
Klöber Mera
Système de commande
Gebruiksaanwijzing

Pour être mieux assis.
Beter zitten.



U hebt gekozen voor een Klöber Mera. 
Hartelijk gefeliciteerd!

De individuele aanpassingsmogelijkheden 
van de Klöber Mera aan uw persoonlijke 
zitbehoeften vindt u op de volgende 
pagina's.
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1. Zithoogte-instelling

Tip!

De zithoogte van uw bureaudraaistoel kan door
een gasdrukveer traploos in hoogte worden ver-
steld. Trek daartoe de knop onder de zitting rechts
naar boven: de zithoogte kan ingesteld worden.
Door de zitting te ontlasten gaat deze naar boven.
Bij belasting gaat de zitting naar beneden. Knop
loslaten: de zithoogte is gefixeerd.

U zit correct wanneer dijbeen en onderbeen een
hoek van ca. 90° vormen.
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Ansicht rechts Körpergewichtseinstellung   Teil 2 
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2. Individuele gewichtsinstelling

Nota bene!

Tip!

De individuele gewichtsinstelling (tegendruk van
de rugleuning) vindt plaats met een gepatenteerde
snelverstelling d.m.v. een hendel rechts onder de
zitting. Hendel naar beneden draaien: de tegen-
druk van de leuning wordt sterker. Hendel naar
boven draaien: de tegendruk van de leuning
wordt zwakker. 

De afstelling is slechts mogelijk in de voorste
stand van de rugleuning (volledige ontlasting van
de rugleuning)!

Om goed te zitten is het belangrijk de tegendruk
van de rugleuning correct in te stellen op uw
lichaamsgewicht. Stel de tegendruk zodanig in
dat u in elke zithouding goed en comfortabel
door de rugleuning wordt gesteund.
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Ansicht links Arretierungsstellung   Teil 3
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3. Vergrendeling van de beweging (zitting en rug)

Tip!

Vanuit ergonomisch oogpunt verdient het aanbe-
veling “dynamisch te zitten”, d.w.z. regelmatig
van werkhouding te wisselen.

Indien u echter langer in dezelfde zithouding
wilt werken, kunt u de “synchroonbeweging”
uit schakelen.
Draai daartoe de knop links onder de zitting naar
beneden: de gewenste zitpositie is vergrendeld.
Naar boven draaien: de “synchroonbeweging” is
weer geactiveerd.

Maak gebruik van de afwisseling van het dyna-
misch zitten door achterwaartse-, zijwaartse- en
draaibewegingen. Uw tussenwervelschijven blijven
hierdoor langer jong.
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Ansicht links Sitztiefenverstellung   Teil 4
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4. Zitdiepteverstelling met geïntegreerde bekkensteun 
(optioneel)

Tip!

De zitdiepte kan aan verschillende lichaams-
en/of beenlengten worden aangepast.

Om de zitdiepte in te stellen trekt u in zittende
positie de knop links naar boven: nu kunt u de
 zitting verschuiven en de voor u aangename zit-
diepte kiezen. Knop loslaten: de zitting is weer
 vergrendeld.
De in de zitting geïntegreerde bekkensteun (alleen
bij modellen met zitdiepteverstelling) ondersteunt
de rechte zithouding onafhankelijk van de zit -
diep teverstelling, waardoor u altijd optimaal
 ondersteund zit.

Laat tussen rand van de zitting en knieholte een
afstand ter grootte van een vuist.
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Ansicht links Sitzneigeverstellung   Teil 5
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5. Zitneiging

Tip!

U kunt de zitneiging zelf instellen.
Ontlast daartoe de zitting en draai de hendel links
onder de zitting naar achteren: het zitvlak helt
naar voren. Hendel terugdraaien: de achterste
 zittingrand keert terug in de uitgangspositie.
(Hendel klikt in de eindposities vast).

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. Stel ook
af en toe de zitneiging in op +1° of -4° en train
zo al zittend onbewust uw spierstelsel.
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Ansicht vorn Lordosehöhen- und  Lordosetiefenverstellung Teil 6
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6. Lendensteun (diepteverstelling optioneel)

Tip!

De lendensteun van de rugleuning is in hoogte en
diepte traploos verstelbaar (dit is optioneel) en kan
zo  optimaal en individueel worden aangepast aan
de vorm van de rug van de gebruiker, in het bijzon-
der ter hoogte van de lendenwervels.
Om de hoogte in te stellen beweegt u de twee
schuiven aan de zijkant van de rugleuning tegelij-
kertijd naar boven of beneden. U kunt de diepte
van de lendensteun instellen door de hendel
 rechtsonder aan de binnenzijde van de leuning te
ver schuiven. Door de hendel naar rechts te
 zwenken gaat de lendensteun naar voren, door de
hendel naar links te zwenken kan deze voorwelving
weer worden afgezwakt.

Kies de voorwelving van de lendensteun zodanig
dat u ter hoogte van de lendenwervels op een
prettige manier steun voelt.
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Ansicht links Kopfstützenverstellung   Teil 7
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7. Neksteun (mer99)

Tip!

De neksteun is in hoogte traploos verstelbaar en
neigbaar. Voor de hoogte-instelling schuift u de
neksteun naar boven of beneden. 
Hij kan ook naar voren of naar achteren worden
ingesteld.

Bij het achteroverleunen moet de neksteun uw
nek comfortabel ondersteunen.
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8. Klöber armleuningen / armsupports (optioneel)

Tip!

Voor het in de breedte verstellen van Klöber arm-
supports is over het algemeen geen gereedschap
nodig. Druk eenvoudig de hendel aan de arm -
support onder de zitting naar beneden. Verschuif
de armsupport in de breedte. Hendel weer naar
boven drukken. De armsupport is gefixeerd.

Pas als boven- en onderarm een hoek van onge-
veer 90° vormen, zorgen de armleuningen voor
een effectieve ontlasting van wervelkolom, schou-
derpartij en armspieren.



1. 2.

3. 4.
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Klöber armleuningen / armsupports (optioneel)

*Instelling in de gewenste stand door de knop aan de binnenkant 

van de armleuning in te drukken, blokkeerbaar.

Z-armleuningen 4F-armsupports MF-armsupports 

1. Hoogte-instelling 10 cm 11 cm 11,5 cm

2. Diepte-instelling 2,5 cm 5 cm 8 cm

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

– 30° 30°*4. rechts / links
draaibaar



Qua constructie voldoet de Mera-serie aan alle
 normen en eisen van de moderne zittechniek. De
Mera serie is gekeurd en gecertificeerd door de
keuringsinstantie TÜV Rheinland LGA Products
GmbH: „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
Veiligheid voor een hoge ergonomische standaard
die DIN overstijgt.
Op deze stoel hebt u 5 jaar garantie.
Voor technische informatie kunt u contact opne-
men 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 pluis-
jes van de zwenkwielen te halen. Verwijder vóór
de reiniging eerst het stof van bekledingen en
leder. Behandel vlekken met een witte, zachte
doek (geen microvezel). Gebruik bij hardnekkige
vlekken bekledings- of leershampoo. Reinig leder
eerst alvorens het te verzorgen. Zitting- en rugbe-
kleding van de serie Mera kunnen gebruikersvrien-
delijk worden vervangen.

Normen / 
certificaten

Garantie

Onderhoud /
reiniging
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Gebruik

Wielen

Belangrijke 
aanwijzing!

Klöber GmbH

Deze bureaufauteuil mag slechts worden gebruikt
volgens de voorschriften, waarbij u zich houdt aan
de algemene verantwoordelijkheid. Bij ondeskun-
dig 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 wie-
len worden verwisseld wanneer van tapijt wordt
overgegaan op harde vloeren en omgekeerd.

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

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