Prevod originalnih navodil za uporabo (SL)
Oblazinjeno pohištvo z električnimi funkcijami za sprostitev (RFE)
Vtipkajte: RFE, Funkcijo: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY

Zaradi vaše varnosti
Preden uporabite novo pohištvo za sprostitev, v celoti preberite ta
navodila za uporabo. Ta navodila skrbno shranjujte skupaj z navodili za
sestavljanje. Te morajo biti vključene tudi pri nadaljnji prodaji.
Upoštevajte varnostna navodila ali druge oznake na pohištvu ali embalaži ter
informacije v priloženih navodilih za montažo!
Oblazinjeno pohištvo je opremljeno z električno sproščujočo funkcijo, ki omogoča
udobno sedenje poleg udobnega ležečega položaja. Pohištvo je namenjeno samo
tej uporabi in se ne sme zlorabljati, npr. Uporabite kot lestve, otroške igrače (npr.
Posteljna zaboja kot skrivališče, ...) itd. Pohištvo lahko postavljate in uporabljate
samo v zasebnih bivalnih prostorih in pri običajni sobni temperaturi. Ni primeren za
komercialne, mokre ali zunanje površine! Pohištvo in predvsem električni deli
morajo biti suhi in čisti, saj vdor vode in umazanija povečata nevarnost električnega
udara!
Opozorilo: Tega pohištva ne uporabljajte za ljudi s telesnimi motnjami, ki
neprestano in pogosto sedijo. To sedežno pohištvo je namenjeno samo
gospodinjski uporabi kot pohištvo za počitek in ni bilo preizkušeno v skladu z
veljavnimi predpisi za medicinske pripomočke.
Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki, mlajšimi od 8 let) z
omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in /
ali znanja, razen če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost ali od njih
prejeli navodila, kako varno uporabljati napravo in so dejansko razumeli nevarnosti.
Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Otroci ne smejo izvajati
čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
Funkcijo pohištva upravljajte med sedenjem na sedežnem elementu, ki ga želite
prilagoditi. Motorji, ki se uporabljajo v pohištvu, niso primerni za dolgotrajno
uporabo! Ko dosežete želeni sedeči ali ležeči položaj, spustite gumb na nadzorni
plošči! Gumbov ne smemo pritiskati trajno, zlasti zaradi nevarnosti pregrevanja.
Upoštevajte podatke o delovnem ciklu transformatorja, maks. 10%; T-vklop: 2 min /
T-izklop: 18 min. To pomeni, da je treba po 2 minutah neprekinjenega delovanja
začasno ustaviti 18 minut! Na originalnem transformatorju boste našli tudi tehnične
podatke, kot so nazivna napetost, izhodna napetost in zaščitni razred.

Sedeži z električnimi funkcijami ne smejo biti obremenjeni nad 110 kg na sedež.
Opora za noge (če je na voljo v vaši različici; ni vključena v funkcijo 1.4.6.KY) ni
primerna za sedenje.
Pohištvo morata dve osebi postaviti na ravno in trdno podlago. Kabel mora ležati
ravno in prosto na tleh in na določeni razdalji od ogrevalnih naprav! Prepričajte se,
da kabli niso ujeti ali pod nogami pohištva. Kabli niso primerni za nošenje ali
vlečenje. Poškodovane električne kable, zlasti napajalne kable, lahko zamenja le
usposobljen električar z ustreznimi strokovnimi izkušnjami. S pohištvom lahko
upravljate samo s priloženim transformatorjem in napajalnim kablom. Zaradi
nevarnosti pregrevanja ni priporočljivo verižiti več vtičnic.
Če vaše pohištvo ne deluje ali je del poškodovan, izvlecite vtič in popravila opravite
pri prodajalcu! Za zagotovitev varnosti lahko uporabljate samo originalne
nadomestne dele. Nikoli ga ne popravljajte sami! Če naprave ne boste uporabljali
dlje časa ali med čiščenjem / vzdrževanjem, izključite napajalni vtič iz vtičnice!
Prepričajte se, da v funkcionalnem območju pohištva ni tretjih oseb, zlasti otrok,
hišnih ljubljenčkov ali predmetov, zaradi možne nevarnosti drobljenja in popolne
funkcionalnosti. Ne segajte v odprtine npr. med sedežem in naslonom ali naslonom
za noge ali predvsem funkcionalnimi deli med delovanjem funkcije, saj lahko
okončine (npr. prste, roke, roke itd.) zdrobimo.
Spustite nadzorni gumb, da zaustavite električno funkcijo.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja zgornjih
navodil.
Pri uporabi te funkcije lahko pride do obrabe kovin pod pohištvom. Prosimo, da to
redno odstranjujete! To ni napaka in zato ni razlog za pritožbo.
Hrup lahko nastane pri mehanskih in elektromotornih funkcijah (mesta obračanja in
kovičenja, napenjalne vzmeti, hrup motorja). Ti so povezani z materialom in se jim
ni mogoče izogniti. Ravni hrupa, določene za ta kos pohištva, ne presegajo mejne
vrednosti 70db / A.
POZOR! Nosilci srčne spodbujevalnice:
Vse uporabljene električne komponente ustrezajo veljavnim predpisom. Še vedno
priporočamo, da se vsi, ki nosijo spodbujevalnike, posvetujejo s svojim zdravnikom,
da preprečijo kakršne koli težave!
Odgovornost za funkcijo pohištva se v vsakem primeru prenese na lastnika ali
uporabnika, če je pohištvo nepravilno popravljeno ali če poteka ravnanje, ki ne
ustreza predvideni uporabi.
Ne odgovarja za škodo na:
- Neupoštevanje specifikacij v navodilih za uporabo
- nepravilna uporaba, kot je npr Sedite na podaljšanem naslonjalu za noge,
zloženem naslonjalu ali naslonu za roke.
- Vsako nepooblaščeno preoblikovanje ali spremembe pohištva.

Za vaše informacije / oskrbo / vzdrževanje

Varnostna opozorila

Vedno imejte pohištvo čisto in suho ter ga zaščitite pred oljem ali maščobo!
Pri vseh vrstah tkanin in usnja se vsekakor izogibajte:
Izpostavljenost toploti in UV-sevanju sončne svetlobe ter uporaba agresivnih
čistilnih sredstev, saj poškodujejo pokrovni material. Za čiščenje priporočamo
mehko krpo, destilirano vodo in po potrebi blago milo. Radiatorji in kanali za talno
ogrevanje, ki so preblizu, še posebej izsušijo usnje in ga s tem poškodujejo.
Mehanika vašega pohištva ne potrebuje vzdrževanja.
Majhna hrupnost armature med uporabo je povezana s konstrukcijo in je ni
mogoče popolnoma izključiti.
Pri oblazinjenem pohištvu, ki ste ga kupili, se lahko med premikanjem funkcionalnih
elementov pojavijo rahle drsenja.
To je posledica površinske strukture uporabljene tkanine, sintetičnega usnja ali
usnja in ni razlog za pritožbe.

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

Vaš kavč je že dolgo pot. Vse nepravilnosti, ki se lahko pojavijo (pregibi, vdolbina)
so povezane s prevozom in se sčasoma izgubijo. Za podporo in pospešitev vas
prosimo, da ročno previdno prilagodite oblazinjenje in pokrov.

Opis: Upholstered furniture with electrical relax functions (Oblazinjeno pohištvo s
funkcijami električne sprostitve)
Vrsta: RFE, Funkcija: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnega napredka, ne da bi morali
prilagajati navodila za uporabo te naprave.

Proizvajalec je izključno odgovoren za izdajo te izjave o skladnosti
Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, Liechtenstein
Tel.: +423 377 32 90, E-Mail: info@cotta.li, Homepage: www.cotta.li

Odstranjevanje: Ta simbol označuje, da v skladu z WEEE Direktivo 2012/19 / EU
(Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi) izdelka ne
smete odvreči med gospodinjske odpadke. Elektrificirane sedežne
elemente vašega pohištva je treba odnesti na določeno zbirno
mesto, npr. B. na pooblaščenem zbirnem mestu za recikliranje
odpadne električne in elektronske opreme. Informacije o zbirnih
mestih za stare naprave lahko dobite pri mestni upravi, javnem
organu za odstranjevanje odpadkov, pooblaščenem mestu za
odlaganje starih električnih in elektronskih naprav ali odlaganju smeti.

Zgoraj opisano pohištvo je v skladu z ustreznimi predpisi EU o uskladitvi:
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, serija L 96, stran 79, Uradni
list EU 29. marec 2014
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, serija L 96, stran 357, Uradni list EU-29.
marec 2014
Direktiva RoHS 2011/65/EU, serija L 174, stran 88, Uradni list EU 1.07.2011
Direktiva o strojih 2006/42/ES, serija L 157, stran 24, Uradni list EU 09.06.2006
in je v skladu z naslednjimi veljavnimi, usklajenimi standardi:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
IEC 62321:2013
EN 63000:2018
EN-349+A1:2010
EN ISO 13854:2020-01
EN 60204-1:2010 + 2018-12
EN ISO 12100:2012

Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (Generalni direktor)

