NÁVOD K OBSLUZE MASÁŽNÍHO KŘESLA

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:







před montáží a používáním masážního křesla si pečlivě pročtete tento návod a uschovejte si ho pro
pozdější nahlédnutí
masážní křeslo je dodávané ve dvou kartonových krabicích, krabice opatrně rozřízněte, aby nedošlo
k proříznutí i křesla
jednotlivé díly vyndejte z krabic a položte je na čisté místo, menší díly (jako šroubky) doporučujeme
umístit do misky, aby se Vám neztratily
v případě, že některý díl chybí nebo je poškození, ihned kontaktujte prodávajícího, pokud sestavíte
křeslo z vadných částí a ono se poté poškodí, nelze na něj uplatnit záruku
nevystavujte křeslo dlouhodobě přímému slunečnímu záření, které může mít za následek
vyblednutí barvy, vysychání materiálu nebo dokonce jeho popraskání
berte na vědomí, že se jedná o křeslo pod elektrickým proudem, proto během masáže
nemanipulujte v jeho blízkosti s jakýmikoli tekutinami, které by mohli křeslo poškodit

PÉČE A ÚDRŽBA:






vyhněte se používání drsných čisticích prostředků, které mohou povrch křesla nenávratně poškodit
k čistění v žádném případě nepoužívejte oleje, vosky, silikony nebo leštidla – povrch křesla se poté
stane lepkavým
vyhýbejte se prostředkům na bázi amoniaku
pro čistění skvrn doporučujeme pouze vlhký hadřík nebo čistící gely přímo určené na umělou kůži
pro dlouhodobý perfektní vzhled doporučujeme také na křeslo používat balzám na umělou kůži,
který dodá kůži vláčnost

SEZNAM DÍLŮ:
OZNAČENÍ
DÍLU

NÁZEV DÍLU

POČET
KS

1

konstrukce křesla

2

2

podstavec křesla

1

3

sedák

1

4

opěrka zad

1

5

polštář k podnožníku

1

6

konstrukce podnožníku

2

7

podstavec podnožníku

1

A

šroub 8 x 75 mm

2

B

šroub 8 x 50 mm

10

C

šroub 8 x 35 mm

4

D

šroub 8 x 25 mm

2

E

šroub 6 x 40 mm

4

F

matice velikost 8

6

G

imbus klíč vel. 6

1

H

imbus klíč vel. 8

1

I

klíč

1

NÁKRES DÍLU

POSTUP MONTÁŽE:
1. Upevněte konstrukci (díl 1) na podstavec (díl 2) pomocí šroubů B.

2. Nyní upevněte sedák 3 na S – podstavec pomocí šroubů C a maticí F.

3. Nyní připevněte zádovou opěrku 4 pomocí šroubů D a matic F k sedáku a pomocí šroubů A k
loketním opěrkám.

4. Připevněte podstavu ke stoličce 6 na podstavec 7 pomocí šroubů E.

5. Nyní připevněte polštář stoličky pod nohy 5 na postavec pomocí šroubů E.

6. Nakonec propojte křeslo se stoličkou pod nohy pomocí kabelů.

POZOR!!! Křeslo připojte k elektrické síti teprve tehdy, až bude kompletně sestavené!
Na montáž nepotřebujete, žádné dodatečné vybavení, vše potřebné je obsahem balení.

OVLÁDÁNÍ KŘESLA:

TEPLO

ZAPNUTO

VYSOKÁ

INTENZITA

NÍZKÁ

Impuls
Tlak
REŽIM MASÁŽE

Vlny
Automatické
Normální

ZÁDA

ZACÍLENÁ MASÁŽ

BEDERNÍ ČÁST

STEHENNÍ ČÁST

LÝTKOVÁ ČÁST

Je nutné vyzkoušet všechny programy a jejich kombinace, abyste si mohli
udělat přes představu a zjistit, který typ masáže Vám nejvíce vyhovuje.

