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Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions

NPR-3498
NPR-3496

In breedte verstelbare armleggers Zwenkbare armleggers

55 jaar
garantie

The diversity of sitting

Druk de knop aan de binnenzijde onder de armlegger-

opdekken in - de opdekken kunnen nu naar binnen en 

naar buiten gedraaid worden. 

Door de armleggeropdekken naar links of rechts te schuiven kan de juiste 

breedte tussen de armleggers bepaald worden. Instelling zonder 

gereedschap. Extra breedteverstelling mogelijk door de inbusbouten 

onder de armleggerbevestigingen los te draaien. Draai de inbussen weer 

vast als de juiste stand is bepaald. Extra breedteverstelling is optioneel 

ook zonder gereedschap instelbaar.

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een 3496 NPR of 3498 NPR. 

Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing om gebruik te maken 

van alle functies voor ergonomisch en comfortabel zitten.

Blaue Engel
Het Duitse overheidsinstituut RAL heeft interstuhl beloond voor de pro-

ductie van minder milieubelastende producten. Sinds 2008 hebben alle 

interstuhl collecties al het Blaue Engel certificaat. 

Gebruiksaanwijzing

3496 NPR
3498 NPR

98,5% 

In diepte verstelbare armleggers

Door de armleggeropdek naar voren en achteren te schuiven kan 

de juiste positie (diepte) bepaald worden. Instelling zonder 

gereedschap.
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Zithoogteverstelling Gewichtsregeling Zitdiepteverstelling

Hendel aan de rechterzijde onder de zitting (‘flipper’).

Beweeg de hendel omhoog - belast de stoel - de zithoogte wordt verlaagd. 

Beweeg de hendel omhoog - ontlast de stoel - de zithoogte wordt verhoogd.

Hendel aan de rechterzijde onder de zitting (uittrekken en draaien).

Draai met de klok mee voor meer tegendruk en tegen de klok in 

voor minder tegendruk. 

Let op! De gewichtregeling is alleen te gebruiken als de techniek 

van de stoel is geactiveerd.

Zitdiepteverstelling In hoogte verstelbare rugleuningZitneigverstelling

Synchroontechniek

Hendel aan de linkerzijde onder de zitting (draaien).

Draai de hendel een kwart slag en de techniek wordt geactiveerd, 

u kunt bewegend zitten. 

Draai de hendel terug en de techniek wordt geblokkeerd, voor een 

vaste zitpositie.   
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Gepatenteerde zitdiepteverstelling aan de voorzijde van de 

zitting; ASTIV. Door de knoppen aan de voorzijde van de 

zitting gelijktijdig naar voren of naar achteren te bewegen kan 

de zitting langer of korter worden gemaakt, voor een juiste 

instelling van de zitdiepte.
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Hendel aan de rechterzijde onder de zitting uittrekken en draaien.

Door de hendel te draaien neigt (kantelt) de zitting meer of minder 

naar voren. 

Voor deze verstelling dient u de zitting te ontlasten.

Draai de knop op de achterzijde van de rugleuning los - kies de 

gewenste positie van de rugleuning - draai de knop weer vast 

en de juiste hoogte is ingesteld.

Extra zitdiepteverstelling, aanvulling op functie D. Hendel aan de 

linkerzijde onder de zitting (omhoog-omlaag bewegen). Beweeg de 

hendel omhoog - de zitting is naar voren en naar achteren te 

verschuiven - de zitdiepte wordt vergroot of verkleind. Beweeg de hendel 

omlaag - de zitting wordt in de gewenste positie vastgezet. 

In hoogte verstelbare armleggers

Druk de knop aan de zijkant van de armleggers in 

en bepaal de gewenste hoogte. Laat de knop los 

als de gewenste hoogte is ingesteld.
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