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Alleen bij modellen met hoofdsteun / Only for models with a headrest

1. Schuif aan beide zijden de armsteunen (C) in de zitting (A). Plaatst de
ringen (2) voor de opening in de stoel en schroef de handschroeven (1)
met de hand door de ring en de stoel heen. De armsteunen zijn nu
bevestigd.
2. Schuif de rugleuning (B) in de daarvoor bestemde opening van de zitting
en bevestig deze met de bijgeleverde schroeven (3).
3. Klik de wielen (F) aan de onderzijde in de poten van de voetbasis (D).
Plaats de gasveer (E) in het daarvoor bestemde gat in het midden van
de voetbasis. Plaats vervolgens de zitting op de gasveer.
LET OP: Zet de hendel aan de rechter voorzijde van de zitting in
de voorste stand voordat je de zitting op de gasveer plaatst!
4. Schuif de hoofdleuning in daarvoor bestemde houder.

1. Slide both armrests (C) into the designated area’s of the seat(A). Place the
rings (2) in front of the holes and put the hand screws (3) trough them into
the seat. Tighten the hand screws to secure the armrests.
2. Slide the backrest (B) into the designated area of the seat and make sure
to secure it with the screws (1) supplied.
3. Click the casters(E) into the feet of the base(D). Place the gas lift(E) into
the designated hole in the middle of the base. Now gently place the seat
onto the gas lift.
Important: Make sure the lever at the front-right of the seat is placed
in the forward position before placing the seat on top of the gas lift!
4. Slide the headrest in its designated holder on the backrest.

Alleen bij modellen met hoofdsteun
Only for models with a headrest

Gebruikers Handleiding / User Manual
Model: Helios
1. Verstellen van de zithoogte / Adjusting the height of the seat
Om de stoel verder omhoog af te stellen, haal je gewicht van de zitting af en trek je de hendel(1)
omhoog. De stoel zal nu vanzelf omhoog gaan. Om de stoel verder naar beneden te krijgen voer je
dezelfde handeling uit, alleen laat je nu wel je gewicht op de stoel rusten.
To raise the seat, remove your weight from the seat and pull the lever (1). The seat will rise up
automatically. To lower the seat, perform the same steps, but this time keep your weight on the seat.
2. Controleren van de spanning / Tension control
Met de draaiknop (2) kun je de spanning regelen waarmee het afstellen van de stoel wordt uitgevoerd.
Indien de spanning wordt verhoogt (+) zal de rugleuning met meer tegendruk tegen de rug aandrukken
zodra deze zich in de ontgrendelde stand bevind..
To adjust the amount of tension for conﬁguring the chair, use the knob (2) under your seat. If you
increase (+) the tension, the backrest will press more ﬁrmly against your back when in a unlocked
position.

3. Verstellen van de rugleuning / Adjusting the backrest
Kantel de hendel (3) naar beneden om het kantelmechanisme van de rugleuning te ontgrendelen en de
rugleuning naar de gewenste positie te brengen. Zodra de gewenste positie is bereikt zet je de hendel
in de bovenste stand om de rugleuning weer vast te zetten.
Turn the lever (3) to a downward position to unlock the tilting mechanism of the backrest. If the desired
position has been reached, turn the lever back to the upward position to lock the backrest in place.
4. Verstellen van de zitdiepte/ Adjusting the sliding seat
Trek de hendel (4) omhoog om de zitting te ontgrendelen. Hierna kun je met het eigen lichaamsgewicht
de zitting naar voor en achter schuiven. Laat de hendel los om de zitting vast te zetten.
Pull the lever (4) up to unlock the sliding mechanism of the seat. After this, you can use your bodyweight to slide the seat forward or backwards. Release the lever to lock the seat in place.

7. Verstellen van de lumbale steun
8. Verstellen van de neksteun
Adjusting the lumbar support
Adjusting the neckrest
De lumbale steun kan in diepte
De neksteun kan gemakkelijk met
5. Verstellen van de armsteunen/ Adjusting the armrests
worden versteld door aan de knop (6)
de hand kantelen of omhoog en
Hoogte: Trek de knop aan de buitenkant van de armleuning omhoog
te draaien.
omlaag worden bewogen.
Voor/Achterwards: Duw de bovenkant van de armleuning met wat
Om de hoogte te verstellen pak je de
extra kracht naar voor of achter om deze te verschuiven
gehele lumbale steun vast en duw je
The neck rest can be easily
Rotatie: Pak de bovenkant van de armleuning stevig vast en roteer
deze naar de gewenste hoogte.
adjusted up/down and in angle
met de hand.
by hand.
To adjust the depth of the lumbar
Height: Pull the knob at the side of the armrest up
support you turn the knob (6). To
Forward/Backward: Pull the top part forward and backward with some
adjust the height you firmly grab the
extra force to adjust it
lumbar support and slide it up/down.
Rotation: Grab the top part ﬁrmly and rotate the pad using your hand.
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

