
Návod na použití a údržbu kancelářské židle I AM

Tento návod obsahuje informace o konstrukci, čištění a údržbě otočné
kancelářské židle I AM. Židle splňuje náročné podmínky kancelářského 
provozu. Všechny části židle, se kterými uživatel přijde do styku v 
průběhu používání, jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno fyzickému 
zranění nebo poškození majetku.

Popis

Kancelářská židle I AM je ergonomická pracovní židle, která vyhovuje 
širokému spektru uživatelů. Nabízí komfortní sezení a podporuje 
správné držení těla bez ohledu na tělesné dispozice uživatele. Její 
vzhled charakterizuje tvar zádové opěry, který tvoří plastový rám 
se síťovou výplní. Zádová opěra je standardně vybavena výškově 
stavitelnou bederní opěrkou. Židle je vybavena kvalitním synchronním 
mechanismem, plynovým pístem, pětiramenným plastovým křížem a 
univerzálními kolečky vhodnými pro všechny druhy povrchů. Židle je 
předurčena k využití v kancelářích. 

Zásady používání
• správná funkce kancelářské židle je podmíněna použitím výrobku 

v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky 
pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a řádným 
zacházením (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému 
poškození);

• čalounění je nutné chránit před nárazy o ostré hrany ostatního 
nábytku;

• během užívání sedacího nábytku je nezbytné kontrolovat utažení  
ovládacích prvků, abyste předešli případným úrazům;

• plasty a výplně bez potahové látky čistit běžnými neabrazivními 

prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky vhodné 
pro potahové látky při teplotě 30° C tak, aby nedošlo k celkovému 
provlhčení, příp. zředěné vodou), nepoužívat žádná organická 
rozpouštědla;

• konzervace a údržba plastů se provádí běžnými dostupnými  
prostředky určenými k ošetřování nábytku, (leštěnky) bez obsahu 
abrasivních částí;

• vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned  
vysušit;

• čalouněné výplně židle čistit vysavačem, případně suchým 
kartáčem;

• u výrobků s plynovým pístem je zakázáno plynový píst rozebírat 
nebo zahřívat. Plynový píst je pod stálým tlakem a při uvedených 
manipulacích hrozí nebezpečí úrazu;

• židli používejte pouze k určenému účelu, kancelářské práci.
• stoupat na židli nebo sedat na područky je zakázáno, může způsobit 

úraz a poškození židle.

Upozornění

Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce 
za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.

Pokyny k likvidaci

Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy 
platnými v místě a době likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé 
díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, z kterých jsou vyrobeny. V 
případě, že nejste schopni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci 
u odborné fi rmy.

Techo  I AM židle            
návod k užívání

www.techo.com

Synchronní 
mechanismus 

Sedák i zádová opěra 
reagují nezávisle na 
pohyby či náklony 
uživatele. Nastavitelné 
prvky jsou elegantní, 
dokonale plní svou 
funkci a podtrhují celkový 
design.

Posun sedáku 

Hloubku sedáku lze 
nastavit posunem sedáku 
vpřed či vzad pomocí 
vytažení páčky směrem 
do strany.

Výšková stavitelnost 
sedáku 

Výšku sedáku lze nastavit 
stisknutím křidélka na 
páčce umístěné vpravo 
pod sedákem směrem 
nahoru. 

Nastavení bederní 
opěrky 

Pro správné držení těla 
je židle vybavena bederní 
opěrkou. Požadovaná 
poloha opěrky se nastaví 
jejím posunutím ve 
vertikálním směru. 

Nastavení tuhosti 
zádové opěry

Na pravé straně pod 
sedákem lze otáčením 
páčky vpřed či vzad 
nastavit tuhost a přítlak 
zádové opěry. Polohu 
opěry lze zajistit v 5 
polohách otočením 
páčky na levé straně pod 
sedákem.

Výškově stavitelné 3D područky jsou vyrobeny 
z prvotřídní formované pěny. Při nastavení výšky 
područek se jejich poloha mění v poměru k přední 
straně sedáku. Područky jsou nastavitelné rovněž v 
předozadním směru a pro zajištění širší sedací plochy 
také do stran, a to vysunutím celého ramene područky 
od sedáku. Nastavení područek zajistí uživateli 
správnou oporu těla v partiích krku, ramen i zad.
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Instructions for use and maintenance of the I AM chair 
These instructions contain information on the design, cleaning and 
maintenance of the I AM task chair. The chair meets the demanding 
requirements for offi ce use. All parts of the chair with which the user 
comes into contact have been designed so as to avoid injury or damage 
to property.

Description
The I AM offi ce chair is an ergonomic task chair that suits a wide-range of 
users. It provides comfortable seating and promotes correct body posture 
regardless of the physique of the user. Its appearance is dominated by 
the shape of the backrest, formed of a plastic frame with mesh fabric. The 
backrest comes as standard with a height-adjustable lumbar support. 
The chair has a high-quality synchronous mechanism, gas lift, plastic 
fi ve-arm base and universal castors suitable for all types of fl ooring. The 
chair is intended for use in offi ces. 

Principles for use
• correct functioning of the offi ce chair depends on the use of this 

product in a suitable environment – a standard offi ce interior 
environment with optimal humidity, no excessive dust content, and it 
should not be handled in a way that could result in physical damage;

• protect the upholstery from contact with sharp edges of other 
furniture;

• when using the chair check that the control elements are correctly 
tightened to avoid any potential injury;

• the metal frame, plastics and seat cushion can be cleaned with 
standard non-abrasive cleaning products (we recommend standard 
detergents, water diluted if applicable, at a temperature of 30 °C, 
but don’t completely soak the cushion), do not use any organic or 
inorganic solvents!;

• to preserve the look of plastics, use generally available non-abrasive 
furniture polishes;

• in the event of spilt liquid of any type, the chair should be wiped dry 
immediately;

• the upholstery can be cleaned with a vacuum cleaner or a brush;

• the gas lift should not be tampered with or exposed to heat. The gas 
piston is under constant pressure and misuse could result in injury;

• the chair should only be used for its intended purpose – offi ce work;

• misuse of the chair, such as by standing on it, or sitting on the arms, 
could result in injury, or damage to the chair.

Please note
If these instructions and recommendations are not observed the producer 
will not be held responsible for any damage that arises due to incorrect 
use or handling of the product.

Disposal instructions
Furniture must be disposed of in accordance with regulations applicable 
at the time and place of disposal. We recommend disassembly into 
individual components which can be disposed of according to the 
material from which they are made. If you are unable to arrange disposal 
yourselves, arrange for a specialist fi rm to deal with it.

Synchronous 
mechanism 

The seat and backrest 
respond independently 
to movements and 
weight shifts of the user. 
The control levers are 
elegant and perfectly 
fulfi l their function whilst 
contributing to the overall 
design.

Seat depth 

The seat depth can be 
adjusted by moving 
the seat backwards or 
forwards by pulling out a 
lever to the side.

Height-adjustable seat 

The seat height can be 
adjusted by pressing 
upwards on the paddle 
on the right under the 
seat.

Lumbar support

For correct body posture 
the chair is fi tted with a 
lumbar support. It can be 
moved up and down to 
the required position. 

Backrest tension

On the right under the 
seat a lever can be 
turned backwards or 
forwards to set backrest 
tension.

The backrest can be 
locked at 5 positions by 
turning the lever on the 
left under the seat.

Height-adjustable 3D armrests are produced from 
high-grade moulded foam. When setting the armrest 
height, their position changes in relation to the seat 
front edge. The arm pads can also be adjusted 
forwards/backwards, and to provide greater seat width 
they can be moved to the side. Correct armrest setting 
ensures good posture and reduces strain at the base of 
the neck, shoulders and back.
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