
Návod na použití a údržbu kancelářské židle SIDIZ T50 
Tento návod obsahuje informace o konstrukci, čištění a údržbě 
otočné kancelářské židle SIDIZ T50. Židle splňuje náročné podmínky 
kancelářského provozu. Všechny části 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 1335-1,2 a 3. Potahové látky, které jsou použity na sedáku i zádové 
opěrce, splňují mezinárodní normy požární odolnosti, odolnosti proti 
oděru a stálobarevnosti v té nejvyšší kategorii.

Popis
Konstrukci židle SIDIZ T50 tvoří kombinace přesných Al tlakových 
odlitků ve vysokém lesku a kovové mechaniky s polohováním výšky 
sedáku, opěradla a područek. Kancelářská židle SIDIZ T50 je opatřena 
celočalouněným sedákem vyplněným PUR pěnou a vzdušnou síťovanou 
zádovou opěrkou. Sedák židle může být v pěti různých barevných 
kombinacích potahových látek dle vzorníku. Plastový rám zádové 
opěrky je vybaven ergonomickým prohnutím, které umožňuje správnou 
podporu v bederní části těla. Žídle může být dodána rovněž s výstuhou 
bederní opěrky. Otočná kancelářská židle je standardně vybavena 
synchronní mechanikou,  kvalitním plynovým pístem, robustní základový 
pětiramenným křížem a univerzálními kolečky s lehkým chodem. Na 
veškerých ovládacích prvcích jsou instrukce vyznačeny Braillovým 
písmem, což usnadňuje nastavovat a manipulovat s nimi  uživatelům se 
sníženým zrakovým vnímáním. Židle je předurčena výhradně k využití 
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 použitím tohoto 

výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické 
podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost 
a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a 
mechanickému poškození);

- čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku;
- během užívání sedacího nábytku kontrolujte utažení ovládacích 

prvků, abyste předešli případným úrazům;
- kovový rám, plasty a výplně bez potahové látky čistit 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 částí včetně plastů  
se provádí běžnými dostupnými  prostředky určenými k ošetřování 
nábytku, (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;

- vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned  vysušit;
- čalouněné výplně židle čistit 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.
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Výškově nastavitelné područky 
jsou vyrobeny z prvotřídní 
formované pěny. Při nastavení 
výšky područek se poloha mění 
v poměru k přední straně sedáku.

Nastavitelnost područek vpřed 
a vzad Touto funkcí se židle 
individuálně přizpůsobí potřebám 
jeho uživatele podle tělesných 
dispozic, tak že zajistí správnou 
podporu těla v partiích krku, ramen 
a zad.

Posun sedáku
Uvolněním pozice sedáku pomocí 
páčky umístěné ze spodní strany 
a posunem sedáku směrem vpřed 
či vzad měníme hloubku sedu v 
závislosti na potřebách uživatele, 
tak aby poloha byla pohodlná, což 
ocení především vyšší osoby.

Nastavení sklonu sedáku
Pákou umístěnou na levé straně 
pod sedákem snadno změníme 
úhel sklonu sedáku. Například
při práci s klávesnicí se doporučuje 
mít horní část těla v předklonu. Z 
tohoto důvodu pozdvihnutím zadní 
části sedáku změníme úhel pánve
a odlehčíme tlaku v oblasti stehen. 
Tím docílíme většího pohodlí.

Nastavení tuhosti náklonu
Ovládací klička je napravo pod 
sedákem. Jejím povysunutím 
a otáčivým pohybem vpřed či vzad
nastavujeme tuhost opěry zad. 
Stejná páka se používá k nastavení 
výšky sedáku, čímž se zvýší 
pohodlí.

Synchronizované naklánění
Sedák a zádová podpěra mají 
schopnost nezávisle korespondovat 
s pohyby člověka. Nastavitelné 
prvky jsou elegantní, efektivní a 
podporují celkový styl.

Označení Braillovým písmem
Uživatelé se sníženým zrakovým 
vnímáním mohou snadněji 
nastavovat a manipulovat 
veškerými ovládacími prvky, na 
kterých jsou instrukce vyznačeny 
Braillovým písmem.

Zakřivení zádové opěry
Opěra zad přirozeně kopíruje 
zakřivení páteře a umožňuje 
uživateli správně a nejpohodlněji 
sedět v ergonomické pozici. Tímto 
pomáhá předcházet potížím s 
páteří, plynoucí z dlouhodobého 
sezení ve strnulé pozici.




