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ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОФИС СТОЛ DANILA
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гр. Пловдив, Тракия
ул.“Нестор Абаджиев“ 13
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www.bittel.bg

Регулиране на височината на подлакътника

Натиснете бутона и повдигнете или спуснете подлакътника. Нагласете, за да е удобно на лактите.

Коригиране дълбочина на седалка 

Издърпайте лоста, който се намира отдясно под седалката (от лявата страна, когато стоите срещу стола), за да 

Регулиране на дълбочината на подлакътника

Хванете падовете на подлакътниците и ги натиснете напред или назад, за да постигнете комфортна позиция за 
вашите ръце.

Регулиране на ъгъла на подлакътника

Хванете падовете на подлакътниците и ги завъртете навън или навътре, за да осигурите комфортна позиция на 
лактите, взависимост от работата, която изпълнявате. Корекцията навътре се препоръчва при писане на клавиатура,
а корекцията навън- при ползване на мишка.

D

Завъртете нагоре лоста, за да отключите облегалката. Спуснете до желаното ниво и завъртете лоста надолу,    
за да заключите. 

Уверете се, че облегалката е заключена, като завъртите лоста надолу. Спуснете до желания ъгъл и завъртете лоста 
надолу. За да отключите, завъртете лоста нагоре.

Коригиране височина на облегалка 

Хванете облегалката от двете страни и издърпайте на желаната височина. 
За да свалите обратно облегалката, издърпайте я до най-високата възможна точка и тя ще се върне в първоначална позиция.
Регулирайте височината на облегалката, така че нейната извивка да следва извивката на вашия гръбнак.

Коригиране на височина 

Завъртете лоста от дясната страна, за да повдигнете или спуснете седалката. Нагласете в желаната височина, подходяща
за краката.

Регулиране силата на люлеене на облегалката

Заключване на седалка в различни позиции 

Натиснете долната врътка по посока на часовниковата стрелка за по-силно съпротивление на наклона и обратно.
Нагласете с възможно най-малко усилие за вас при изправяне и наклон.

Заключване на облегалка в различни позиции 
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коригирате седалката напред или назад.

Максимално натоварване: 100 кг.
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