Amaro handleiding

Gefeliciteerd
met de aanschaf van uw nieuwe
Markant Amaro bureaustoel
De Markant Amaro is een stoel met een
eigen identiteit en door haar comfort en
functionaliteit uitermate geschikt voor het
gebruik in kantooromgevingen. Neemt u even
rustig de tijd om deze handleiding door te
lezen, zodat u optimaal van uw nieuwe stoel
met al haar functies gebruik kunt maken.
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Zithoogte

2

Zitdiepte

Lager
›
›

3

Hendel omhoog draaien.
Op de gewenste zithoogte de
hendel loslaten.

Kleiner/groter

Hoger

›
›

›
›
›

›

Sta op.
Hendel omhoog draaien.
Op de gewenste zithoogte
de hendel loslaten.

Rughoogte

4

Knop indrukken.
Duw de zitting naar achteren/
naar voren voor de gewenste
zitdiepte.
In de gewenste stand de
hendel loslaten.

Synchroonmechaniek

Hoekinstelling
›

Omhoog
›

›

Knop indrukken en de rugleuning
stapsgewijs omhoog tillen tot op
de gewenste hoogte.

›

Omlaag
›

5

Knop indrukken en de rugleuning
omhoog tillen tot de hoogste
positie en dan laten zakken tot u
een klik hoort. Dit is de laagste
positie.

Gewichtsinstelling

Ontgrendel het mechaniek
doorde hendel kwartslag tegen
de klok in draaien. (ccw)*
Rugleuning achterover drukken
(voor ontgrendeling kort
voorover leunen).
Bij gewenste zithouding,
hendel omhoog draaien en
loslaten.

Dynamisch zitten
›
›

6

Hendel kwartslag tegen de
klok in draaien.
Gewicht instellen (zie sectie 5).

Hoogte armsteunen

+

Om de gewichtshendel te kunnen
draaien moet u de zitting eerst geheel
naar achter verplaatsen

Tegendruk hoger
›

Knop in richting van de + draaien.
(cw)*

Hoogte/Laagte

Tegendruk lager
Knop in richting van de - draaien.
(ccw)*

›
›

Een kwartslag staat gelijk aan ca. 1 kg
lichaamsgewicht.

›

›

7

Breedte armsteunen

8

Armlegger vastpakken.
Knop induwen,armlegger
omhoog/omlaag bewegen.
De onder- en bovenarmen
maken een hoek van 90˚.

Verstelling armleggers
(4d-NPR Uitvoering)

Rotatie
›

Indien gewenst kunt u de
armleggers verdraaien.
Het bereik is 60˚.

Smaller/Breder
›

Smaller/Breder

›
›
›

Hendel koppeling omlaag trekken.
Armsteun naar binnen/buiten
schuiven op de gewenste afstand.
Koppeling terugbrengen in klempositie.

Schuif de armlegger naar
binnen/buiten.

Voor/Achterwaarts
(Van toepassing bij 3D/4D &
NPR armleggers)
30˚

30˚

›

Schuif de armleggers van de
armsteun voor/achterwaarts.

Dynamisch werken
Om uw lichaam in conditie te houden, is het
belangrijk om te blijven bewegen. Daarom
zijn de stoelen van Markant voorzien van
een dynamische stand, waarbij u constant in
beweging blijft. In de dynamische stand is uw
lichaam in evenwicht met de stoel, waardoor de
stoel zich automatisch aanpast aan uw houding.
Hierdoor wordt u optimaal ondersteund bij
verschillende werkhoudingen voor bijvoorbeeld
schrijven, computerwerk, overleggen en
relaxen. Zo blijft u voldoende in beweging!

Vijf stappen

Om volledig in balans te zitten is het belangrijk dat:
›
›
›

U zorgt dat de stoel in de dynamisch stand staat ingesteld.
De gewichtsinstelling op uw lichaam is afgesteld.
De stoel moet voldoende steun bieden waardoor u een
ontspannen houding aan kunt nemen.

1

Zitting

voor een ergonomische werkplek
In de volgende vijf stappen wordt uitgelegd
hoe u uw stoel en werkplek op verantwoorde
wijze kunt instellen. Wij adviseren u de stappen
in chronologische volgorde te doorlopen. Door
uw stoel en werkplek op een juiste manier
af te stellen, creëert u een ergonomisch
verantwoorde werkomgeving.

90°
5-8 cm

Ga rechtop zitten, plaats uw voeten plat op de grond en stel
de hoogte van de zitting zodanig in dat u met uw knieën in
een hoek van 90° zit. Stel de zitdiepte in zodat de afstand
tussen zitting en knieholte circa een vuistbreedte is.

2

Rugleuning

3

Armsteunen

90°

Stel de hoogte van de rugleuning zodanig in dat uw onderrug goed
ondersteund wordt.

4

Bureaublad

Ga rechtop zitten en plaats uw onderarmen horizontaal (90°)
op de armsteunen. Het is beter als uw armen kunnen leunen
dan wanneer ze hangen.

5

Monitor
50-70 cm

90°

Stel de hoogte van uw bureau zodanig in dat het bureau op
gelijke hoogte staat met de bovenzijde van de armleggers.
Zo wordt een horizontale lijn gecreëerd.

Aanwijzingen
Gebruik

Deze bureaustoel mag uitsluitend volgens de
voorschriften met inachtneming van de algemene
specifieke verantwoordelijkheden gebruikt worden.
Bij oneigenlijk gebruik (bijv.als klimhulpmiddel of bij
zitten op de armleuningen of extreme belasting op
onderdelen) bestaat er gevaar voor ongelukken.

Reiniging

Het reinigen van de kunststof en metalen delen kan
met gewone reinigingsmiddelen.

Wielen

Voor uw veiligheid en voor de verschillende
vloerbedekkingen zijn er verschillende wielen: harde
wielen voor zachte ondergrond (standaard), zachte
wielen voor alle niet-zachte ondergrond.
Verwisselen van wielen: gewoon wielen eruit
trekken resp. erin steken.

Ga rechtop zitten, zorg dat de afstand tussen uw ogen en
de monitor circa 50-70 cm bedraagt. Zorg daarbij dat de
bovenkant van uw monitor op ooghoogte staat.

