
open up, open mind  -  Návod k obsluze 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Vý�ka sedáku 

Sní�ení sedadla 
 sedadlo zatí�it 
 ovládací pá ku stisknout nahoru 
 uvolnit pá ku v po�adované poloze 
 sedadlo se zajistí 

  Zvý�ení sedadla: 
 sedalo odleh it 
 obsluha stejná jako vý�e 

 
 
  B Nastavení op radla 
 
   Dynamické nastavení: 

 ovládací pá ku stisknout nahoru, uvolnit 
 zádovou op rku zatí�it = volný pohyb 

 
Pevné nastavení 

 op ít se o op radlo do po�adované polohy 
 ovládací pá ku stisknout dol , uvolnit = aretace 

 
  



 
 
 

 C Síla p ítlaku op radla 
 
  Siln j�í p ítlak: 

 pá ku povytáhnout 
 to it ve sm ru hodinových ru i ek 
 pá ku zasunout 

 
   Slab�í p ítlak: 

 pá ku povytáhnout 
 to it proti sm ru hodinových ru i ek 
 pá ku zasunout 

 
 
 
  D Lordózová podp ra 
 
   Nastavení vý�ky: 

 op radlo odleh it 
 oboustrann  uchopit podp ru   

a posunout ji do po�adované vý�ky 
 

  
  

  
 E Nastavení 3-D podru ek 
 
  Nastavení vý�ky:

 tla ítko stisknout, podru ky posunout do po�adované vý�ky
 tla ítko uvolnit

   Nastavení hloubky: 
 op ry posunout dozadu nebo dop edu 

 
 
 
 
  F Nastavení op rky hlavy  
 

 podle p ání posunout op rku nahoru nebo dol  
 podle p ání  nastavit sklon op rky  

 
 
 
 
 

 G Naklopení sedací plochy 
 
  Sedadlo naklopit dop edu: 

 sedák uvolnit 
 pá ku pod sedákem pooto it o 180st.. sedák je o 4st naklon n 

   Sedadlo do p vodní polohy: 
 sedák uvolnit 
 pá ku pod sedákem o 180st pooto it zp t. 
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