
  

 

Gebruikershandleiding KDB Mesh bureaustoel 

 
De bureaustoel KDB heeft de volgende kenmerken: 
  

1. Neigbare hoofdsteun 
(de hoofdsteun is scharnierend in verschillende posities neigbaar ) 

  
2. Hoogte verstelbare hoofdsteun 

(de hoofdsteun is in verschillende hoogtes te verstellen. Dit doet u d.m.v. de  
 hoofdsteun naar boven of naar beneden te trekken/duwen) 

 
3. Hoogte verstelbare rug. 

(U kunt de rug verstellen d.m.v. de rug rustig naar boven te trekken. U  hoort bij    
 elke gewenste stand een klik. Als u de hoogste stand heeft bereikt zakt de rug  
 weer naar de laagste stand.) 

 
4. Draaibare armleggers. 

(de armleggers zijn standaard draaibaar, deze draait u d.m.v. het opdek   
 van de armleggers naar link of rechts te bewegen) 

 
5. Hoogte verstelbare armleggers. 

(De Bureaustoel KDB heeft standaard in hoogte verstelbare  
 armleggers. De armleggers kunt u in hoogte verstellen 
 d.m.v. de knop aan de zijkant van de armlegger in te drukken) 

 
6. Zitdiepte instelling. 

(U kunt de schuifzitting verstellen d.m.v. de hendel (zie foto 6) in de drukken. De zitting kan   
 nu naar voren of naar achteren, als u de gewenste stand heeft bereikt kunt u de hendel  
 weer los laten om de zitting te vergrendelen) 
 

7. Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic. 
(U kunt de hoogte van de stoel verstellen d.m.v. de hendel (zie foto 7) in te   
 drukken, de stoel gaat automatisch omhoog indien u zelf met de hoogte meebeweegt.) 
 

8. Gewicht instelling.  
(Gewichtinstelling betekend dat u de veerkracht van de rug instelt.(dit werkt overigens   
 alleen als u met een meebewegende rug werkt zie punt 9) . De veerkracht stelt u in 
d.m.v. de ronde draaiknop te verdraaien. U ziet op de knop het + teken voor meer 
tegendruk, en het – teken voor minder tegendruk van de rug) 

 
9. Synchroon verstelling. 

(U kunt de rug en zit gedeelte verstellen d.m.v. een synchroon verstelling. Dat wil  
  zeggen dat de rug ten opzichte van de zitting met elkaar meebeweegt. De verstelling  
 doet u met de hendel (zie foto 9) naar boven te drukken. De rug is nu “los”, bij een   
 gewenste stand drukt u de hendel naar beneden om de rug “vast” te zetten.  U kunt ook   
 met een “losse” meebewegende rug werken .Om de veerkracht van de rug in te stellen  
 zie punt  8)  
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-Neigbare hoofdsteun. 
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-Hoogte verstelbare hoofdsteun. 
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-Hoogte verstelbare rug. 
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-Draaibare armleggers.              -Hoogte verstelbare armleggers.  -Zitdiepte instelling. 
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-Hoogte verstelbare gaslift.  -gewicht instelling.   - Synchroon verstelling 


