
INSTRUCTIEKAART RH LOGIC 

(1) STOELHOOGTE: Trek de knop om-
hoog en bepaal de stoelhoogte. N.B. Zorg 
dat uw boven- en onderbeen een hoek van circa 90° 
vormen.

(2) ZITDIEPTE: Trek de knop omhoog en 
verschuif de zitting naar voren of ach-
teren. N.B. Houd ruimte tussen uw knieholte en de 
voorkant van de zitting.

(3) RUGHOOGTE: Trek de hendel om-
hoog, pak de rugleuning met beide 
handen vast. Plaats de bolling van de 
rugleuning in uw onderrug en duw de 
hendel omlaag.

(4) ARMSTEUNBREEDTE: Verstel de 
armleggers naar de gewenste breedte 
d.m.v. de schroefhendeltjes aan het 
uiteinde van  beide armleggers - aan de 
onderkant van de zitting. Draai schroef 
open, verstel breedte en draai schroef 
weer vast.

(5) ARMSTEUNHOOGTE: Druk de grijze 
knop in en verstel de armlegger naar 
de gewenste hoogte.

(6) DRAAIBARE ARMLEUNINGEN: Pak 
de top van de armleuning met beide 
handen vast en draai deze krachtig 
links- of rechtsom. N.B. De top is 360° 
draaibaar. 

(7) DYNAMISCH ZITTEN: Ontgrendel de 
stoel door de draaiknop aan uw rech-
terzijde naar achteren te draaien (slotje 
open). N.B. U wordt aangeraden om dynamisch te 
zitten zodat uw stoel u in iedere zithouding volgt en 
ondersteunt.

(8) TEGENDRUK: Bepaal de weerstand 
met behulp van de draaiknop aan de 
rechter voorzijde. Voor meer tegendruk 
draait u de knop in de + richting, voor 
minder tegendruk draait u de knop in 
de  - richting. N.B. Draai de knop per beurt tien 
slagen om. Herhaal dit tot uw stoel in iedere stand 
evenwichtig aanvoelt.

Voor een optimale ergonomische in-
stelling van uw stoel raden wij u aan 
om deze instructiekaart stapsgewijs 
te volgen! Hulp bij het instellen vindt u 
ook op www.rhstoelen.nl
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LET OP: Zet voor u begint de stoel vast met knop 7 (slotje dicht). Volg daarna stapsgewijs de instructies. 
Let bij het lezen goed op de nummering van de instructie en de bijbehorende foto.
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LET OP: Voor u begint, zet de stoel vast met knop 8    . Volg stapsgewijs de instructies. 
Let bij het lezen goed op de nummering van de instructie en foto.
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(1) STOELHOOGTE: Trek de knop 

omhoog en bepaal de stoelhoogte.

NB: Zorg dat uw boven- en onderbeen een 

hoek van circa 90° vormen.

(2) ZITDIEPTE: Trek de knop omhoog 

en verschuif de zitting naar voren of 

naar achteren. NB: Houd ruimte tussen uw 

knieholte en de voorkant van de zitting.

(3) RUGHOOGTE: Druk de knop in, 

pak de rugleuning met beide handen 

vast. Plaats de bolling van de rugleun-

ing in uw onderrug en duw de hendel 

omlaag.

(4) RUGHOEK: Trek de knop omhoog 

en zet de rug in de gewenste stand.

(5) BREEDTE ARMLEGGER: Verstel 

de armlegger in de gewenste breedte 

d.m.v. het draaihendeltje aan de onder-

kant van de armlegger.

(6) HOOGTE ARMLEGGER: Druk de 

knop in en verstel de armlegger in de 

gewenste hoogte.

(7) TOP ARMLEGGER: Pak de top 

met beide handen vast en draai deze 

krachtig links- of rechtsom. NB: De top is 

360° draaibaar.

(8) DYNAMISCH ZITTEN: Ontgrendel 

de stoel d.m.v. de draaiknop aan uw 

rechterzijde naar de achteren te 

draaien in de      richting. NB: U wordt 

aangeraden om dynamisch te zitten, zodat 

uw stoel u in iedere zithouding volgt en 

(9) TEGENDRUK: Bepaal de weer-

stand d.m.v. de draaiknop aan uw 

rechter voorzijde. Voor meer tegendruk 

draai de knop in de + richting, voor 

minder tegendruk draai de knop in de 

- richting. NB: Draai de knop per beurt tien 

slagen om. Herhaal dit tot uw stoel in iedere 

stand evenwichtig aanvoelt.

Voor een optimale ergonomische 

instelling van uw stoel wordt u 

aangeraden om deze instructiekaart 

stapsgewijs te volgen! Hulp bij het 

instellen: www.rhstoelen.nl/media/

instructie-videos/


