HermanMiller
Verus Chair
™

Zithoogte: Handvat aan de rechterkant.

Zitdiepte: Hendel rechter onder de zitting.
Alleen op sommige modellen aanwezig.

Zitting verhogen:
neem uw gewicht van de stoel en trek
de hendel omhoog.

Om de diepte te verhogen:
Trek de hendel naar buiten, schuif
uw benen naar voren om de zitting te
verstellen en laat de hendel los.

Zitting verlagen:
trek, terwijl u zit, de hendel omhoog.

Om de diepte te verlagen:
Trek aan de hendel, druk de zitting
naar achteren en laat de hendel los.

Op de juiste hoogte moeten uw voeten plat op de vloer staan.

U hebt de juiste positie bereikt als u ongeveer drie vingers speling hebt
tussen de achterkant van uw knieën en de zittingrand.

Weerstand: Lange staaf met knop aan de rechterkant.

Bewegingsbegrenzer: Knop linksonder de zitting.

Beschikbaar op de meeste modellen.

Weerstand verhogen:
draai, terwijl u rechtop zit, de knop
naar voren (in de richting van het +
teken).

Bewegingsbegrenzer instellen:
Ga rechtop zitten en draai naar
achteren om de hoek te vergroten.
Bewegingsbegrenzer vrijgeven:
Ga rechtop zitten en draai naar voren
om de hoek te beperken.

Weerstand verlagen:
draai, terwijl u rechtop zit, de knop
naar achteren (in de richting van het –
teken).

Schakel de bewegingsbegrenzer in wanneer u rechtop of iets
achterover geleund wilt zitten. Er zijn vijf verschillende standen op de
neigbegrenzingsknop.

Stel de weerstand in die u wilt voelen wanneer u achterover leunt.
Er zijn zes verschillende standen op de neigspanningsknop. Het semisynchrone bewegingsmechaniek met bewegingsbegrenzer heeft een
bepaalde voorspanning die aangepast wordt aan de gebruiker.
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Voorwaartse kanteling: Voorste handvat aan de linkerzijde van de zitting

Diepte armleuning

Alleen op sommige modellen aanwezig.

Alleen op sommige modellen aanwezig.

Om de stoel voorwaarts te kantelen:
Draai het handvat naar voren en ga
vervolgens volledig achterover zitten.
Een hoorbare klik laat u weten wanneer
de zitting van positie is veranderd.

De diepte van de armleuning instellen:
Pak de armleuning vast en schuif deze
naar voren of naar achteren.
Breedte van de armleuningen afstellen:
Pak de armleuning om deze naar binnen
of buiten te bewegen.

Om de stoel weer horizontaal te zetten:
Draai het handvat naar achteren en ga
vervolgens volledig achterover zitten.
Een hoorbare klik laat u weten wanneer
de zitting van positie is veranderd.
Kantel de stoel naar voren om de gebogen houding van de benen te
ondersteunen tijdens het uitvoeren van intensieve taken, zoals typen op het
toetsenbord.

Bewegingsbegrenzer: Knop geplaatst op de staander van elke armleuning.

Lumbaal-hoogte: hendel op verstelbare lumbaalsteun.
Alleen op sommige modellen aanwezig.

Armleuning verhogen of verlagen:
Druk de knop in en trek de armleuning
omhoog of omlaag naar gewenste
hoogte.

Om te verstellen bij een Suspension rug:
schuif de lumbaalsteun omhoog of
omlaag voor de gewenste hoogte.
Om te verstellen bij een Triflex rug:
schuif de lumbaalsteun omhoog of
omlaag voor de gewenste hoogte.

Voor een optimaal comfort moeten uw armen de leuning raken zonder dat uw
schouders omhoog komen.

Voetringhoogte
Alleen beschikbaar op de Verus-kruk.

Instellen:
Houd het onderstel met één hand
vast, pak een spaak van de voetring
en draai die tegen de klok in (-)
om hem los te maken. Verhoog of
verlaag de voetring dan naar de
gewenste stand. Houd de manchet
met één hand vast, pak de voetring
en draai die met de klok mee (+)
aan. Zet de voetring vast door hem
verder aan te draaien terwijl u het
onderstel vasthoudt.
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