
Step 2

Attach the parts 
Remove the base, cylinder and back/seat assembly from box. Place the cylinder in base and 
back/seat assembly onto the cylinder.

Sit in chair to engage tapers (cylinder/tilt and cylinder/base)

Congratulations! 
Your new Mirra 2 chair is ready to enjoy in any workspace.
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Notice: 
Some of the parts have been wrapped to protect them during shipping. Remove the plastic 
wrap before assembling the chair.

Back/Seat Assembly

HermanMiller Mirra 2® Chair Assembly Instructions1 Part no. 1bc2tt rev A.

Apple
Návod - jak sestavit Vaši židli

Apple
Poznámka:

Apple
Některé části byly zabaleny, aby byly chráněny během přepravy. Před montáží židle tyto obaly odstraňte.

Apple
Obsah balení

Apple
Základna

Apple
Píst

Apple
Opěrák/Sedadlo sestavené

Apple
Krok 1

Apple
Krok 2

Apple
Sestavte všechny části

Apple
Vyjměte základnu, píst a sestavené sedadlo s opěrákem z krabice. Vsuňte píst do otvoru základny 
a sedadlo nasuňte na píst.

Apple
Opakovaně se posaďte na židli, aby se komponenty uzamkly do sebe.

Apple
Gratulujeme!

Apple
Váše nová Mirra je připravena
k používání.



HermanMiller Mirra® 2 Chair Adjustment Guide1

HermanMiller
Mirra® 2 Chair

To raise: 
Take your weight off chair, lift tab up.  

To lower: 
Lift tab up while seated.

At the proper height, your feet should rest flat on the floor with upper and 

lower leg forming a 90 degree angle.

Seat Height: Lower right side of seat

To adjust: 
Squeeze handle and adjust seat edge 
up or down. Release handle to lock in 
position.

In the proper position, you will have a minimum of three-fingers of clearance 

between the back of your knees and the front seat edge.

FlexFront® Seat Depth: Handle under front of seat

To increase: 
Turn knob clockwise.

To decrease: 
Turn knob counterclockwise.

Set the tilt tension to control the resistance you feel when reclining.

Harmonic™ Tilt Tension: Knob below right front side of seat

To engage: 
Recline and flip lever down.

To release: 
Recline and flip lever up.

Engage forward tilt to support the thigh’s declined posture when performing 

intensive tasks, such as keyboarding.

Note: When using forward seat angle, increase seat height slightly for 

added comfort.

Forward Tilt: Horizontal tab on left front side of seat
Only available on some models.



Adjustment Guide2HermanMiller Mirra® 2 Chair

To engage: 
Recline and move lever up to define 
the limit of recline. 

To release: 
Lean forward and press lever back.

Engage the tilt limiter when you want to sit in an upright or partially  

reclined position.

Tilt Limiter: Vertical tab on left front side of seat
Only available on some models.

To adjust height: 
Rotate levers to loosen, slide lumbar 
support up or down to desired height.

Lumbar Height & Depth: Levers on lumbar support
Only available on some models.

To increase depth: 
Rotate levers downward.

To decrease depth: 
Rotate levers upward.

Adjust the lumbar depth so that it comfortably supports the natural curve 

of your spine.

Arm Height: Tab on outside lower base of each arm
Only available on some models.

To adjust: 
Raise tab to unlock arm, raise or lower 
arm, lower tab to lock.

For maximum comfort, your arms should make contact with the armpad 

without any lift at your shoulders. 

Only available on some models.

Arm Angle & Width: Each armpad

To adjust angle: 
Grasp front end of armpad and pivot it 
inward or outward.

To adjust width: 
Grasp armpad to pull in or push out.

Adjust arm angle inward when using a keyboard; adjust arm angle outward 

when using a mouse.

Armpad width is properly adjusted when your elbows are in line with your 

shoulders while seated.

To adjust: 
Grasp arm pad, push forward or back 
to desired position.

You should be able to position chair close to your work surface while 

supporting arms.

Arm Depth: Back of each arm
Only available on some models.

To adjust footring height: 
Hold base with one hand, 
grasp footring spoke and turn 
counterclockwise (-) to loosen. 

Once loose, raise or lower footring 
to desired height. 

 Hold collar with one hand, grasp 
footring and turn clockwise (+) to 
tighten. To secure, finish turning 
footring while holding base.  

Footring Height: 
Only available on some models.



  
MIRRA - 8 jednoduchých kroků

1. krok # #
Výška sedáku ! - plochá páčka na pravé straně
! ! !

                                   

2 3

Seat Height
Paddle-shaped lever on right side

To raise: While lifting your weight off chair,
pull lever up.

To lower: While seated, pull lever up.

Adjust to fit height of worksurface or
keyboard, if possible. Feet should rest flat 
on floor or footrest. Avoid dangling legs,
which puts pressure on and restricts blood
flow in the back of thighs.

Kinemat® Tilt Tension
Long stem on right side with knob

To increase tension: While seated, turn knob
forward (clockwise, toward + sign).

To decrease tension: While seated, turn knob
backward (anti-clockwise, toward - sign). 

Depending on desired tilt resistance, a
number of turns may be required.

Increased tilt tension provides more stability
and back support while reclining. Too much
resistance makes the chair feel stiff.
Depending on weight and preference,
different people will require different 
levels of tilt resistance.

- +

ENGLISH 3-7

FRANÇAIS 8-12

DEUTSCH 13-17

ESPAÑOL 18-22

ITALIANO 23-28

NEDERLANDS 29-33
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Zvýšení sedáku! - nadlehčete se a zvedněte páčku směrem nahoru

Snížení sedáku! - zůstaňte sedět a zvedněte páčku směrem nahoru. 

! ! !   Nastavte výšku sedáku tak, aby Vaše chodidla spočívala celou 
        $ $ $   plochou na podlaze a záda jste měli pohodlně podepřená
$ $ $   AireWeave™ opěrákem. Pokud by  byl sedák příliš vysoko, tlačil by 
$ $ $   na zadní stranu stehen a bránil volnému proudění krve. Pokud se
$ $ $   deska stolu nebo klávesnice zdají být příliš vysoko nebo nízko, je 
$ $ $   potřeba je také nastavit.

2. krok
Nastavení tuhosti! - otočný regulátor na pravé straně

! ! !

Zvýšení tuhosti! - vsedě otáčejte regulátor směrem dopředu 
! ! !   (po směru hodinových ručiček, ve směru +)

Snížení tuhosti! - vsedě otáčejte regulátor směrem dozadu
! ! !   (proti směru hodinových ručiček, ve směru -)
! ! !   
! ! !   Tužší nastavení zajišťuje větší stabilitu a oporu zad při zaklánění.
$ $ $  

     Návod k použití ! Mirra® Chairs



3. krok
FlexFront™ hloubka sedáku# - madlo pod přední hranou sedáku

! ! ! ! !  

! ! ! ! !   stiskněte madlo směrem vzhůru a druhou rukou ohněte 
! ! ! ! !   okraj sedáku podle potřeby nahoru nebo dolů. 
! ! ! ! !   Uvolněním madla uzamknete nastavení.

! ! ! ! !   Pro maximální oporu zad nastavte hloubku sedáku 
$ $ $ $ $   (vzdálenost od kyčlí ke kolenům) tak, aby se hrana 
$ $ $ $ $   sedáku neopírala zadní strany Vašich stehen.

4. krok
Výška područek# - páčky na dolní vnější straně konstrukce područek

! ! !

Zvýšení / snížení! - vsedě odklopte páčku směrem nahoru, aby došlo k uvolnění 
! ! !   područky
! ! ! - zvyšte nebo snižte područku do požadované polohy
! ! ! - zaklopte páčku směrem dolů

! ! !   Ruce by měly spočívat na područkách, aby nebyla jejich vahou 
$ $ $   zatěžována ramena.

     Návod k použití ! Mirra® Chairs



5. krok
Úhel područek# - přední hrana područek

! ! !

Vytočení područek
dovnitř / ven! ! - vsedě uchopte přední hranu područky a vytočte ji vpravo nebo vlevo
! ! !
! ! !   Nastavení úhlu područek umožňuje lepší podporu podle typu 
$ $ $   vykonávané práce. Područky mohou být nastaveny samostatně 
$ $ $   nezávisle na sobě. Při práci s klávesnicí doporučujeme područky
$ $ $   přiklopit k tělu, při práci s myší naopak od těla.

6. krok
Šířka područek# - tlačítko uvnitř každého polštářku područky (naznačeno v lisování) 

! ! !
! ! ! - stiskněte tlačítko a posuňte područku k sobě nebo od sebe

7. krok
Dopředný náklon# - horizontální páčka na levé straně pod sedákem
! ! ! !

     Návod k použití ! Mirra® Chairs



Nastavení náklonu! - v židli se zakloňte a otočte páčkou dolů, opěrák se uvolní vpřed
! ! ! - v židli se zakloňte a otočte páčkou nahoru, opěrák se nastaví do 
! ! !   horizontální polohy

8. krok
Omezovač náklonu# - vertikální páčka na levé straně pod sedákem

! ! ! ! - pro omezení náklonu se v židli lehce předkloňte a páčku 
! ! ! !   stlačte dopředu
! ! ! ! - pro uvolnění se v židli lehce předkloňte a páčku stlačte 
! ! ! !   dozadu

9. krok
Výška křížové opěrky! - otvory v křížové opěrce na vnější straně opěráku

! ! !

! ! !
! !
! ! !
! ! ! ! - uchopte opěrku v otvorech a posuňte ji podle potřeby nahoru 
! ! ! !   nebo dolů

     Návod k použití ! Mirra® Chairs



10. krok
Hloubka křížové opěrky! - páčky na křížové opěrce

! ! !

! ! !
! !
! ! !
! ! ! ! - stlačením páček dolů se tlak křížové opěrky na bedra zvýší
! ! ! ! - zvednutím páček nahoru se tlak opěrky na bedra uvolní

UPOZORNĚNÍ - ne každá židle Mirra je vybavena všemi uvedenými stavitelnými 
mechanismy, záleží na konkrétním modelu

     Návod k použití ! Mirra® Chairs


