


TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz 
için teşekkür ederiz. 
S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve 
fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu 
hazırladık.



1. Kinematic
Pull up the left lever underneath the seat:
Adjustment (in 3 positions). Press down the lever: 
Release of the synchronous mechanism for dynam-
ic seating.

2. Seat height adjustment
To raise or lower the height of the seat on an
infinitely variable scale, pull adjustment lever
on the right side underneath the seat upwards.
Caution! The pneumatic springs should be
repaired or replaced by trained personnel only.

3. Seat depths adjustment (optional)
Hold down the front lever underneath the seat
and move the seat with your buttom into the
desired position (7 positions are possible).

4. Seat inclination adjustment (optional)
Press the lever on the rear left side underneath
the seat and adjust negative seat inclination
(-3°).
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5. Weight adjustment
The weight adjustment regulator is located to
the front beneath the seat. Pull it outwards in
order to adjust the weight. To obtain a lighter set-
ting, turn the lever to the desired direction: (-) the 
mechanism becomes lighter. Turning forward (+) 
tightens the mechanism.

6. Armrest adjustments 

2-D-Armrest (option)
Push the button on the outside of the armrest
to adjust the height (11 positions) of the armrests. 
To set the width of the armrests: loosen the lever, 
move the armrests into the desired position, and 
tighten the lever.
 
3-D-Armrest (option)
Push the button to adjust the height (8 positions) of 
the armrests. To set the width of the armrests: loos-
en the lever, move the armrests into the desired po-
sition, and tighten the lever. By lifting and pushing
the armrest pads to the left or to the right, they can 
be rotated in 3 positions.



7. Height-adjustable lumbar support (optional)
If your chair has a height-adjustable lumbar
support: The screw on the rear of the backrest
can be loosened to enable the height of the
lumbar support to be adjusted. Place the
support in the required position and then use
the hand wheel to lock it into place.

8. Height adjustable and tiltable neckrest
You can adjust the height of the neckrest by
moving it upwards or downwards. To set the
angle, move the pad to the required position.

9. Castors
Castors as per DIN EN 12 5 29 – with load
controlled braking mechanism.

For textile floors: the wheels of the castors are
uni-coloured over the whole surface.

For hard floors: the soft tread of the wheel is of
a different colour. 

10. Cleaning
Upholstery parts can be cleaned by means of
the appropriate commercial detergents for
upholstery. 

11. Considerations for use
Only use this office swivel chair conventionally



by respecting the general duty of care. Danger
of accident exists in the case of use as an ascent as-
sistance, sitting on armrests or other
improper use.



1. Mekanizma
Kilitlemek için koltuğun sol alt kısmındaki kolu 
yukarıya doğru çekiniz. 3 pozisyonda mekanizmayı 
kilitlemek mümkündür. Dinamik bir oturma için
mekanizma kolunu aşağıya doğru itiniz ve 
mekanizmayı açınız.  

2. Oturak yükseklik ayarı 
Oturak yüksekliğini kademesiz olarak ayarlamak 
için koltuğun sağ alt tarafındaki kolu kullanınız.
Dikkat! Amortisör tamiri veya değişimi, firma teknik 
personeli tarafından yapılmalıdır. 

3. Oturak derinlik ayarı (opsiyonel) 
Koltuk üzerindeyken oturağın sağ alt kısmındaki 
butonu içeriye doğru bastırınız ve bırakmadan 
kalçanızı ileriye doğru iterek oturak derinliğini 
ayarlayınız. (7 pozisyonda ayarlamak mümkündür).
 
4. Oturak eğim ayarı (opsiyonel) 
Koltuğun üstünde oturmadan, sağ arka alt kısımda 
bulunan kolu içeriye doğru bastırınız, oturak arka 
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taraftan yükselerek negatif bir eğim oluşturur (-3°).

5. Ağırlık ayarı 
Bireysel ağırlık ayarı koltuğun altında sağ kısımda 
bulunmaktadır. Arkalığı yumuşatmak için silindir 
şeklindeki regulatörü sola (-), sertleştirmek için ise 
sağa doğru çevirin (+).

6. Kolçak ayarı
2-D kolçaklar, yanlardaki butona basınız ve 
kolçak yüksekliğini (11 pozisyon) ayarlayınız. 
Kolçak genişliğini ayarlamak için kolçak altındaki 
mandalları gevşetiniz ve ayarı yapınız, daha sonra 
mandalları tekrar sıkınız. 
 
3-D kolçaklar, yanlardaki butona basınız ve 
kolçak yüksekliğini (8 pozisyon) ayarlayınız. 
Kolçak genişliğini ayarlamak için kolçak altındaki 
mandalları gevşetiniz ve ayarı yapınız, daha sonra 
mandalları tekrar sıkınız. Kolçak üstü pedlerin 
açısını ayarlamak için pedleri sağa-sola döndürünüz 
(3 pozisyon). 



 
7. Yükseklik ayarlı bel desteği (opsiyonel)
Koltuğunuzda bu özellik varsa, sırt kısmında bulu-
nan silindir şeklindeki topuzu saat yönünün 
tersine çevirin ve destek yüksekliğini ayarlayın, 
topuzu saat yönünde sıkarak desteği tekrar sabit-
leyin. 
 
8. Yüksekliği ve açısı ayarlanabilen kafalık  
(S-Line Mesh 8)
Kafalık yüksekliğini ve açısını yukarı-aşağı basitçe 
hareket ettirerek ensenizi destekleyecek şekilde 
ayarlayın. 
 
9. Tekerlekler
DIN EN 12 5 29 normuna uygun ve ağırlığa duyarlı 
fren sistemine sahiptir.
Halı zemin için: tekerleğin tüm rengi siyahtır.
Sert zemin için: tekerleğin dış kısmı farklı renktedir.

10. Temizleme
Döşemeli kısımlar döşeme için uygun deterjanlar 
ile temizlenebilir.

11. Kullanım uyarısı
Bu büro koltuğunu genel kullanım talimatlarına 
göre kullanınız. Üzerine çıkıp basamak olarak 
kullanmak, kolçak üzerine oturmak kazalara neden 
olabilir. 




