy uda 
leżąna siedzisku, część 
lędźwiowa kręgosłupa przylega 
do oparcia a przednia cczęść 
siedziska nie powoduje ucisku 
pod 
kolanami.

C1 Regulacja wysokości siedziska

Aby dostosować odległość 
podłokietników względem 
siedziska należy przycisnąć i 
przesunąć podłokietniki do środka 
lub na 
zewnątrz w zależności od 
preferencji.

A4 Regulacja wysokości podparcia lędźwi

A.

B.

Wysokość podparcia 
lędźwimoże być 
regulowana wraz z 
regulacją wysokośći 
oparcia.

Odpowiednie ustawienie 
podparcia lędźwi zapewni 
nam komfort siedzenia 
podczas wielogodzinnej 

Wykaz części Instrukcja montażu
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Uchwyt do regulacji wysokości 
oparcia
Przycisk do regulacji wysokości 
podłokietników
Dźwignia do regulacji wysokości i 
głębokości siedziska oraz regulacji 
odchylenia oparcia
Pokrętło do regulacji siły 
wychylenia oparcia 
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Oznaczenie regulacji Regulacja funkcji

Regulacja wysokości 
głębokości siedziska

Regulacja wysokości 
podłokietników

Regulacja podłokietników 
przód-tył

Regulacja odległości 
podłokietników względem 
siedziska

Regulacja kąta położenia 
nakładki

Regulacja odchylenia 
kąta oparcia

Regulacja wysokości oparcia

Regulacja wysokości 
zagłówka
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A1 Regulacja wysokości zagłówka

Aby wyregulować 
wysokość zagłówka
wystarczy przesunąć ręką w 
górę lub w dół. Zagłówek 
można ustawić w jednej z 
sześciu możliwych pozycji.

Użytkownik uzyska optymalne 
ustawienie zagłówka, gdy w 
pełni wsparty jest kark.

A2 Regulacja kąta zagłówka A1 Regulacja kąta odchylenia oparcia

Odpowiedni kąt położenia 
zagłówka uzyskamy chwytając 
rękami za zagłówek i
dopasowując do własnych 
preferencji. Zakres regulacji 
załówka wynosi 30 stopni.

A2 Regulacja siły odchylenia oparcia

Aby wyregulować siłę 
odchylenia oparcia należy 
odciągnąć uchwyt z okrągłej gałki i 
kręcąc do przodu lub do tyłu 
ustawić odpowiednią siłę. Kręcąc 
do przodu zwiększamy opór 
odchylenia oparcia. kręcąc do tyłu 
zmniejszamy opór.

Mechanizm Synchro jest 
ergonomicznie zaprojektowany, 
aby zapewnić wysoki komfort 
pracy. Regulacja oparcia 
względem siedziska jest w stosunku 
3:1.

Optymalne ustawienie kąta 
nachylenia zagłówka pozwoli 
utrymać nam podbródek w 
naturalnym położeniu. 

Aby wyregulować odchylenie 
oparcia należy przesunąć uchwyt 
dźwigni i dociskając oparcie 
plecami ustawimy odpowiednie 
położenie. Wracając uchwytem do 
pozycji wyjściowej blokujemy je w 
wybranej pozycji. 

Regulacja zapewnia nam cztery 
możliwe pozycje odchylenia 
oparcia. Właściwy kąt odchylenia 
oparcia redukuje ucisk na 
kręgosłup.

A3 Regulacja wysokości oparcia
Aby wyregulować wysokość 
oparcia należy wcisnąć srebrne 
przyciski i przytrzymując je 
przesuwać oparcie w górę lub w 
dół dostosowując do wymaganej 
pozycji. Oparcie powróci do 
najniższego położenia, gdy 
podniesiemy je do samej góry.

B1 Regulacja wysokości podłokietników

Aby obniżyć lub powyższyć 
podłokietnik należy przycisnąć 
przycisk po dwóch stronach 
podłokietnika i ustawić w 
odpowiedniej pozycji. Podłokietnik 
posiada osiem możliwych 
ustawień.

Rekomendowana pozycja 
podłokietników:
Pozwól przedramieniom 
spoczywać komfortowo na 
podłokietnikach opierając je pod 
kątem 90 stopni względem 
tułowia.  

B2 Regulacja nakład

Nakładkę podłokietnika można 
dostosować do potrzeb 
obracając ją do wewnątrz lub na 
zewnątrz.

Optymalna pozycja 
podłokietników zostanie 
osiągnięta, gdy przedramiona 
będą 
naturalnie  spoczywać na nich 
podczas pracy.

B3 Regulacja odległości podłokietników 
     względem siedziska

Aby dostosować podłokietniki do 
użytkowania możemy swobodnie 
przesuwać nakładki do przodu 
lub do tyłu.

Aby wyregulować wysokość 
siedziska należy pociągnąć 
uchwyt dźwigni do góry. 
Unosząc się lekko z siedziska 
podwyższamy siedzisko, 
siedząc na nim obniżamy jego 
wysokość.

Ergonomiczna postawa 
wymaga, aby pomiędzsy 
udem a łydką zachować kąt 
ok. 90 stopni. Stopy powinny 
być swobodnie oparte o 
 podłoże.

C2 Regulacja głębokości siedziska


