
 

Křeslo:   

NONSTOP LINE: 247 (AIR)  

Mechanika Synchro Dynamic Hard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam komponentů: 

1 - kříž nosný pětiramenný 

2 - kolečka 5 ks  

3 - píst vzduchový 

4 - kryt pístu  

5 – korpus (mechanika, sedák, zádová opěrka, 

područky)  

 

 
Montážní postup : 

1. vybalení všech komponentů z kartonové krabice 

2. nasunutí koleček do spodních otvorů v kříži 

3. nasazení vzduchového pístu do středu kříže 

4. nasazení krytu pístu na vzduchový píst 

5. nasazení korpusu mechanikou na píst 

6. hopsavé zatížení křesla  

7. vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků a jejich 

nastavení podle těchto pravidel: 

a) páčka pod sedákem vpravo – přidržení páčky v horní 

poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru 

či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výš-

ky. 

 

b) páčka pod sedákem vlevo – přitáhnutím páčky smě-

rem nahoru dojde k uvolnění mechanismu, což umožní 

synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku 

v jedenácti polohách. Požadovanou polohu zafixujeme 

pohybem páčky směrem dolů. 

 

c) nastavení bederní opory (u varianty AIR) - nafouknu-

tím nebo vypuštěním vzduchového vaku v bederní části 

zádové opěrky, a to stiskem nebo uvolněním vzducho-

vého balónku umístěného pod sedákem vpravo 

 

 

 

Seřízení mechaniky: 

Vždy je nutné bezestupňově nastavit sílu přítlaku zádo-

vé opěrky podle váhy těla, a to povysunutím páčky pod 

sedákem vpravo a otáčením kolem své osy po/proti 

směru hodinových ručiček. Pokud křeslo seřízené pro 

nižší váhu sedícího bude používat bez předchozího se-

řízení osoba těžší, bude docházet k příliš rychlému zá-

klonu se zadním nárazem, což může poškodit celou 

mechaniku. 
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NONSTOP LINE 
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Návod k montáži a 
používání č. 9b 

 

     

    Záruční podmínky                                        

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za projevenou důvěru při 

koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji 

nezklameme. 

  

   Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupe-

ného zboží k Vaší plné spokojenosti.                                                

                                                 Výrobce 

Všeobecné záruční podmínky 
 židlí MAYER : 

 

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního křesla zn. MAYER. Byl 

vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve 

výrobním závodě.  Výrobek je konstruován pouze pro sezení  

(ne pro stání), výrobek je určen pro vícesměnné  provozy. Na 

výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku 

36 / u G5 60 měsíců, a to i včetně čalounění zařazených do 

skupiny 24. Výrobce neodpovídá za: 

� poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neopráv-

něným zasahováním do jednotlivých částí výrobku 

� poškození způsobené nedotahováním šroubů 

� poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhod-

ným čištěním 

� mechanické poškození čalounění 

� nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním               

( zvýšený prach, špína, … )  

� mechanická poškození nárazem 

� mechanická poškození nadměrným zatěžováním ( váha 

sedícího nad 150 kg ) 

� pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po pře-

vzetí 

� vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci 

� mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drob-

né rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů 

(dřevo a kůže)  

� poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky) 

 

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení 

výrobku.  

 

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. 

MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen 

výrobci písemně nahlásit : 

- číslo faktury výrobce 

- číslo reklamovaného modelu 

- podrobný popis závady 

- číslo nálepky výstupní kontroly 

- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu  

 

 

 Návod k čištění výrobku:                                                                                                                                    

� všechny kovové i plastové díly lze čistit jen 

vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít  

renovační spray určený pro přístrojové desky 

interiérů automobilů. 

� čalounění látkové lze čistit jen jemným   

šampónováním. Nelze používat žádná 
rozpouštědla ani prací prášky.  

� hygienické návleky ( 100% Polyester) lze prát v 

pračce při max. teplotě 30 
0
C 

         

UPOZORNĚNÍ: 

� křesla jsou určena výhradně k sezení 

� model 247NS je určen pro vícesměnný provoz 

� na otočná křesla nikdy nestoupejte, hrozí 

nebezpečí úrazu! 

� během používání křesel je nutné občas 

dotáhnout všechny šrouby (4x mechanika, 2x 

držák zad, 8x područky, které se vlivem 

mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí 

křesel a čalounění uvolňují. Frekvence 

dotahování: 1 měsíc po zahájení užívání, potom 

každé 2 měsíce  

� během záruky se velmi doporučuje objednat 
odborné prohlídky výrobcem (vhodné objednat 

30 dnů předem na e-mail prodávajícího): 

- 1. prohlídka po 12 měsících od data prodeje  

- další  vždy po 12 měsících od prohlídky minulé 

Cena 500,- Kč + skutečné náklady na přepravu 

montéra k uživateli nebo na přepravu křesla k výrobci 

a zpět, vždy podle předchozí dohody. 

� podmínkou záruky je neodkladné nahlášení 

závady prodávajícímu, která se na křeslech 

objeví mezi garančními prohlídkami. 

 


