NÁVOD K UŽÍVÁNÍ
Techo Židle Freedom
NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU
ŽIDLE FREEDOM
Tento návod obsahuje informace o konstrukci,
čištění a údržbě kancelářské židle Freedom. Židle
splňuje náročné podmínky kancelářského provozu.
Všechny čás židle, se kterými uživatel přijde do
styku v průběhu používání, jsou navrženy tak, aby
bylo zabráněno fyzickému zranění nebo poškození
majetku. Židle byla podrobena tvrdým zkouškám
ve zkušebnách a splňuje náročné mezinárodní
normy ČSN EN 1335-1 a 2. Potahové látky, které
jsou použity na sedáku i zádové opěrce, splňují
mezinárodní normy požární odolnos , odolnos
pro oděru a stálobarevnos v té nejvyšší kategorii.

POPIS
Novou generaci kancelářských židlí reprezentuje
židle Freedom. Její konstrukce zaručuje stálou
podporu těla, konstantní pohyb a minimální
manuální zásah uživatele. Namísto složitých
systémů pák a regulací je pod sedákem umístěný
inteligentní mechanismus, který citlivě reaguje na
hmotnost sedícího a automa cky se přizpůsobuje
jeho pohybům.
Speciálně tvarovaný sedák s gelovým polštářem co
nejlépe kopíruje tvary těla a minimalizuje m vznik
míst s koncentrací tlaku. Zajišťuje ideální přenos
vlhkos , tepla a op mální rozprostření tlaku.
Potahové materiály jsou dodávány v široké škále
barevných provedení. Židle je předurčena výhradně
k využi v kancelářích. Jiný způsob užívání jako
např. stoupání si na židli nebo používání područek
k sezení může způsobit úraz a poškození židle.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ




správná funkce kancelářské židle je podmíněna
použi m tohoto výrobku v odpovídajícím
prostředí, tzn. standardní klima cké podmínky
pro kancelářské prostory, op mální vlhkost,
prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít
k násilnému zacházení a mechanickému
poškození);
čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany
ostatního nábytku;
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během užívání sedacího nábytku kontrolujte
utažení ovládacích prvků, abyste předešli
případným úrazům;
kovový rám, plasty a výplně bez potahové
látky čis t běžnými neabrazivními prostředky
(doporučujeme běžné saponátové prostředky
vhodné pro potahové látky při teplotě 30° C
tak, aby nedošlo k celkovému provlhčení, příp.
zředěné vodou), nepoužívat žádná organická a
anorganická rozpouštědla!;
konzervace a údržba lakovaných a leštěných čás
včetně plastů se provádí běžnými dostupnými
prostředky určenými k ošetřování nábytku,
(vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních čás ;
vyteklé nebo rozlité teku ny všeho druhu je
nutné ihned vysušit;
čalouněné výplně židle čis t vysavačem,
případně suchým kartáčem;
u výrobků s plynovým pístem je zakázáno
plynový píst rozebírat nebo zahřívat. Plynový
píst je pod stálým tlakem a při uvedených
manipulacích hrozí nebezpečí úrazu;
židli používáme pouze k určenému účelu,
kancelářské práci. Jiný způsob užívání jako např.
stoupání si na židli nebo používání područek k
sezení může způsobit úraz a poškození židle.

UPOZORNĚNÍ
Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto
návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé
neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.

POKYNY PRO LIKVIDACI
Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy platnými v místě a době
likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé
díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, ze
kterých jsou vyrobeny. V případě, že nejste schopni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u
odborné firmy.
Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. Odborná
péče je podmínkou záručního plnění. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho
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výrobku. V případě nedodržení uvedených pokynů
a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé
nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s
výrobkem.

VÝŠKA BEDERNÍ OPĚRKY/
OPĚRKY ZAD
Vsedě uchopte opěrku zad za
spodní hranu. Stlačte páku na
pravé straně opěrky zad. Opěrku
zad přesuňte do požadované
polohy.

HLOUBKA SEDÁKU
Zvedněte páku pod přední
stranou sedáku a posuňte sedák
do požadované polohy.

VÝŠKA SEDÁKU

NAKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Zdvihněte páku pod pravou
stranou sedáku a nastavte
požadovanou výšku židle.

Inteligentní vyvážený naklápěcí
mechanizmus zajišťuje podporu
těla v celém rozsahu naklápěcího
pohybu bez ohledu na výšku a
hmotnost uživatele.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ
PODRUČKY

OPĚRKA HLAVY

Uchopte opěrku hlavy oběma
Snadno a rychle nastavitelné
rukama a přesuňte ji do
synchronní područky napomáhají požadované polohy.
rovnému držení páteře a
podporují pohyb paží. Područky
lze automa cky zafixovat v
op málním pracovním úhlu.
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TVAROVANÉ POLŠTÁŘE
Polštáře jsou pečlivě tvarované,
aby co nejlépe kopírovaly tvary
těla a minimalizovaly m vznik
míst s koncentrací tlaku.V
olitelné gelové polštáře zajišťují
ideální přenos vlhkos , tepla a
op mální rozprostření tlaku.

INSTRUCTION FOR USE
Techo Freedom Chair
INSTRUCTIONS FOR USE AND
MAINTENANCE OF THE FREEDOM CHAIR
These instruc ons include informa on on the
design, care and maintenance of the Freedom
oﬃce swivel chair. All parts of the chair with which
the user may come into contact have been designed
so as to avoid injury or damage to property. The
chair has been subjected to rigorous tes ng and it
meets the demanding interna onal standards ČSN
EN 1335-1 and 2. The fabric used on the seat and
backrest are in the highest class for fire resistance,
wear resistance and colour fastness according to
interna onal standards.

DESCRIPTION
The IQ chair represents a new genera on of oﬃce
chair that guarantees permanent support, constant
movement and minimal manual ac vity of the
user. Instead of a complicated system of levers
and controls, an intelligent mechanism is placed
under the seat, which reacts to the weight of the
person si ng down and automa cally adjusts to
its movements.The chair is intended exclusively for
oﬃce use.

PRINCIPLES FOR USE







correct func oning of the oﬃce chair is
condi onal on the use of the product in a
suitable environment, i.e. standard oﬃce
environment, standard levels of humidity and
dust, correct handling (rough handling may
damage the product);
upholstery should be protected from contact
with the sharp edges of other furniture;
when using sea ng check that the control
levers are correctly ghtened to avoid the
poten al for injury;
the metal base and plas c parts can be cleaned
with standard nonabrasive detergents (we
recommend standard fabric detergents at a
temperature of 30°C avoiding satura on of
fabric, dilute with water as required),. Do not
use any organic or inorganic solvents!
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polished and plas c parts can be treated with
standard non-abrasive furniture polishes,
waxes;
spilt liquid should be wiped up and dried
immediately;
upholstery should be cleaned with a brush or
vacuum cleaner;
gas pistons fi ed to sea ng should not on any
account be dismantled or subject to excessive
heat. The gas cylinder is under constant
pressure and injury may occur if this guideline
is not observed;
misuse of the chair, such as standing on it or
si ng on the armrests, may result in injury, or
in damage to the chair.

PLEASE NOT
If the instruc ons contained in this user manual are
not observed the manufacturer is not responsible
for any resul ng damage that arises.

DISPOSAL INSTRUCTIONS
Furniture must be disposed of in accordance
with regula ons applicable at the me and place
of disposal. We recommend disassembly into
individual components which can be disposed
of according to the material from which they
are made. If you are unable to arrange disposal
yourselves, arrange for a specialist firm to deal
with it.
It is necessary to observe the instruc ons and
recommenda ons contained in these instruc ons.
Professional care is a condi on for guarantee
validity. Regular professional care will extend the
service life of your product. If the instruc ons and
recommenda ons are not followed, we will not be
responsible for any possible damaged arising from
incorrect use or handling of the product.

Page 1

Instruc on for use - Techo Freedom Chair | Page 2

BACKREST/LUMBAR
SUPPORT HEIGHT
While seated, grasp backrest
with both hands on lower
corners. Squeeze handle at
right with finger ps and move
backrest to most comfortable
height.

SEAT HEIGHT

INTELLIGENT MECHANISM

Li up on lever under right side
of seat cushion and posi on
chair to desired height.

IQ’s revolu onary
counterbalance mechanism
automa cally provides the right
amount of recline tension for
your body size and weight.

SEAT DEPTH

HEIGHT ADJUSTABLE ARMS HEADREST

Li up on lever under forward
edge of seat and slide seat to
desired positon.

Easily and quickly adjustable
Grasp headrest with both hands
armrests help to keep the spine and move it to desired posi on.
in the right posi on and support
the movement of arms. The
armrests can be fixed in the most
suitable working height.
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CONTOURED CUSHIONS
The cushions are sculpted to
closely follow body contours,
which increases contact and
decreases concentrated loads.
Our op onal gel seat cushion
maximizes weight distribu on
and comfort.

