
NASTAVENIE A ÚDRŽBA

NASTAVENIE HOJDACEJ MECHANIKY

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ A BEZPEČNOSŤ
Akékoľvek iné používanie, než je sedenie, je nebezpečné (napr. sedenie na operadle, stúpanie na stoličku, a 
pod.), pretože môže dôjsť k poškodeniu daného výrobku a k úrazu. Podrúčky (ak sú súčasťou) slúžia iba ako 
podpora pri práci a nie sú určené na zapretie pri zdvíhaní alebo sadaní. Pri sedení používajte celú časť 
sedadla.Odporúčame sadať na stoličku v zaistenom stave náklonu operadla v základnej zvislej polohe. V 
opačnom prípade hrozí prevrhnutie dozadu!Odporúčame pravidelnú kontrolu skrutkových spojov 
primeraným dotiahnutím a to 1x za mesiac.  V prípade väčšieho znečistenia osi u koliesok môže dôjsť k ich 
poškodeniu. Stoličku používajte len na rovnej a pevnej podlahe. Je zakázané meniť akékoľvek časti stoličky, najmä 
potom spodný päťramenný kríž a piest, tak aby nedošlo k zmene dimenzie stability. Dbajte na to, aby jednotlivé 
časti stoličiek nenarážali do nábytku, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu. V prípade poškodenia stoličky 
týmto spôsobom, nebude reklamácia uznaná. Výrobok nie je určený pre 24 hod. použitie. 

PLYNOVÝ PIEST
Nesmie byť za žiadnych okolností otváraný (rozoberaný) či akýmkoľvek spôsobom prispôsobovaný. Plynový 
piest je pod stálym tlakom a mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu! Plynový piest nie je možné opraviť a v 
prípade nefunkčnosti musí byť vymenený za nový. Plynový piest nesmie byť umiestnený blízko zdrojov žiaru.

OŠETROVANIE A ČISTENIE
K základnému odstráneniu prachu odporúčame tkaniny vysávať bežným vysávačom s nadstavcom pre 
čalúnené poťahy. Pri väčšom znečistení môžete čalúnenie utrieť vlhčenou handričkou, prípadne použiť jemnú 
penu (prostriedok na tepovanie, ktorý zabraňuje púšťaniu farieb a zrážaniu tkaniny). Pri akomkoľvek čistení 
penou používajte minimálne množstvo samotnej vody, aby na poťahu nevznikli mokré škvrny. Ohraničené 
plochy by boli vidieť aj po vyschnutí, čím by sa poťah nenávratne zničil. Pri mokrom procese musí byť vždy 
čistená celá plocha daného poťahu, napr. celé sedadlo alebo celé operadlo.Pred začatím je nutné zbaviť 
tkaniny čo najväčšieho množstva prachu. Pri poliatí sa snažte tekutinu z čalúnenia čo najrýchlejšie odstrániť 
odsatím za pomocou savého materiálu. U syntetickej kože (PU) a plastových povrchov použite navlhčený 
obrúsok alebo mäkkú handričku s prípravkom, ktorý je určený pre tieto materiály. Čistenie vykonávajte 
rovnomerne a po celej ploche. Pravidelným ošetrovaním syntetickej kože predídete jej poškodeniu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Na akékoľvek povrchy NESMÚ byť k čisteniu použité žiadne rozpúšťadlá, riedidlá, technický benzín, 
agresívne čističe a pod.

1) Výška sedenia sa nastavuje pritiahnutím páčky hore alebo dolu.
2) Vytiahnutím páčky smerom od seba sa povoľuje hojdanie, 

zatlačením späť sa opäť zablokuje. 
3) Sila hojdania sa nastavuje plastovou skrutkou. Ak máte vyššiu 

hmotnosť, je potrebné skrutku utiahnuť, aby Vám mechanika 
poskytla správnu oporu. Ak máte nižšiu hmotnosť je potrebné 
skrutku naopak povoliť.1 / 2
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