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 Zithoogte-instelling
Door de rechterhendel naar boven 
te trekken kunt u de gasveer 
bedienen. Hiermee kunt u de 
zithoogte lager of hoger instellen.

 Zit-rughoekinstelling
Door de linkerhendel naar boven 
te trekken en daarna druk uit 
te oefenen op de rugleuning 
ontgrendelt u de zithoekinstelling. 
U kunt deze los laten staan, zodat 
de rug en zitting uw lichaam 
volgen. Indien een vaste positie 
uw voorkeur heeft drukt u de 
linkerhendel naar beneden, zodat 
de zithoekinstelling vergrendelt. 

 Gewichtsinstelling
Door aan de rechterknop te draaien 
kunt u de druk aanpassen aan uw 
lichaamsgewicht. Rechtsom draaien 
is een zwaardere tegendruk en 
linksom is een lichtere tegendruk.

 Zitdiepte-instelling
Door de kleine rechterknop onder 
de zitting in te drukken kunt u 
de zitting naar voren of achteren 
verschuiven. Door de knop los te 
laten blokkeert de zitting in de door 
u gewenste stand.

 Lendensteun  
 hoogte-instelling
Door achter op de rug de 
lendensteun links en rechts vast te 
pakken kunt u de lendensteun
naar boven of onderen schuiven. 
Laat de lendensteun los als u de 
gewenste ondersteuning hebt.

 Hoogte-instelling armleggers 
  (31ZW en 32ZW)
Door de knop aan de zijkant van 
de armlegger in te drukken kunt u 
de armlegger in hoogte verstellen. 
Door de knop los te laten blokkeert
de armlegger in de door u 
gewenste stand.

 Breedte-instelling 
 armleggers (31ZW en 32ZW)
Door de hendel onder de 
stoel van de armleggers naar 
beneden te drukken ontgrendelt 
u de armleggers. U kunt nu de 
armleggers naar binnen of buiten 
schuiven om de juiste breedte in te 
stellen. Bij de juiste positie de hendel 
weer naar boven trekken om te 
vergrendelen.

 Hoekinstelling
 armleggers (32ZW)
Door de top van de armleggers
naar binnen of buiten te draaien 
kunt u de hoek van de armleggers 
instellen.

 Diepte-instelling 
 armleggers (32ZW)
Door de top van de armleggers
naar voor of achter te schuiven 
kunt u de diepte van de 
armleggers instellen.
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