Návod k montáži židle TAU
www.emagra.cz/cs/m-391-kancelarska-zidle-tau

1. Připevni opěrák k
mechanice
2. Přitáhni šrouby A 3ks ke kovové destičce,
která se připevní k dolní
části opěráku zad

KROK 1
1. Vyjmi sedák z krabice
2. Vyjmi opěrák zad z krabice
3. Vyjmi opěrku hlavy, píst, kříž, kolečka, šrouby (1,4,5,6,7)

Použité dílce

KROK 2

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)
1. Opěrka hlavy

2. Opěrák zad

3. Sedák+mechanika+područky

4. Kříž

5. Plynový píst

6. Kolečka

KROK 4

KROK 3
7. Spojovací materiál
Model TAU
A

M8x40
1 ks

3 ks Opěrák zad
IMBUS

1. Vlož 5ks
koleček do
kříže a
následně vlož
do otvoru
plynový píst
2. Vlož do
příslušného
otvoru v
mechanice
píst

1. Připevni
opěrku hlavy
k opěráku

a) Nasaď

b) Zacvakni

c) Zasuň d) Hotovo

Uživatelská příručka
Údržba a upozornění
1. Křeslo může být v jednom čase
používáno pouze jednou osobou.
2.Nepoužívejte křeslo jako stoličku,
nebo žebřík.
3.Nepoužívejte křeslo pokud nejsou
správně sestaveny všechny dílce.
4.Nepoužívejte křeslo dokud nejsou
všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno
vnějšími vlivy nepoužívejte je bez
odborné opravy.
6. Pro odborný servis nás
kontaktujte na tel. čísle +420 463
034 155, nebo mailem
emagra@email.cz

Návod na ovládání - model TAU
Opěrka hlavy výškově a úhlově
regulovatelná

Standardní mechanika A

Knoflík sloužící k uzamčení
pozice zad prostřednictvím
synchronní mechaniky.
Tuhost opěráku se automaticky
nastaví dle hmotnosti uživatele.

Výškově regulovatelný
opěrák systém UP-DOWN

Páčka pro výškovou regulaci židle
Zatlačením páčky k sedáku aktivujete píst.
Při pohybu nahoru sedák prosím odlehčete.

Příplatková mechanika D

Páčka pro
jednoduch
ou
šířkovou
regulaci
područek.

Šedé kolečko slouží k
uzamčení
pozice zad (on/off)

Tlačítko pro hloubkovou
regulaci sedáku - k posunu sedáku
vpřed/vzad.
Tlačítko je součástí sedáku

Standardní
samostatně
výškově
regulovatelná
Opěrka bederní
páteře

Knoflík pro výškovou regulaci
područek

Černý (přední) šroub slouží pro
manuální regulaci tuhosti mechaniky
dle hmotnosti uživatele (+/-)
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