
GEBRUIKSAANWIJZING LAREN 3502 EN 9512
1. ZITHOOGTE-INSTELLING:
Door de voorzijde van de rechterhendel  
omhoog te trekken kunt u de zithoogte 
hoger of lager instellen.

2. ZITHOEKINSTELLING:  
Door de achterste rechterhendel naar boven 
te trekken ontgrendelt u de zithoekinstelling. 
Indien u een geschikte positie heeft 
gevonden drukt u deze hendel omlaag zodat 
de zithoekinstelling vergrendelt of u laat 
de zitting los staan zodat deze uw lichaam 
volgt.

3. RUGHOEKINSTELLING:
Door de linkerhendel naar boven te trekken 
ontgrendelt u de rughoekinstelling. Indien 
u een geschikte positie heeft gevonden 
drukt u de hendel omlaag zodat de 
rughoekinstelling vergrendelt. U kunt de rug 
ook los laten staan zodat u een permanent 
rugcontact heeft. 

4. GEWICHTSINSTELLING:
Door de slinger uit te trekken en daarna  aan 
deze slinger te draaien kunt u de tegendruk 
van de rug instellen.  Richting de  + draaien 
is een zwaardere tegendruk en richting de -  
draaien is een lichtere tegendruk.

5. ZITDIEPTE-INSTELLING:
Door de rechterknop 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. 

6. RUGHOOGTE-INSTELLING:
De rughoogte kunt u instellen door de rug 
steeds een stukje naar boven te trekken. 
Indien u de rug omlaag wilt brengen moet 
u eerst de rug naar de bovenste positie 
brengen zodat deze dan automatisch naar 
beneden zakt.

7. HOOGTEVERSTELLING ARML.:
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.

8.1 en 8.2. BREEDTE-INSTELLING
ARML.:
8.1 Door de knop aan de  bovenzijde van 
de armleggers in te drukken kunt u de top 
360 graden draaien en zo kunt u de breedte 
instellen.
8.2 Door de hendel onder de stoel van de 
armleggers naar onderen te duwen, kunt u 
tevens de armleggers naar binnen of buiten 
schuiven. Daarna de hendel weer naar boven 
trekken om te vergrendelen.

9. HOEKINSTELLING ARML. :
Door de knop aan de bovenzijde van de 
armleggers in te drukken kunt u de top 
naar binnen of buiten draaien. Bij de juiste 
hoekinstelling laat u de knop los zodat deze 
vergrendeld. 

10. DIEPTE-INSTELLING ARML. :
Door de top van de armleggers naar voor
of achter te schuiven kunt u de diepte van
de armleggers instellen.
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* ARMLEGGERS. (optie)



GEBRUIKSAANWIJZING
LAREN 3502 EN 9512


