
KROK 1 
1. Připevni područky k sedáku
2. Pozor na správné umístění levé a pravé 
područky
3. Přitáhni šrouby Ax2ks + Cx4 ks pro 
područky K13, nebo Ax6ks pro područky 
3B 

KROK 4:
1. Vlož 5ks 
koleček do kříže 
a následně vlož
do otvoru 
plynový píst
2. Vlož do 
příslušného 
otvoru v 
mechanice píst

KROK 2:
1. Připevni mechaniku k sedáku
2. Přitáhni šrouby A x 4ks

KROK 5:
1. Připevni 
opěrku hlavy k 
opěráku
2. Přitáhni 
šroub D x 2ks

KROK 3:
1. Připevni opěrák k 
mechanice
2. Přitáhni šrouby B x 
3ks

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 pokud nejsou 
všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno 
vnějšími vlivy nepoužívejte je bez 
odborné opravy.
6. Jedná se o mechanicky namáhaný 
výrobek uživatelem, proto je nutné 
židli pravidelně kontrolovat a 
případně utáhnout šrouby.
Pro odborný servis nás kontaktujte 
na tel. čísle +420 463 034 155, nebo 
mailem emagra@email.cz

9. Spojovací materiál

Model M1 / područky K13

A M6x30 6 ks 2 ks područky + 4 ks mechanika

B M8x14 3 ks Opěrák

C M6x35 4 ks Područky

D M5x20 2 ks Opěrka hlavy

Model M1 / područky 3B

A M6x30 10ks 6 ks područky + 4 ks mechanika

B M8x14 3 ks Opěrák

D M5x20 2 ks Opěrka hlavy

1 ks Imbusový klíč M6

Návod k montáži ergonomická židle model M1 s hloubkovou regulací sedáku

Použité dílce
(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Plynový píst 2. Kolečka 3. Područky

4. Synchronní mechanika 5. Sedák

6. Kříž 7. Opěrák zad 8. Opěrka hlavy
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Návod na ovládání ergonomické židle - model M1 s hloubkovou regulací sedáku

Výšková regulace opěráku 
UP-DOWN

Výšková regulace židle 
plynovým pístem

Výškově a úhlově 
regulovatelná 
opěrka hlavy

Samostatně regulovatelná opěrka bederní 
páteře výškově o 10 cm a hloubkově o 2,5 cm

4D regulovatelné područky 3B s 
měkčenou polyuretanovou pěnou na 
dotykové části
Možnosti regulace:
výškově a šířkově
vpřed / vzad
otočné vlevo / vpravo

Páčka pro výškovou regulaci židle
Páčka pro ovládání synchronní mechaniky RS

Klička pro regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele

Páčka pro hloubkovou regulaci sedáku
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