
Regulacji położenia podparcia lędźwiowego dokonuje się poprzez 
pociągnięcie w górę lub w dół podparcia w zakresie do 60 mm.

Celem zmiany wysokości zagłówka należy pociągnąć za jego ramię 
w górę lub w dół. Wysokość jest regulowana skokowo (możliwość 
uzyskania siedmiu różnych położeń) w przedziale 60 mm.
Regulacja kąta nachylenia zagłówka odbywa się poprzez obrót 
poduszki zagłówka w zakresie 75 stopni.
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I n s t r u k c j a

Regulacji głębokości siedziska dokonuje się po uprzednim 
wciśnięciu przycisku znajdującego się w przedniej części siedziska, 
z prawej strony osoby siedzącej na krześle obrotowym.
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Regulacja wysokości 
podłokietnika 2D następuje 
poprzez naciśnięcie 
przycisku, który znajduje się 
na bocznej, zewnętrznej 
powierzchni kolumny 
podłokietnika.

Podłokietnik 2D oraz 4D – 
regulacja szerokości odbywa 
się w zakresie 35 mm na 
stronę poprzez opuszczenie 
dźwigni w dół,
zmianę położenia 
podłokietnika, a następnie 
ponowne zablokowanie 
dźwigni.

Regulacja wysokości 
podłokietnika 4D następuje 
poprzez naciśnięcie 
przycisku, który znajduje się 
na bocznej, zewnętrznej 
powierzchni kolumny 
podłokietnika.

Obrotu nakładki podłokietnika 4D można dokonać po wciśnięciu 
uprzednio przycisku znajdującego się 
po wewnętrznej  stronie kolumny podłokietnika.

D



Dźwignią po lewej stronie osoby siedzącej na 
krześle obrotowym dokonujemy blokowania 
oparcia w pozycji zero stopni lub zwolnienia tegoż 
oparcia umożliwiając swobodny przechył w 
zakresie od zera do osiemnastu stopni.

Regulacji wysokości siedziska dokonuje się  
poprzez uniesienie dźwigni znajdujące po prawej 
stronie osoby siedzącej na krześle obrotowym .

Mechanizm AUTO SYNCHRO

Regulacja siły nacisku oparcia na plecy odbywa się poprzez obrót pokrętła. 
Zakres pełnej regulacji następuje w przedziale dwóch obrotów.

Regulacji wysokości siedziska dokonuje się poprzez uniesienie dźwigni 
znajdujące po stronie pokrętła do regulacji siły nacisku oparcia na plecy.

Mechanizm SYNCHRO PRO

Dźwignia znajdująca się po lewej stronie osoby siedzącej na fotelu obrotowym 
może znajdować się w trzech pozycjach: górnej, środkowej oraz dolnej.

Górna pozycja służy do zablokowania opacia pleców w uprzednio określonym 
przez nas położeniu. Aby odblokować oparcie dźwignię należy ustawić w pozycji 
środkowej następnie odchylić lekko oparcie do tyłu.
Dźwignia ustawiona w pozycji środkowej powoduje zwolnienie blokady blokującej 
oparcie i daje możliwość płynnego przechyłu oparcia pleców w zakresie od zero 
do dwudziestu pięciu stopni.

Pozycja dolna daje możliwość uzyskania ujemnego kąta pochylenia siedziska 
oraz oparcia, co zmniejsza siłę nacisku siedziska na podudzie, polepszając 
krążenie krwi w kończynach dolnych. Poprzez to zwiększa się komfort pracy 
użytkownika szczególnie podczas ośmiogodzinnego trybu pracy w pozycji 
siedzącej. Po ustawieniu dźwigni w pozycji dolnej należy odchylić oparcie do tyłu, 
a następnie pozwolić na maksymalne wychylenie oparcia do przodu. 
Zablokowanie oparcia oraz siedziska w tej pozycji odbywa się poprzez 
ustawienie dźwigni w pozycji środkowej.
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