
 

 

Návod k používání – mod. 1140 ASYN, 1180 ASYN 
 

Tento výrobek je vybaven  třípákovým asynchronním mechanismem s možností nastavení úhlu 
opěráku a sedáku. 

 

Ovládání výšky sedáku: tahem pravé přední páky směrem vzhůru 
odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme. 
Ovládání sklonu sedáku: tahem levé páky směrem vzhůru odjistíme 
aretaci a nastavíme si libovolný sklon sedáku po navrácení páky do 
původní polohy se zvolená pozice aretuje. 
 

Ovládání úhlu opěráku: pohybem pravé zadní páky směrem vzhůru 
odjistíme aretaci mechanismu a dojde k jeho uvolnění. Zvolenou 
polohu zajistíme pohybem páky do původní polohy (dolů).  
 

Ovládání výšky opěráku: svislým posunutím opěráku pracovní verze 
nastavíme podporu bederní části do vhodné pozice. Nastavení s jemným odstupněním umožňuje exklusivní 
systém up-down. 

Systémem up-down se rozumí princip svislého polohování bez ovládacího prvku s automatickým 
odjištěním v horní poloze a zajištěním v poloze spodní, přičemž polohování probíhá při pohybu celé části 
(opěrák) směrem nahoru. 
  
 

Údržba 
 

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže, koženky 
setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení 
šroubů. 

    Užití 
Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 

měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny 
části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech 
nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:    

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce) 
- přírodní katastrofou 
- chybnou montáží   
- nedbalým a nepřiměřeným používáním 
- nedodržením pokynů údržby 

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni. 
        ANTARES a.s. 

 

 
Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt 
obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. 
sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování 
domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili. 

kód kategorie název potahu složení 

BO Bloom 85% polyvinylchlorid (PVC), 15% polyuretan 

BN Bondai 100% polyester 

CU Cura 98% recyklovaný polyester, 2% polyester 

D Dora 100% polyester 

F/FH Fame/Fame Hybrid 95% novozélandská vlna, 5% polyamid 

IR Iris WR 100% polyester, voděodolná úprava WR 

P Pelle pravá hovězí kůže 

PH Phoenix 100% polyester 

RA Rally 100% polyester WR - water repellent (vodu odpuzující) s pomocí nanotechnologie 

SK Skai osnova 100% polyester, povrch 100% polyvinylchlorid (PVC) 

T Touareg 100% polyester 

W Wool 100% vlna 

X Xtreme 100% Xtreme FR 


