
SIDNEY SY 

Navodila za UPORABO 
 

 
 
Sestavni deli stola 

 

Pomembno 
Preden vstavite plinski liftomat v bazno 

osnovo ga premaknite, kot prikazuje slika. 

 
 

Nastavitve 
1. Nastavitev višine sedeža s plinskim 

dvigalom z dviganjem vzvoda mehanizma 

pod sedežem 

2. Zaklenite in odklenite naslonjalo, ki ga povlečete 

navzgor in navzdol po vzvodu mehanizma pod 

sedežem 

3. Nadzor napetosti vzmeti  

 
 



Splošne informacije 

 
- Priporočamo uporabo mehkih koles za trda tla in trda kolesa za mehka tla ali 

preproge. 

- Stroj je namenjen uporabi samo ene osebe. 

- Stola ne uporabljajte z zlomljenimi, obrabljenimi ali manjkajočimi deli, 

dokler ga proizvajalec ne dobavi / zamenja z novimi. Ne uporabljajte 

plastičnih ali drugih materialov nepravilno, saj lahko povzročijo 

zadušitev. 

- Stola ne uporabljajte v bližini nevarnih predmetov in nevarnih mest, kot 

so: električni vodniki, stopnice, police, nivojske spremembe podov, 

vrata, okna itd.). 

- Stol je namenjen za 8 urno pisarniško uporabo, 5 dni v tednu. 

- Stol naj ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi. 

 

Naši izdelki ne vsebujejo nevarnih ali škodljivih snovi. Ne uporabljajte 

stola v primerih, ko vijaki in ročice niso dobro pritrjeni in nakazujejo t.i. 

netesnost in nenaleganje. 

Vsakih šest mesecev preverite vse vijake, ročke in gumbe in se 

prepričajte, da so dobro pritrjeni. 

 

Za preprečitev škode in/ali poškodb upoštevajte 

zgornja navodila! 
 

   Nega izdelka 
Tkanino čistite z uporabo mehke ščetke in nevtralnega čistila in 
upoštevajte navodila proizvajalca (detergenta). 

 

Pravo ali umetno usnje očistite z mehko in vlažno krpo; trdovratne madeže 
lahko obdelate z nevtralnim čistilom za usnje - upoštevajte navodila 
proizvajalca.  

 

Priporočamo kontrolo in čiščenje vseh ostalih delov stola. 
 
 

 

 
 

Popravila 
Popravila ali vzdrževanje mehanizma za regulacijo in zamenjavo ali popravilo 
plinskega liftomata lahko opravi le strokovna služba.  

 

Materiali 

LES: topol, bukev ali brezov komprimiran les - iverne plošče - 
stisnjena lesena plošča 

KOVINE: železo-jeklo  

Polnilo: poliuretanska pena, ki je odporna proti ognju (po zahtevah) 
PLASTIKA: pvc - polipropilen - poliuretan - najlon 

PREVLEKA: vinil - usnje – blago - mreža 

 

 

 

collassi. 

 
collapse. 


