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VII. Dane techniczne

Wysokość regulowana 59 - 72 cm

Szerokość podstawy 43,5 cm

Długość podstawy 50,5 cm

Szerokość podparcia kolan 44,5 cm

Wysokość podparcia kolan 40 cm

Waga 6,75 kg

Dopuszczalne obciążenie 170 kg



I. Części

1. Stelaż pod siedzisko - 1 szt.
2. Stelaż pod kolana - 1 szt.
3. Siedzisko - 1 szt.
4. Trzon - 1 szt.
5. Poduszka pod kolana -1 szt.
6. Plastikowe oprawy - 2 szt.
7. Śruba ¼”x25mm  - 4 szt. 
8. Śruba ¼”x18mm  - 6 szt.
9. Kółka (50 mm)  - 4 szt.
10. Śruba ¼”x38mm - 4 szt.
11. Metalowy przegub - 2 szt.
12. Klucz sześciokątny #5 - 1 szt. 

(25 mm x 66 mm) 
13. Klucz #14 - 1szt

1. Przygotuj trzon (4) , plastikowe oprawy (6) i 18mm śruby (8). Wsuń plastikowe 
oprawy (6) na każdy z bolców znajdujących się na końcu trzonu (4).

2. Przyłóż podporę kolan (2) do górną częścią do trzonu (4). Przymocuj obie części do 
siebie śrubami 18mm (8) jak na rysunku.

3. Dopasuj stelaż pod kolana (2) do środka stelaża pod siedzisko (1) jak pokazano na 
rysunku . Wolny koniec trzonu (4) umocuj metalowym przegubem (11) do stelażu 
siedziska (1), drugim przegubem połącz stelaż siedziska ze stelażem pod kolana. 

4. Metalowe przeguby (11) dokręć śrubami 18mm (8).
5. Dopasuj poduszkę pod kolana (5) to stelażu pod kolana (2) jak pokazano na zdjęciu. 

Do dokręcenia użyj śrub 38mm (10).
6. W taki sam sposób dopasuj siedzisko do stelaża siedziska dokręcając śrubami 25m (7)

Przed użyciem krzesła upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo założone
i dokładnie dokręcone. 
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	1: Strona zewnętrzna
	2: Strona wewnętrzna

