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Návod k použití
Operating instructions
BEDIENUNGSANLEITUNG

sezení
CZ/ Správné
a používání židle

conference
chairs

Správné sezení má pozitivní vliv na Kreativitu, Produktivitu, Motivaci a Zdraví. I výborná židle může poskytnout plný užitek
pouze pokud je správně používána.

GB/

Correct seating posture
and using a chair
Correct seating posture has a positive influence on creativity, productivity,
motivation and health. However, even
with a high-quality chair, in order to ensure the most efficient use it is necessary to
use the chair appropriately.
Sitzhaltung und
de/ Richtige
der Gebrauch des Stuhls

Die richtige Sitzhaltung hat einen positiven
Einfluss auf die Kreativität, Produktivität,
Motivation und Gesundheit. Auch bei einem hochwertigen Stuhl ist es wichtig,

diesen individuell auf den jeweiligen Benutzer gebrauchen.

conference
chairs

CZ/ Užívání
židle

Using
GB/ the
chair

Tato židle smí být užívána pouze s odpovídající pozorností a péčí ke svému účelu.
Dbejte, aby jednotlivé části židle nenarážely na nábytek. Mohlo by dojít k jejich
poškození. Užívání této židle k jiným účelům (sezení na opěradle apod.) je velmi
nebezpečné a může způsobit úraz.

This chair must be used for its intended purpose only, with appropriate care and attention. Prevent individual parts from hitting
against furniture as that might damage
them. Using this chair for other purposes
(such as sitting on the armrest etc.) is very
dangerous and may cause an accident.

Údržba a čištění
Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte potahové látky vysavačem. V případě potřeby čistěte šetrným čistícím
prostředkem. Čištění plastových a dřevěných částí provádějte pouze jemnými čistícími prostředky. Nepoužívejte agresivní
chemické čističe.

Maintenance, cleaning
Routine cleaning and maintenance: use
a vacuum cleaner regularly in order to clean upholstery. In case of necessity, use
damped cloths or a gentle detergent. Clean plastic and wooden components with
a mild detergent only, do not use aggressive chemical detergents.

Servisní opravy
Opravy židle a jejích součástí musí být vždy
prováděny pouze autorizovanými osobami.

Service
Repairs and maintenance of chair must be
performed by experts only.

Gebrauch
de/ Der
des Stuhls
Der Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden, unter
Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht. Vermeiden Sie das Stoßen des
Stuhls z.B. gegen Möbel. Der unsachgemäße Gebrauch des Stuhls für andere
Zwecke (z.B. das Sitzen auf den Armlehnen) kann gefährlich sein und Unfälle verursachen.
Pflegeanleitung
Nutzen Sie einen Staubsauger um das Sitzpolster bei Bedarf zu säubern. Wenn es
notwendig ist, reinigen Sie das Polster mit
einem feuchten Tuch oder mit sanftem
Feinwaschmittel. Verwenden Sie zur Reinigung der Kunststoffteile und Holzteile
ausschließlich milde Reinigungsmitteln
(z.B. Seifenlösung), keine aggressiven
chemischen Mittel!

Service
Die Reparatur und Wartung des Stuhles
darf nur durch Fachleute durchgeführt
werden.
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