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7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék  

Összeszerelési útmutató 
 

 

1. lépés 
 
A csomag kibontása 
Amikor a futártól átvette a dobozt, biztosan leellenırizte 
hogy a csomagolás nem sérült, nem szakadt. Most, hogy 
átvette a székes dobozt, vegye ki minden alkatrészt és 
elemet, hogy annak tartalmát könnyedén ellenırizni 
tudja.  
A szék használatához, összeszereléséhez szükséges 
minden elem benne kell hogy legyen a dobozban. Ha 
bármely elem hiányzik, hívja ügyfélszolgálatunkat a 
76/417-732 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt az 
info@te96bt.hu e-mail címre. 
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2. lépés 
 
A szék ülılapjával egy zacskóban csomagolva megtalálja 
a részletes elemjegyzéket. Ha minden rendben van, az 
alábbi elemeknek kell a csomagolásban lennie 
- 1 db komplett kárpitozott ülılap 
- 1 db komplett kárpitozott háttámla 
- 1 db gázlift és gázlift burkolat 
- 1 db lábcsillag 
- 1 zacskó (5 db) görgı 
- 1 db ülés vasalat kompletten összeszerelve 
- 1 pár állítható karfa 
- 1 zacskó csavar alátétekkel az összeszereléshez 
szükséges  imbusz kulccsal 
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3.lépés 
 

Görgı benyomása a lábcsillagba 
Helyezze el a lábcsillagot felfelé fordítva egy puha 
felületre, hogy ne sérüljön meg a lábcsillag. Ezután fogja 
a görgıt, és nyomja be a lábcsillagba egy határozott 
mozdulattal. Végezze ezt el minden görgıvel. 
Ügyeljen arra, hogy mindegyik görgı teljesen be legyen 
nyomva, különben billegni fog a szék, és széttörnek a 
görgık, vagy eltörik a lábcsillag. Azt, hogy minden görgı 
a helyére került, legkönnyebben úgy ellenırizheti, ha a 
lábcsillagot a görgıkkel egy egyenes felületre helyezi. 
Ilyen lehet pl. az íróasztala lapja. Ha minden görgı 
hozzáér az asztal lapjához, sikerült minden görgıt jól 
benyomni. 
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4. lépés 
 

A gázlift belehelyezése a lábcsillagba 
 
A normál, használati helyzetbe állított lábcsillagba dugja 
bele a gázliftet, a vastagabbik végével lefelé. Mind a 
gázlift vége, mind a lábcsillag fészke kúpos kialakítású. 
Így a két alkatrész egymásba szorul, a gázlift behelyezése 
további szerelést már nem igényel. 
 
Ha  a két alkatrészt összenyomta, azok a súrlódástól 
egymásba kapaszkodnak. Ilyenkor már a gázlift utólagos 
kivétele is nehézkes. 
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5. lépés 
 

A gázlift burkolat felrakása 
 
A harmonika szerően összeállított gázlift burkolattal már 
igazán nincs sok dolga. Nem kell mást tennie, mint 
egyszerően csak felülrıl ráhúzni a gázliftre. 
 
A burkolat kialakításából adódóan minden helyzetben 
takarja a gázliftet, függetlenül attól, hogy milyen 
magasságúra állította irodaszékét. 
 
Az irodai székének alsó része elkészült. Tegye félre és 
álljon neki a felsı rész összeszerelésének. 
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6. lépés 
 

A szerelıállás kialakítása 
 
A szék további össze szereléséhez célszerő egy 
kényelmes szerelıállást kialakítania azért, hogy ne 
kelljen sokat hajolgatnia. Ehhez célszerően 
felhasználhatja a csomagolás dobozát. 
 
Így egy olyan kényelmes munka asztalt hoz létre, mely 
jelentısen leegyszerősíti a szerelést. 
 
Következı lépésként helyezze el az ülılapot felfordítva 
erre szerelıállásra. 
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6. lépés 
 

Az ülésvas felhelyezése 
 
A szék összeszerelése során a következı feladat az ülés 
vasalat felszerelése, rögzítése. Ehhez az ülés vasalatot 
helyezze el az ülılapot. Figyeljen arra, hogy a vasalat 
elején található nagyobb mérető marokcsavar a szék 
ülılapjának eleje felé nézzen.  
 
A szék ülılapjának az elejét az ülılap elsı élére 
felragasztott  kis piros nyíl jelzi.Az elhelyezésnél 
figyeljen arra is, hogy a vasalaton lévő csavarlyukak 
fedjék az ülılap  csavarlyukait. 
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7. lépés 
 

A csavarkészlet ellenırzése 
 
A szék további összeszereléséhez már szüksége lesz 
azokra a csavarokra, amit a csomagban talált. Elsı 
lépésként válogassa szét a csavarokat hosszúságuk 
szerint.  
 
A 4 rövidebb csavar az ülésvasalat rögzítéséhez 
szükséges. A 6 db hosszabb csavar a karfák rögzítéséhez 
szolgál. Minden csavarra helyezze el az alátétet, hogy az 
összeszerelésnél azzal már ne kelljen foglalkozni. 
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8. lépés 
 

Az ülésvas felszerelése 
 
Miután megfelelıen pozícionálta az ülésvasat, 
következhet annak  az ülılapra történı felszerelése. 
Ehhez használja az elızetesen különválasztott négy 
rövidebb csavart.  
 
A csomagban található imbusz kulcs segítségével húzza 
meg a csavarokat. Elıször körben, kicsit meghózva, hogy 
a vasalat rendesen felfeküdjön az ülılapon. 
 
Ezután átlós irányban már erısen is meghúzhatja a 
csavarokat. 
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9. lépés 
 

Az állítható karfa pozícionálása 
 
Az ülésvasalat felszerelése után következhetnek a karfák. 
Ha szerelıállásnak a dobozt használta, akkor most a 
karfát is kényelmesen felszerelheti. 
 
Elıször helyezze a karfát az ülılapra úgy hogy a karfa 
vasalatának és az ülılap csavarhelyei fedjék egymást. A 
karfa oldalán talál egy mőködtetı gombot, az mindig az 
ülılap elsı éle felé nézzen. Ügyeljen arra, hogy a rögzítés 
elıtt a karfák jó pozícióban legyenek. 
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10. lépés 
 

Az állítható karfa rögzítése 
 
Miután a karfa pozícionálása sikerült, következhet a 
felszerelése. Ehhez használja a csomagban talált 3 – 3 
hosszabb csavart. Ügyeljen rá, hogy az alátétek rajta 
legyenek a csavaron. 
 
A karfa felerısítését elıször itt is a csavarok lazább 
meghúzásával kezdje. Ha már rendesen a helyére került a 
karfa, meghúzhatja erısebben is a csavarokat. 
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11. lépés 
 

A szék összeállítása 
 
Az ülésvas és az állítható karfák felszerelése után már 
hozzáláthat a forgószék összeállításához. 
 
Ehhez fogja meg az összeszerelt ülılapot, fordítsa meg, 
és helyezze rá az elızıekben már összeszerelt alsó 
részhez. 
 
Figyeljen arra, hogy az ülésvasalaton található kis 
„csırıcske” pontosan a gázlift felsı részére csússzon. 
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12. lépés 
 

A szék összeállítása 
 
Mivel fontos, hogy ez a két elem pontosan egymáshoz 
illeszkedjen, készítettem egy közelebbi képet is. 
 
Ezen látható, hogyan kell pontosan összeállítani az 
irodaszék alsó és felsı elemét. 
 
A gázlift felsı része, és az ülésvasalat belsı foglalata is 
kúpos kialakítású, így összeillesztés után további szerelés 
nem szükséges. Ülésközben a két elem a kúpossága miatt 
tökéletesen összeszorul. 
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13. lépés 
 

A háttámla felerısítése 
 
A háttámla rögzítése sem igényel különösebb szerelést. 
Nem kell mást tennie, mint a gyárilag összeszerelt 
háttámlát bedugnia az ülés vasalatba.  
 
A szék hátsó részénél található az a nyílás, ami a háttámla 
befogadására szolgál. Csúsztassa bele a háttámlából 
kiálló lapos fémrészt. 
 
A nyílás melletti marokcsavar meghúzásával rögzítheti a 
háttámla magasságát. 
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14. lépés 
 

A háttámla végrögzítı 
 
Abban a zacskóban, amiben a csavarok is voltak, 
található egy kis mőanyag stift, amit eddig nem 
használtunk. 
 
Ez a kis stift szolgál a háttámla végütközıjeként, nehogy 
a háttámla magasság állításakor kihúzzuk a helyérıl. 
 
A stiftet elég csak bepattintania a háttámla vasalatának 
végén található lyukba. Ha ez nehezen menne, használhat 
egy kisebb kalapácsot is. 



www.ergonomikusirodaszek.hu 

TÉ 96 Bt. 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 8.                  Tel: 76/417-732         info@te96bt.hu 

 

15. lépés 
 

UFO szék beállításai 
 
Ezzel el is készült az UFO szék összeszerelése. Most már 
csak be kell állítani az ülés pozíciót, testalkatának és 
munkavégzési szokásainak megfelelıen. 
 
Beállítási lehetıségek: 
- szék ülımagasság fokozatmentes állítás 
- ülılap dılésszögének fokozatmentes állítása 
- háttámla dılésszögének fokozatmentes állítása 
- háttámla magasságának állítása 
- karfa magasságának több fokozatban történı állítása 
- szinkronmechanika testsúlyhoz történı beállítása 
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16. lépés 
 

UFO szék ülésmagasság állítása 
 
A szék további beállításait célszerő úgy végezni, hogy 
bele ülünk a székbe. Így kényelmesen be tudjuk állítani a 
számunkra kényelmes üléspozíciókat. 
 
Az ülésvasalat elsı karja mőködteti az ülésmagassaág 
állítást. Ha benne ül a székben, a kar maghúzásával a 
szék leereszkedik. Abban a pillanatban, ha elengedi az 
állítókart, a szék az adott pozícióban marad. 
 
Felfelé történı állításkor nem szükséges a székbe ülni. 
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17. lépés 
 

UFO szék ülésszög állítása 
 
A minél kényelmesebb üléspozíció eléréséhez az ülılap 
dılésszöge fokozatmentesen állíthat. 
 
Ehhez a  középsı mozgatókart húzza fel. Ilyenkor oldja a 
mechanikát és szabadon állíthatja az ülılap dılését. 
Amikor úgy érzi, megtalálta munkavégzési szokásainak 
leginkább kényelmes pozíciót, nyomja meg lefelé a 
mozgatókart. Ilyenkor rögzít a mechanika, és a szék a 
kiválasztott pozícióban rögzül. 
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18. lépés 
 

UFO háttámla dılésszög állítása 
 
Természetesen a kényelmes üléshelyzet eléréséhez a 
háttámla dılésszögét is be kell állítani. Erre a harmadik, 
leghátsó kar szolgál. 
 
A kar felhúzásával itt is old a mechanika, és a háttámla 
dılésszöge tetszılegesen beállítható. A kar lenyomásával 
pedig a háttámla a kiválasztott helyzetben rögzítıdik. 
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19. lépés 
 

UFO háttámla magasság állítása 
 
A háttámla magassága is tetszılegesen állítható. Erre 
azért van szükség, hogy a háttámlán található 
deréktámasz a megfelelı magasságba kerüljön.  
 
A magasság állítását úgy tudja elvégezni, hogy az oldalsó 
marokcsavart meglazítja. Ilyenkor a magasság szabadon 
állítható. A marokcsavar ellenkezı irányú tekerésével, 
megszorításával a kiválasztott pozíció rögzítıdik. 
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20. lépés 
 

UFO karfa magasság állítása 
 
Az irodaszék karfájának a magassága 6 pozícióban 
állítható. 
 
A magasság beállításához nyomja meg a karfa elején 
található mőködtetı gombot. Ezután állítsa a karfát a 
kívánt magasságba. 
 
Kis mozgatás után a karfarögzítı bepattan egy rögzítési 
magasságba. Ezután a karfa már a kiválasztott 
magasságban marad. 
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21. lépés 
 

UFO szinkronmechanika állítása 
 
A szék nagyon sok féle módon használható. Használhatja 
akár úgy is, hogy az ülılap dılésszögét nem rögzíti. 
Ilyenkor úgy használhatja a széket, mint egy hinta 
funkciós fınöki széket. 
 
Ebben az esetben a mechanika legalján található 
szabályozó gomb csavarásával beállíthatja az Ön 
testsúlyához igazodó feszítıerıt, így biztosítva az 
optimális hintázási pozíciót. 

http://www.ergonomikusirodaszek.hu  

 

21 + 1. lépés 
 

UFO szerelési ügyfélszolgálat 
 
Bízunk benne, hogy részletes szerelési segédletünkkel 
nem okozott gondot a szék összeszerelése. 
 
Ha az összeszerelés során lennének még kérdései, 
kollégáink azonnal segítenek Önnek. Ehhez keresse 
ügyfélszolgálatunkat elérhetıségeinken: 
 
Telefon: 76/417-732, 30/94-36-519 
E-mail: info@te96bt.hu 
 


