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Návod na používání křesla 24HR 
Concorde 2424 

   
 Křeslo je vybaveno tlačítky ovládaným synchronním mechanismem s aretací v pěti pozicích a 
nastavením tuhosti podle hmotnosti uživatele, výškovým nastavením sedáku pomocí plynového pístu, 
nastavením hloubky sezení vratným mechanismem a vodorovným nastavením područek vůči sedáku. 
Výška opěráku je nastavitelná mechanismem up-down. 
 

Mechanismus  
K odjištění houpání slouží tlačítko na levé područce (z pohledu sedícího). Toto tlačítko má dvě polohy: 

odjištěno – zajištěno. Pokud zatlačením odjistíme, k uvedení mechanismu do pohybu je nutno vyrovnat síly 
vpřed a vzad, následně dojde k uvolnění západky (anti-shock system). Aretace je v pěti pozicích. 

Úprava síly mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele se provede povolením nebo dotažením 
široké matice na spodní straně mechanismu umístěného pod sedákem a to vždy v základní poloze naklopení. 

Nastavení hloubky sedáku lze provést stlačením ovládacího prvku na spodní straně sedáku vpravo 
z pohledu sedícího. Stlačením odjistíme vratný mechanismus s pružinou přitahující sedák k opěráku. Pokud 
chceme sedák vysunout vpřed, překonáme sílu pružiny a nejedeme do vhodné pozice. Pro zajištění uvolníme 
tlačítko a sedák se zajistí v nejbližší poloze. 

 
Nastavení výšky opěráku 

Výšku opěráku lze nastavit pomocí integrovaného mechanismu up-down. Systémem up-down se 
rozumí princip svislého polohování bez ovládacího prvku s automatickým odjištěním v horní poloze a 
zajištěním v poloze spodní, přičemž polohování probíhá při pohybu celé části (opěráku) směrem nahoru. 

Nastavení výšky sedáku 
Ovládacím prvkem pro nastavení výšky sezení (pomocí plynového pístu) je tlačítko umístěné na pravé 

područce (z pohledu sedícího). Jeho stlačením uvolníme aretaci pístu. Po nastavení tlačítko uvolníme a poloha 
se zajistí. 

 
Údržba 

Křeslo je potaženo látkou Silhouette (100% Teflon Coated CORDURA Nylon, otěruvzdornost 180.000 
cyklů) s teflonovou úpravou pro snadné čištění. Čištění lze provádět šampónováním. Potah opěráku i sedáku je 
případně snímatelný, upnutý „suchým zipem“. Po sejmutí lze potah prát na 30 stupňů Celsia. 

Výrobek je nutné podrobit pravidelné údržbě a to minimálně v 12 měsíčních intervalech. Údržba 
spočívá v promazání pístnice zdvihu tukem (např. A4), v žádném případě nelze použít silikonové oleje! Dále 
kontrola dotažení všech spojů a nastavení délky ovládacích lanovodů, tak aby vůle na tlačítku ovládání byla 1 –
2 mm.  

 
Použití 

Křeslo je určeno k sezení v třísměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 60 
měsíců je platná především u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně 
všechny části křesla, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce 
nahrazuje vadné části nikoliv celé křesla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené: 

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce) 
- přírodní katastrofou 
- chybnou montáží   
- nedbalým a nepřiměřeným používáním 
- nedodržením pokynů výrobce. 

 
Věříme, že budete s tímto produktem spokojeni. 
         ANTARES a.s. 


