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1) Výška sezení se nastavuje přitáhnutím páčky nahoru nebo dolu.
2) Vytažením páčky směrem od sebe se povoluje houpání,
zatlačením zpět se opět zablokuje.
3) Síla houpání se nastavuje plastovým šroubem. Pokud máte vyšší hmotnost,
je potřeba šroub utáhnout, aby Vám mechanika poskytla správnou oporu.
Máte-li nižší hmotnost je potřeba šroub naopak povolit.

OBECNÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST
Jakékoliv jiné užívání, než-li sezení, je nebezpečné (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození
daného výrobku a k úrazu. Područky (pokud jsou součástí) slouží pouze jako podpora při práci a nejsou určené k zapření při zvedání
nebo usedání. Při sezení používejte celou část sedáku. Doporučujeme usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní
svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Doporučujeme pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným
dotažením a to 1x za měsíc. V případě většího znečištění osy u koleček může dojít k jejich poškození. Židli používejte pouze na rovné
a pevné podlaze. Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze
stability. Dbejte na to, aby jednotlivé části židlí nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození. V případě poškození
židle tímto způsobem, nebude reklamace uznána. Výrobek není určený pro 24 hod. použití.

PLYNOVÝ PÍST
Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo
by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový
píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žáru.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
K základnímu odstranění prachu doporučujeme tkaniny vysávat běžným vysavačem s nástavcem pro čalouněné potahy. Při
větším znečištění můžete čalounění utřít vlhčeným hadříkem, případně použít jemnou pěnu (prostředek na tepování, který zabraňuje
pouštění barev a srážení tkaniny). Při jakémkoliv čištění pěnou používejte minimální množství samotné vody, aby na potahu nevznikly
mokré skvrny. Ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratně poničil. Při mokrém procesu musí být vždy
čištěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započetím je nutné zbavit tkaniny co největšího
množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomocí savého materiálu. U syntetické
kůže (PU) a plastových povrchů použijte vlhčený ubrousek nebo měkký hadřík s přípravkem, který je určený pro tyto materiály.
Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše. Pravidelným ošetřováním syntetické kůže předejdete jejímu poškození.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na jakékoliv povrchy NESMÍ být k čištění použitá žádná rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní čističe apod.

