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Montaj için montaj kitinde gösterilen malzemeleri kullanınız.

Montaj sırasında yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.X
Amortisörü değiştirmek veya onarmak için yetkili personel 
dışında müdahale etmeyiniz.

Uneo çalışma koltuğu montajı için 1 kişi yeterlidir. 



3 X 1 X

3

Montaj Kiti

Satış sonrası hizmetlerimizden ve size özel kampanyalarımızdan 
yararlanabilmek için koltuğunuzun altındaki QR kodu okutarak 
ürününüzün kaydını yaptırabilirsiniz.

Kutu İçeriği

1 X5 X 1 X 1 X 1 X

nurus
Product ID
0000000000

Uyarı ! Amortisörü 
değiştirmek veya 
onarmak için yetkili 
personel dışında 
müdahale etmeyiniz

nurus
ÜRÜN:                Tulya Çalışma Koltuğu
                                 MMS Mekanizma
ÜRÜN KODU: 401TUL020 - MMS
TEKERLEK:  ROLLYX SRO CASTOR

nurus
Product ID
0000000037
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Oturma yükseklik ayarı 

Sırt eğim ayarı

Oturma fontunun sağ tarafındaki kolu dışarıya doğru çekerek koltuk 
yüksekliğini boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Koltuğu yükseltmek 
için bu hareketi yaparken ağırlığınızı koltuk üzerinden almanız 
gerekmektedir.

Oturma fontunun sol tarafında, önde yer alan kolu dışarıya doğru
çekerek sırt eğimini dik konumda kilitleyebilir, kolu iterek sırt
hareketini serbest bırakabilirsiniz. aynı kolu itmeye devam ederek 
sırt eğimini 3 farklı kademede limitleyebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu
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Kolçak mandallarını gevșeterek kolçakları serbest bırakabilir ve 
oturma genișliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları dilediğiniz 
genișliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz. 

Kolçak genișlik ayarı

Kolçak yükseklik ayarı

Kolçağın altındaki butona basarak kolçak yüksekliğini 
bedeninize ve masanızın yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz.
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Kol desteği derinlik ayarı

Elinizle kol desteğini ileri-geri oynatarak dirseğinizin her konumda 
desteklenmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

Kol desteği açı ayarı

Kol desteklerinin iç kısımlarında yer alan butonlara basarak kol
desteği açısını 360 dereceye kadar ayarlayabilir, farklı açılarda bile 
dirsek ve kolunuzun desteklenmesini sağlayabilirsiniz
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Oturma derinliği ayarı*

Koltuk fontunun sol tarafında, arkada yer alan kolu dışarıya doğru 
çekerek oturma fontunu bacak boyunuza uygun olacak biçimde 
ayarlayabilirsiniz.

Bel destek ayarı

Ellerinizle iki taraftan bel desteğini tutup yukarı ve așağı oynatarak, 
beliniz için en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.

*Oturma derinliği ayarı
yalnızca koltuk derinliği 
opsiyonu seçildiğinde 
mevcuttur. 



Lorem ipsum

Sırt sertliği ince ayarı

Koltuk mekanizmasının ön kısmında yer alan kolu öne çektikten sonra
çevirerek ağırlığınıza göre otomatik olarak ayarlanan sırt sertliğini
bir miktar daha artırabilir veya azaltabiliriz.
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