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Gebruikt u onderstaande handleiding,  
om uw SALVEO® correct in te stellen!

Zithoogte instelling
Deze kunt u met de handel van uw stoel traploos 
bedienen. 

Gewichtaanpassing / Tegendruk rugleuning
Door middel van uittrekbare hendel kunt u de tegen-
druk aanpassen. Naar voren meer druk, af achteren 
minder druk.

Armleuningen
In hoogte instelbaar middels een knop onder de arm-
pad.

ISA - zitdiepteverlenging
Om de druk op de bovenbenen te ontlasten, schuif de 
dubbelzijdige hendel naar voren of achteren om het 
zitvlak naar de lengte van de benen aan te passen.

In hoogte instelbare KÖHL-Lendensteun (KBS®)
Door middel van uittrekbare hendel kan de hoogte 
van de KÖHL-Lendensteun door het draaien van de 
hendel worden ingesteld. Door te draaien naar ach-
teren gaat de ronding naar boven. Draaien naar voren 
verschuift de ronding naar onderen.
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 In diepte instelbare KÖHL-Lendensteun (KBS®)
Door het aandrukken van de hendel kan de ronding 
van de KÖHL-Lendensteun (KBS®) naar eigen wens 
ingesteld worden, zodat het bekken goed wordt 
ondersteund en de wervelkolom zich automatisch 
opricht.

Synchroon vrij stelling
Door het aandrukken van de hendel wordt de syn-
chroon vrije stand in werking gezet = dynamisch 
zitten. Door het optrekken van de hendel kan de 
rugleuning in elke positie worden vastgezet.

Zitneiginstelling
Door de hendel van de synchroon instelling uit te    
trekken, kan een extra zitneig worden bereikt.

Hoofdsteun
Eenvoudig van boven naar beneden te schuiven. Indivi-
dueel instelbaar.
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The correct height of the desk 4  results from the 
height of the seat 1  and the armrests 2 . If your 
office is designed to ergo nomical standards, the desk 
must be adjustable to your body length. Footrests can 
equalize desks that are too high, low desks must be 
adapted to your size.
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De basis voor ergonomisch verantwoord zitten.  
Gebruik daarvoor deze handleiding!

De juiste zithoogte 1  wordt bepaald door de hoek 
van uw boven- en onderbeen. Deze moet ongeveer 
90°-100° bedragen. 

Let op! Verwisselen van de gasveer kan alleen worden 
gedaan door gekwalificeerd personeel.

De armleuning hoogte 2  moet zo worden ingesteld, 
dat de ellebogen parallel aan uw bureau liggen, zonder 
dat er extra druk in uw schouders ontstaat.

De rugleuning zal altijd in vrije stand moeten  
staan (Permanentfunktie), zodat dynamisch zitten 
mogelijk is.
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