INSTRUKCJA

1.

UWAGA !
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu,
złożenie produktu zgodnie z instrukcją i nie używanie go, zanim montaż nie
zostanie zakończony. W przypadku uszkodzeń lub defektów produktu
prosimy o kontakt z naszą obsługą posprzedażową dostępną w sieci.
* Funkcje i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia
* W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i urazów osobistych należy prawidłowo
zmontować produkt.
* W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i urazów osobistych należy
sprawdzić maksymalne obciążenie produktu i nie opierać całego ciężaru ciała na
oparciach fotela.
* W celu uniknięcia urazów należy ustawiać produkt na płaskiej powierzchni.
* Nie należy stawać na produkcie.
* W celu uniknięcia urazów osobistych nie należy używać uszkodzonego
produktu. Należy też zadbać o prawidłową utylizację uszkodzonego produktu
* Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
* Naprawy i wymiana elementu odpowiedzialnego za regulację wychylenia
oparcia muszą być przeprowadzane jedynie przez wyszkolony personel.
Podczas prac należy zabezpieczyć akumulator energii.
* Po zakończeniu montażu należy zachować instrukcję na przyszły użytek.

UWAGA!

Ten produkt nie jest zabawką, należy
go trzymać z daleka od dzieci!

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas rozpakowywania, by uniknąć urazów i
innych szkód. Podczas montażu nie należy dotykać uchwytu i trzymać części
produktu z daleka od dzieci.

2.

KOMPONENTY

1.
Proszę upewnić się, że opakowanie zawiera wszystkie poniższe elementy:

1 1 szt.

2 5 szt.

6 1 szt.

7 1 szt.

10 1 szt.

11 1 szt.

3 1 szt.

4 1 szt.

8 1 szt.

12 1 szt.

5 1 szt.

9 1 szt.

13 16 szt.

14 2 szt.

(M8x25mm)

(M6x18mm)

Uwaga! Należy zachować klucz uniwersalny.

3.

MONTAŻ

2.
Montaż podłokietników i systemu kontroli nachylenia.
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Kolejność montażu systemu kontroli nachylenia:

Zestaw śrub 1 i 2

Zestaw śrub 3 i 4

Cały zestaw śrub.

4.

MONTAŻ

3.

4.
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5.
Montaż górnej i dolnej części fotela.

UWAGA!
Do montażu należy
wykorzystać Śrubę nr
14, która jest
najdłuższą śrubą.

5.

MONTAŻ

Montaż kółek, podstawy i dźwigni gazowego:
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Kółka należy przesunąć pod kątem 45 stopni,
aby je zamontować.

Uwaga! Prosimy o półmontaż elementów przed ostatecznym montażem produktu.
Zabieg ten ma na celu wyeliminowanie trudności przy montażu kolejnych elementów.
W przypadku niezgodnego montażu mogą pojawić się szkody związane z brakiem
wytrzymałości źle zmontowanego produktu.
Półmontaż może okazać się konieczny więcej niż jeden raz.
Rezygnacja z półmontażu może sprawiać trudności przy ostatecznym montażu fotela.

1. Fotelu nie należy używać jako drabiny.
2. Nie należy używać fotela, jeżeli wszystkie śruby nie zostały odpowiednio wkręcone.
3. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie montażu. Niektóre części fotela
są ciężkie i mają ostre brzegi.
4. Nie stosowanie się do instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

6.

DZIAŁANIE

Udźwig do 150 kg.

Aby dostosować wysokość
fotela należy usiąść na środku.

Ułożenie oparcia – należy wyciągnąć pokrętło aby
dostosować oparcie. Aby ustawić oparcie w konkretnej
pozycji – należy wcisnąć pokrętło.

Regulacja wysokości siedziska
- pokrętło regulacyjne znajduje
się z prawej strony.

Fotel obraca się pod kątem
360 stopni.

7.

DZIAŁANIE OPARCIA

Obrót pokrętła regulującego nachylenie oparcia:

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara – nachylenie 0-10 stopni.

W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara – nachylenie 10-30 stopni.
90°
120°

150°

180°

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara –
nachylenie 0-10 stopni.

W kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara – nachylenie 10-30
stopni.

8.

MONTAŻ

Mocowanie poduszki karku:
9
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sposób pierwszy: zamocuj taśmę przez
plastikowy otwór w fotelu, zaciśnij.

sposób drugi: zamocuj taśmę wokół
oparcia fotela.

SEAT

Mocowanie poduszki lędźwiowej: zamocuj taśmę zgodnie z instrukcją na obrazku,
połącz ze sobą klipsy.

Instrukcja obsługi:
1. Fotel musi być obsługiwany ostrożnie, aby uniknąć zderzenia.
2. Nie wystawiać fotela na działalność promieni słonecznych.
3. Proszę upewnić się, że w trakcie użytkowania fotela środek ciężkości znajduje się na
hydraulice.
4. W trakcie montażu poduszek należy uważać na dłonie.
5. Podczas regulacji wysokości krzesła należy przekręcić uchwyt pod siedziskiem, nie
należy używać siły.
6. Należy delikatnie podnieść dźwignię, aby podnieść lub obniżyć wysokość krzesła.
7. Nie kłaść na fotelu ciężkich przedmiotów.
8. Plastikowe części mogą pęknąć, jeżeli zostaną wystawione na działalność promieni
słonecznych.
9. Proszę nie stosować żrących środków czyszczących na fotelu.

9.

Q&A

Zaleca się aby użytkownik sprawdzał i dokręcał śruby fotela co 6 miesięcy. W razie
braku jakiejkolwiek z części lub zepsutego elementu proszę skontaktować się z działem
serwisu dystrybutora.

P: Jak zamontować siedzenie i oparcie krzesła?
O: Umieść wszystkie śruby mocujące siedzenie i
oparcie na swoim miejscu, nie dokręcaj ich.
Odpowiednio wyreguluj siedzenie i oparcie oraz

P: Jak zamontować bazę siedzenia i siedzenie?
O: Znajdź oznaczenie „front”, umieść we właściwych
miejscach wszystkie śruby i lekko je dokręć. Popraw
umiejscowienie siedzenia i dokręć śruby.

Uwaga! Krzesło należy trzymać z daleka od rąk dzieci!
W celu uniknięcia urazów, nie należy ciągnąć za dźwignię podczas montażu.

10.

