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1. Leg de zitting (A) op zijn kop neer en schuif de armsteunen (C) in 
de zijkant totdat deze tegen een nok aan komen. Geef nu een krachtige
tik op de armleuning om hem voorbij de nok te schuiven. Zodra de 
armleuning voorbij de nok is duw je beide hendels omlaag.

2. Schuif de rugleuning (B) in de hiervoor bestemde inkeping in
de zitting en gebruik de bijgeleverde schroeven (1) om deze te
bevestigen.

3. Klik de 5 wielen (E) in de voet (D), plaats de gaslift (F) in het 
midden van de voet en plaats de zitting op de gaslift.

1. Place the seat (A) upside down and slide the armrest in the seat until it stops. Push 
the armrests further by using some abrupt  force.  Lower the handles to secure it.
2. Slide the backrest into the designated area and secure it
by using the supplied screws.
3. Click the casters into the base, place the gas lift into the designated 
hole in the middle of the base and place the seat on top of the gas lift. 

1. Verwijder de schroef en de clip uit de hoofdsteun.

2. Lijn het gat van de zojuist verwijderde clip uit met de inkeping
op de rugleuning. 

3. Plaats de hoofdsteun.

4. Duw de clip naar boven om de hoofdsteun te bevestigen.

5. Zet de hoofdsteun vast door de schroef terug in de hoofdsteun
te draaien via het gat in de clip.

1. Remove the screw and clip from the headrest.
2. Align the hole of the clip you just removed with the designated area 
of the backrest
3. Attach the headrest to the backrest
4. Push the clip up 
5. Secure the headrest by placing the screw you removed earlier 
into the hole of the clip and tighten it.

Montage handleiding / Assembly instruction

Model: Athena

Hulp nodig bij de montage? Ga naar de website
of neem contact met ons op:

Need help with the assembly? Visit our website
or contact us directly:

info@rivo-ergonomics.com
http://www.rivo-ergonomics.com



Gebruikers Handleiding / User Manual

Model: Athena

Hulp nodig bij het afstellen van je stoel? Bezoek onze kennisbank!             Need help adjusting your chair? Take a look in our knowledgebase!

http://www.rivo-ergonomics.com

Verstellen van de rugleuning / Adjusting the backrest

Gebruik de draaiknop (D) aan de rechterkant van de stoel om
de weerstand te bepalen waarmee de rugleuning beweegt
wanneer deze niet vast staat. Draai met de klok mee om de 
weerstand te verhogen. Draai tegen de klok in om de
weerstand te verlagen. 
Duw de hendel (E) aan de linkerzijde naar voor om de 
leuning in zijn losse positie te zetten. Trek de hendel naar
achter op de rugleuning in een vaste positie te zetten. 

Use the knob (D) on the right side to adjust the resistance 
of the backrest while moving up and down when not in
a locked position. Turn clockwise to make the backrest  
movement more stiff, and anti-clockwise to loosen it up.
Use the lever (E) at the other side to lock/unlock the backrest. 
Pull it forward to unlock, pull it back to lock.

Verstellen van de neksteun
Adjusting the neckrest

Verstellen van de armsteun / Adjusting the armrest

De neksteun kan gemakkelijk met
de hand kantelen of omhoog en
omlaag worden bewogen.

The neck rest can be easily 
adjusted up/down and in angle 
by hand. 

Door de knop (A) in te drukken onder de armleuning kan de 
armleuning omhoog/omlaag bewegen. Trek de knop (B) onder 
de zitting omhoog om de armleuning zijwaarts af te stellen. 
Duw de knop omlaag om de gewenste positie vast te zetten.
De hoek van de armleuning pas je met de hand aan.

By pressing the button (A) under the armrest you can raise/lower
the armrest. By pulling the button (B) under the seat up you can
adjust the armrest sideways. Press the button back down to lock
the armrest in place. The armrest angle can be adjusted by hand.

Door te draaien aan de knop (C) op de zijkant van de
rugleuning kan de rugsteun omhoog/omlaag worden versteld.
Plaatst de rugsteun net boven de broekriem voor het
beste resultaat.

By turning the knob (C) at the side of the backrest, the
back-support can be adjusted up/down. 
Position the back support just above your belt for the best result

Verstellen van de zitdiepte / Adjusting the depth of the seat
Trek de hendel (F) omhoog om met gebruikmaking van het eigen 
gewicht de zitting naar voor of naar achter te duwen. Duw de hendel 
terug omlaag om de zitdiepte vast te zetten.
De ideale zitdiepte is bereikt wanneer er een vuistdikte ruimte wordt
gelaten tussen de voorzijde van de zitting en de knieholte. 

Pull the lever (F) up to unlock the seat. Use your weight to slide
the seat forward and backward. Pull the lever back down to lock
the seat in place.
For an ideal seat-depth you should leave 1 fist-space between the
front of the seat and your knee cavity. 

Verstellen van de zithoogte / Adjusting the height of the seat
Trek de hendel (G) omhoog en haal je gewicht van de stoel om
de stoel omhoog te laten bewegen. Duw de hendel omlaag en gebruik 
het eigen gewicht om de stoel te laten zakken.

Pull the lever (G) up and remove weight from the chair to make it move
up. Press the lever down and use your own weight to lower the chair.

Verstellen van de rugsteun 
Adjusting the back-support


