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

Me Too çalışma koltuğu montajı için 1 kişi yeterlidir. 
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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

nurus
Product ID
0000000037

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
0000000000
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Kullanım Kılavuzu

Oturma yükseklik ayarı 
Koltuk mekanizmasının sağ tarafındaki kol üzerinde yer alan düz kısmı
yukanya doğru kaldırarak koltuk yüksekliğini boyunuza göre
ayarlayabilirsiniz. Koltuğu yükseltmek için bu hareketi yaparken
ağırlığınızı koltuk üzerinden almanız gerekmektedir.

Sırt sertlik ayarı

Oturma yükseklik ayarının altına yerleștirilmiș olan sırt sertlik ayarı
butonunu dıșarıya çekerek ve dairesel olarak çevirerek sırtın sertlik
derecesini ayarlayabilirsiniz.



7

Sırt eğim ayarı

Koltuk mekanizmasının sol tarafındaki kol ile koltuğunuzun sırt
eğimini kontrol edebilirsiniz. Kolun uç kısmını öne doğru çevirerek
sırt hareketini serbest bırakabilir, koltuk eğik durumda iken geriye
doğru çevirerek koltuk sırtını dik konuma getirebilirsiniz.
Koltuğunuzun sırtını istenilen kademede kilitleyebilirsiniz.

Öne eğim ayarı
Sırt egimi ayar kolunun hemen üzerinde bulunan kolu dışarıya
dogru çekerek koltugunuzun öne eğim özelliğini aktif hale
getirebilirsiniz. Koltuğunuzun sırtı 8, oturma fontu 3 dereceye
kadar öne eğime imkan taniyacaktır. Koltuğunuzu bu konumda
kilitlemek için yine sırt eğimi ayar kolunu kullanabilirsiniz.
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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.

Kullanım Kılavuzu
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Kol desteği derinlik ayarı*
Elinizle kol desteğini ileri-geri oynatarak dirseğinizin her konumda 
desteklenmesini sağlayabilirsiniz.

*Kol desteği derinlik
ayarı yalnızca 
3D kol opsiyonu
seçildiğinde mevcuttur. 

Boyun desteği açı ve yükseklik ayarı*

Elinizle boyun destegini tutup yukarı-aşagı hareket ettirerek boyunuza
göre ayarlayabilir, açısını degi tirerek destegin boynunuzu tam olarak
kavramasını saglayabilirsiniz.

*Boyun desteği ayarı 
yalnızca boyun desteği 
opsiyonu seçildiğinde
mevcuttur.
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*Kol desteği açı
ayarı yalnızca 
4D kol opsiyonu
seçildiğinde mevcuttur. 

Oturma derinliği ayarı*

Bel destek ayarı
Ellerinizle koltugun arkasında bulunan bel destegini iki taraftan
tutup yukan ve aşağı oynatarak, beliniz için en uygun konuma 
ayarlayabilirsiniz.

Koltuk fontunun sağ tarafındaki düğmeyi çekerek koltuk derinliğini 
ayarlayabilirsiniz. 

*Oturma derinliği ayarı
yalnızca koltuk derinliği 
opsiyonu seçildiğinde 
mevcuttur. 
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