
Bezpečnost  
 Kancelářské židle jsou určeny výhradně k sezení. Pro 
zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat 
bržděná kolečka  zabraňující v nezatíženém stavu samovolnému 
posuvu židle. Tento typ koleček je již v některých zemích stanoven  
normou (Německo, Francie) a je tudíž do těchto zemí dodáván 
standartně.  
 Přestože byly židle se synchronní mechanikou testovány 
na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3) doporučuje 
výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku ( bod 
2/3) v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení 
dozadu! Z tohoto důvodu je rovněž zakázáno měnit veškeré části 
židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo 
ke změně dimenze stability. 
 Přestože židle tohoto typu nejsou náročné na údržbu, 
doporučujeme pravidelnou kontrolu dotažení šroubových spojení 
mezi synchronní mechanikou, opěrákem a sedákem. Při jakékoliv 
známce uvolnění spoje, který nelze dostupným způsobem  
dotáhnout kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce, který pak 
zajistí servis výrobku. 
 
Ošetřování 
 Plastové, kovové a chromové části otírejte vlhkým 
hadříkem. Čištění čalouněných částí provádějte jemným kartáčem 
nebo vysavačem. Při větším znečištění používejte tzv. 
pěnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení 
tkaniny. 
 
Upozornění 
 Plynový píst nesmí být otvírán násilím a nesmí být 
umístněn blízko zdroje žáru. 
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NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ - FUXO 

     Hmotnost 10kg 
     Balení 0.13 m3 
     Šířka sedáku 46 cm 
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Popis ovládacích prvků synchronního mechanismu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. výškové nastavení opěráku : zamáčknutí ovládače na opěráku      
2. nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku: uvolnění aretačního 
šroubu, zatažení aretačního šroubu 
3. výškové nastavení sedáku: nadzvednout páčku 
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Sestavení židle 

 

 Kancelářské židle jsou již z výroby sestaveny a byla   
vyzkoušena funkčnost mechanizmu. Pouze je potřeba sestavit 
spodní základnu – kříž, kolečka, píst, kryt pístu a nasadit mechaniku 
opěráku na mechaniku sedáku za pomoci aretačního šroubu. 

 

   - zasuneme spodní část opěráku do zadní části mechaniky sedáku     
a pomocí aretačního šroubu zajistíme uchycení 
   - do kříže tlakem nasadíme kolečka 
   - píst vsadíme do otvoru kříže s kolečky, píst opatříme krytem 
   - nasadíme smontovaný sedák s opěrákem na píst 
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