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Beta MULTI (drsna plošča + napihljiva ledvena podpora)
1 Nastavitev višine stola

www.ergoles.si
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Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne
dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

2 Nastavitev kota naslona
Za nastavitev kota naslona uporabite zadnjo ročico, ki se nahaja na desni strani sedežnega dela. Ko je naslon v
fiksnem položaju ročico potisnite navzgor ter jo držite, dokler ne najdete položaja, ki vam ustreza. Nato ročico
spustite oz. jo potisnete navzdol.

3 Nastavitev kota sedeža
Če želite spremeniti kot sedeža, uporabite ročico na levi strani sedežnega dela. Ko je sedež v fiksnem položaju
ročico potisnite navzgor. V kolikor vam kot sedeža ustreza ročico potisnete navzdol.

4 Nastavitev ročnih opiral - Jazz
Ročna opirala so nastavljiva po višini – če želite spremeniti višino ročnih opiral, pritisnite in držite gumb ob
strani ročk ter jih pomaknite gor ali dol.

5 Nastavitev višine naslona
Naslon je nastavljiv tudi po višini - sede ali stoje ga primite z obema rokama ter ga po stopnjah dvigujte do
želene pozicije. Z zadnjim dvigom se naslon spet spusti v najnižji položaj.

6 Nastavitev ledvene podpore
Stiskajte pumpico, ki se nahaja na desni strani pod sedežnim delom, da se vam napihljiva blazinica v ledvenem
delu napihne na zadovoljivo raven. Če želite spustiti zrak iz blazinice, pritisnite in držite gumbek poleg pumpice.

7 Nastavitev sedeža dela - drsna plošča
Stol Beta ima vgrajeno drsno ploščo, ki vam omogoča nastavitev globine sedeža. V sedečem položaju pritisnite
ter držite pravokotni gumb na desni strani sedežnega dela in medtem potisnite sedežni del naprej ali nazaj.

8 Nastavitev sile, potrebne za nagib stola
Plastičen gumb (vijak), ki se nahaja pod stolom pritrjen na mehanizem, je namenjen regulaciji sile, ki je potrebna
za potisk naslona nazaj. Bolj kot je vijak odvit (vrtimo v levo smer), manjša sila je potrebna za premik naslon nazaj
in obratno.

