
U hebt een Klöber Moteo gekozen.
Hartelijk gefeliciteerd!

De individuele aanpassingsmogelijkheden
van de Klöber Moteo aan uw persoonlijke
zitbehoeften vindt u op de volgende
pagina's.
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Ansicht rechts   Sitzhöhenverstellung   Teil 4
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1. Zithoogte-instelling

Tip!

De zithoogte van uw bureaudraaistoel kan door
een gasdrukveer traploos in hoogte worden
versteld.

Trek daartoe de knop onder de zitting rechts in
het midden naar boven: de zithoogte kan ingesteld
worden. Door de zitting te ontlasten gaat deze
naar boven. Bij belasting gaat de zitting naar bene-
den. Knop loslaten: de zithoogte is gefixeerd.

U Zit correct wanneer dijbeen en onderbeen een
hoek van ca. 90° vormen.
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2. Individuele gewichtsinstelling

Nota bene!

Tip!

De individuele gewichtsinstelling (tegendruk van
de rugleuning) vindt plaats met een hendel
vooraan rechts onder de zitting. Trek de hendel er
uit. Hendel naar voren draaien: de tegendruk van
de leuning wordt sterker. Hendel naar achteren
draaien: de tegendruk van de leuning wordt
zwakker. Schuif de hendel er na instelling van de
optimale tegendruk weer in.

De afstelling is slechts mogelijk bij volledige
 ontlasting van de rugleuning!

Belangrijk voor een goede zithouding is de
correcte afstelling van de tegendruk van de  
rugleuning. Stel de tegendruk zodanig in dat u
in elke zithouding goed en comfortabel door de
rugleuning wordt gesteund. Verander af en toe
de tegendruk overeenkomstig uw huidige
lichamelijke toestand door enkele klikken.
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Ansicht links   Lehnenwegsbegrenzung   Teil 5
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3. Begrenzing van de beweging van de rugleuning / 
3. vergrendeling van de beweging (zitting en rug)

Tip!

In arbeidsgeneeskundig opzicht verdient het
„dynamische” zitten aanbeveling, d.w.z. zitten
in wisselende werkhoudingen.

Indien u echter langer in dezelfde zithouding wilt
werken, kunt u de „synchroonbeweging”
uitschakelen. Trek de draaihendel er links 
onderaan uit, draaì de hendel helemaal naar
voren, de „synchroonbeweging“ is vergrendeld.
Elke keer als de hendel verder naar achteren
gedraaid wordt, wordt de openingshoek.
Schuif na het instellen van de rugleuning de 
hendel er weer in.

Maak gebruik van de afwisseling van net 
dynamische zittens door achterwaartse-, 
zijwaartse- en draai beweging. Uw tussen-
wervelschijven blijven hierdoor langer jong.
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Luftzelle

Air cell

Cellule
pneumatique

Luchtcel
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4. Dubbele S-ondersteuning en 
4. oprichting van de bekkenkam (in rug en zitting)

Tip!

Zitting en rug zijn voorzien van een intelligente
schuimcel, het celligence®-systeem. Het bevordert
de optimale aanpassing in de rug: de bekkenkam,
het lendepunt en beide schouderpartijen.

Tijdens het zitten past het zich aan aan de zitbeen-
deren. Hier kan het celligence®-systeem bovendien
individueel geregeld worden. Houd de knop (Air-
Comfort) vooraan links ingedrukt en belast daarbij
de zitting. De lucht ontsnapt. Houd de knop inge-
drukt en ontlast de zitting: het celligence®-systeem
wordt met lucht gevuld. 

Zorg ook voor een regelmatige aanvoer van frisse
lucht en train al zittend onbewust uw spierstelsel.
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5. Traploze zitneiging (optioneel)

Tip!

U kunt de zitneiging samen met de autoadaptieve
ondersteuning traploos instellen. Ontlast daartoe
de zitting en trek links in het midden naar de
 trekknop uit: de achterkant van de zitting gaat
naar boven. Trekknop loslaten: de zitting is
 gefixeerd. Trek de trekknop weer en belast de
 zitting met het lichaamsgewicht: de achterkant
van de zitting gaat omlaag.
De instelbare zitneiging is altijd gecombineerd
met de zitdiepte-instelling.

Voor het rechtop zitten verdient een iets naar
voren hellend zitvlak ergonomisch aanbeveling.
De wervelkolom wordt daardoor automatisch in
zijn natuurlijke dubbele S-vorm gebracht.
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6. Zitdiepte-instelling (optioneel)

Tip!

Om de zitdiepte in te stellen trekt u in zittende
positie de knop vooraan links boven: nu kunt u
de zitting verschuiven en de voor u aangename
zitdiepte kiezen. Knop loslaten: de zitting is weer
vergrendeld. Is de zitting niet belast en wordt er
weer aan de knop getrokken, dan gaat de zitting
automatisch terug.

Laat tussen rand van de zitting en knieholte een
afstand ter grootte van een vuist.
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7. Hoofdsteun (mot99, mot89, mot79)

De hoofdsteun is in hoogte verstelbaar en
neigbaar. Voor de hoogte-instelling schuift u de
hoofdsteun in trappen naar boven of beneden. 
Hij kan ook in trappen naar voren c.q. naar
achteren worden ingesteld.
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8. Design-armleuning aluminium (optioneel)

Tip!

De design-armleuning dient ter ontlasting van de
schouder- en nekspieren.
Verdere armsupports op de volgende pagina.

De armleuningen ontlasten de wervelkolom, de
schouderpartij en de armspieren pas dan effectief
wanneer boven- en onderarm een hoek vormen
van ongeveer 90°.



1. 2.

3. 4.
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Klöber-armsupports (optioneel)

*Vergrendelen van de positie door de knop aan de binnenkant in te drukken.

4F-armsupports MF-armsupports  

1. Hoogte-instelling 11 cm 11,5 cm

2. Diepte-instelling 5 cm 8 cm

3. Breedte-instelling elk 2,5 cm (+3 cm) elk 5 cm (+3 cm)

30° 30°*4. rechts/links
draaibaar



De constructiebasis van de Moteo-serie wordt
ge vormd door normen en eisen van de moderne
zit te chniek. De Moteo serie is door de TÜV Rhein -
land LGA Products GmbH gekeurd en gecertificeerd:
„gekeurde veiligheid” (GS). Made in Germany.

DIN EN 1335 1-3 kantoor-werkstoel
Type A (uitvoering met schuifzitting)
Type B (uitvoering zonder schuifzitting)
DIN EN 12529 Wielen voor bureaudraaistoelen

ANSI/BIFMA x 5.1

Veiligheid voor een hoge ergonomische standaard
die DIN overstijgt.

Op deze stoel hebt u 5 jaar garantie.

Voor technische inlichtingen gelieve contact op te
nemen met de servicedienst van de producent op
tel. +49 (0) 7551 / 838-277.

Alle mechanische en bewegende delen zijn
onder houdsvrij. Het verdient aanbeveling af en 
toe pluisjes van de zwenkwielen te halen.
Gebruik voor de reiniging geen schuurmiddelen,
oplasmiddelhoudende stoffen of wasbenzine.
Probeer het reinigingsmiddel vóór gebruik op een
niet-zichtbaar plekje uit.

Normen /
certificaten

Garantie

Onderhoud/
reiniging
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Gebruik

Wielen

Belangrijke
aanwijzing!

Klöber GmbH

Deze bureaudraaistoel mag slechts worden
gebruikt volgens de voorschriften, waarbij u zich
houdt aan de algemene verantwoordelijkheid.
Bij ondeskundig gebruik (bijv. als trapje
gebruiken, zitten op de armleuningen, extreme
belastingen) bestaat risico op ongevallen.

Standaarduitvoering met wielen voor tapijt.
Desgewenst zachte wielen voor harde vloeren, te
herkennen aan de afwijkend gekleurde loopring.
Om veiligheidstechnische redenen moeten de
wielen worden vervangen wanneer van tapijt
wordt overgegaan op harde vloeren en omge-
keerd.

Gasveeraggregaat niet verhitten en niet met
geweld openen! Het werken aan en vervangen
van gasveren is alleen toegestaan indien uit-
gevoerd door erkend en vakkundig personeel.

Steek niet met spitse voorwerpen (naalden,
messen enz.) in de zitting- en rugbekleding van
de Moteo.

Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Germany
www.kloeber.com · info@kloeber.com
Tel.: +49 (0) 7551/ 838-0, Fax: 838-142

47



06
/2

01
0 

 9
1.

22
53

4.
0 

 f
ra

nç
ai

s/
ne

de
rla

nd
s

Systèm
e d

e co
m

m
an

d
e

G
eb

ru
iksaan

w
ijzin

g


