Höganäs Plus
Neem de tijd om uw bureaustoel zodanig
in te stellen dat de zitting, de rug en de
armleuningen goed aanvoelen. Pas de
schommelweerstand aan en laat de zitting
vrij bewegen. Daarna kunt u zonder een
hendel te bedienen:

Rechtop zitten

Uzelf uitrekken

Achteruit leunen/
schommelen

In balans zitten

voor een passende oplossing

www.ergoshop.nl

Importeur voor de Benelux
Impromex Technics B.V. h.o.d.n. De ErgoShop
Pallasstraat 52, 5048 CJ Tilburg
T 0182 59 73 30 F 0182-71 24 32 info@ergoshop.nl
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1. Rugleuning verstellen

Met deze knop kunt u de rugleuning verhogen of verlagen.
U moet de rugleuning zodanig instellen, dat de bolling van
de rugleuning uw onderrug goed ondersteund.
2. De hoek van de rugleuning verstellen

Beweeg de hendel omhoog en belast de rugleuning om de
rughoek aan te passen.
3. Schommelweerstand aanpassen

Draai de rubberen knop naar links of naar rechts om het
schommelmechanisme aan te passen aan uw lichaamsgewicht.
4. Zithoogte aanpassen

Beweeg de hendel omhoog om de zithoogte te verhogen
en verlaag deze door middel van uw lichaamsgewicht.
5. Vergrendeling van het schommelmechanisme

Druk, wanneer u rechtop zit, de hendel in om het schommelen uit te schakelen.
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6. Vergrendeling van de zithelling

Beweeg de hendel naar voren om de vergrendeling op te
heffen. Beweeg de hendel naar achteren om de zitting vast
te zetten in de door u gekozen stand.
7. Back-up (optioneel)

Voor meer steun in de lage rug kunt u met het pompje meer
lucht in de rugleuning aanbrengen. Door de knop boven het
pompje in te drukken kunt u lucht verwijderen. De back-up
heeft 2 luchtkamers zodat de druk gelijk verdeeld wordt.
8. Zitdiepte aanpassen

Met de hendel aan de voorzijde van de zitting kunt u de
zitdiepte aanpassen. Maak de zitting los door de hendel
omhoog te bewegen en duw de zitting vervolgens naar
voren of naar achteren tot de gewenste zitdiepte bereikt
is. Na het loslaten van de hendel is de zitting vergrendeld.
9. Armleuning verstelling

Druk de knop in om de armleuning omhoog of omlaag
te verstellen. Breedte is verstelbaar door de clipsluiting

(model 16 en 40) los te maken aan de onderzijde. Beweeg
de gehele armleuning zijwaarts en zet de clipsluiting vast in
de gekozen positie. Armleuning 38 dient met inbusbouten
(3x) in breedte versteld te worden.
Armleuning 16 (4D):
			
			
			
			

Bovenzijde is voor- en
achterwaarts verschuifbaar en
naar binnen en buiten
verstelbaar. Tevens 360º
draaibaar.

Armleuning 38, 40 (3D):
			
			
			

Bovenzijde is voor- en
achterwaarts verschuifbaar.
Tevens draaibaar naar binnen
en buiten.

10. Neksteun verstellen (optioneel)

De neksteun is zowel in hoogte als in diepte verstelbaar.
Voor de gewenste hoogte beweegt u de neksteun naar boven of beneden. De diepte is verstelbaar door de neksteun
naar voren of achteren te draaien.

