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NÁVOD NA POUŽITIE KANCELÁRSKEHO KRESLA / STOLIČKY NÁVOD NA POUŽITIE KANCELÁRSKEHO KRESLA / STOLIČKY

Použité výrazy Použité výrazy
anglicky slovensky anglicky slovensky

LIFT ZDVIHNÚŤ LIFT ZDVIHNÚŤ

TILT TENSION SILA PROTIVÁHY TILT TENSION SILA PROTIVÁHY

TIGHT PEVNÉ TIGHT PEVNÉ
LOOSE VOĽNÉ LOOSE VOĽNÉ
FREE HOJDANIE FREE HOJDANIE
LOCK BEZ HOJDANIA LOCK BEZ HOJDANIA

UP HORE UP HORE
DOWN DOLE DOWN DOLE

Tempo Kondela, s.r.o. Tempo Kondela, s.r.o.

NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA: zdvihnutím ovládacej páky pod sedadlom 
pri zaťaženej stoličke sa výškovo nastavuje sedák smerom dole, zdvihnutím 
ovládacej páky pod sedadlom  pri nezaťaženej / odľahčenej stoličke sa 
výškovo nastavuje sedák smerom hore
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SILA PROTIVÁHY OPERADLA: silu protiváhy operadla môžete nastaviť 
pomocou aretovacej / zaisťovacej otočnej skrutky pod sedákom. POZOR! 
Skrutku nikdy nevyskrutkujte úplne! Silu protiváhy možno ovplyvniť otáčaním 
skrutky na obe strany. Povolením skrutky operadlo zmäkne, uťahovaním 
spevnie
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FUNKCIA HOJDANIA: povytiahnutím páčky pod sedadlom smerom od piestu 
vpravo pri sední na stoličke, umožníte funkciu hojdania kresla, spätným 
zatlačením páčky smerom k piestu funciu hojdania zrušíte a zaistíte stoličku v 
sedacej polohe
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TYP KOLIESKA: TVRDÉ PLASTOVÉ kolieska sú vhodné na mäkké podlahy 
(koberce, linoleum, atď) POGUMOVANÉ kolieska sú vhodné všetky typy 
podláh
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Dôležité upozornenie: maximálna nosnosť stoličky je 110 kg. Počas užívania 
stoličky priebežne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Podrúčky stoličky (ak je nimi 
stolička vybavená) slúžia na podopretie rúk a nie sú určené ako opora rúk pri 
vstávaní zo stoličky.
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DO NOT TOUCH THE MECHANISM 
WHEN TILTING

NEDOTÝKAJTE SA 
MECHANIZMU POČAS 

SKLÁPANIA
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