
 

NEXT PDH 
Návod na používanie 

 
 

Tento výrobok je vybavený dvojpákovým synchrónnym mechanizmom s niekoľkonásobnou aretáciou a systémom anti-shock. 
 

Ovládanie výšky sedadla: Ťahom pravej páky smerom hore odistíme piest a uvoľnením 

v žiadanej výške polohu zaistíme. 
 

Ovládanie uhla operadla: Pohybom ľavej páky smerom dole odistíme aretáciu 

mechanizmu a k jeho uvoľneniu dôjde až po kontakte chrbta používateľa s operadlom. 

Zvolenú polohu zaistíme pohybom páky do pôvodnej polohy (hore). K aretácii dôjde v 

najbližšej polohe. 
 

Nastavenie sily protiváhy: Docielime ju otáčaním skrutky pod sedadlom – doťahovaním 

zvyšujeme silu a povoľovaním ju znižujeme. 
 

Ovládanie výšky bedrovej opierky: Výšku bedrovej opierky je možné plynule nastaviť 

jej posunutím hore alebo dolu do požadovanej polohy. Pri nevhodnom tlaku rukou pri 

nastavovaní bedrovej opierky môže dôjsť k jej vytiahnutiu z vodiacej drážky. 
 

Nastavenie uhla a výšky opierky hlavy: Uchopením opierky hlavy je možné nastaviť 

jej uhol v celom rozsahu a zároveň je možné ručne nastaviť v niekoľkých pozíciách 

aj výšku. 
 

Ovládanie podrúčok: Stolička je vybavená výškovo a vodorovne nastaviteľnými podrúčkami. 

Podrúčku je možné výškovo nastaviť po odistení ovládacieho prvku umiestneného na bočnej 

strane podrúčky. Po nastavení požadovanej polohy ovládací prvok uvoľníme a podrúčka sa 

aretuje v najbližšej polohe. Vodorovné nastavenie je možné vykonať ťahom dotykovej časti 

vpred a vzad a natočením do uhla. 

 
 

 

Údržba 
Údržba čalúnenia a sieťoviny sa vykonáva šampónovaním. Hrubé nečistoty je možné pred tým odstrániť jemnou 

kefou. Oba materiály sú vyrobené zo 100 % polyesteru (PES). 
 

Odporúčame každé tri mesiace skontrolovať dotiahnutie skrutiek. 
 

Použitie 
Stolička je určená na sedenie v jednozmennej prevádzke v bežnom kancelárskom prostredí. Záručná lehota 36 

mesiacov je platná výhradne pri tomto druhu použitia. Počas platnosti záruky výrobca nahradí bezplatne všetky časti, 

ktoré boli poškodené chybou materiálu alebo zásluhou chyby pri výrobe. 
 

Nosnosť stoličky je max. do 130 kg. 
 

Výrobca v týchto prípadoch nahradzuje chybné časti, nie celé stoličky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
 

- dopravou (za tieto škody zodpovedá dopravca), 
- prírodnou katastrofou, 
- chybnou montážou, 
- nedbalým a neprimeraným používaním, 
- nedodržaním uvedených pokynov. 

 

Veríme, že budete s naším produktom spokojní.  
ANTARES a.s. 

 

Vyobrazený symbol znamená, že s produktom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Produkt 

obsahuje materiály typu: plast, kov, drevo, PUR pena. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu (napr. 

zberný dvor). Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie 

domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili. 


