Traducerea instrucțiunilor de funcționare originale (RO)
Mobilier tapițat cu funcții de relaxare electrică (RFE)
Tip: RFE, Funcţie: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Pentru siguranta ta
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare complet înainte de a
utiliza noul mobilier de relaxare. Păstrați cu atenție aceste instrucțiuni
împreună cu instrucțiunile de asamblare. Acestea trebuie, de asemenea,
incluse în cazul revânzării.
Vă rugăm să rețineți instrucțiunile de siguranță sau alte marcaje de pe mobilier sau
ambalaj, precum și informațiile din instrucțiunile de asamblare atașate!
Mobilierul tapițat este echipat cu o funcție de relaxare electrică, care vă permite să
stați confortabil pe lângă o poziție confortabilă înclinată. Mobilierul este destinat
numai acestei utilizări și nu trebuie să fie folosit în mod abuziv, de ex. Utilizați ca
scară, jucării pentru copii (de exemplu utilizarea cutiei de pat ca ascunzătoare,
etc.), etc. Mobilierul poate fi instalat și operat numai în zone de locuit private și la
temperatura normală a camerei. Nu este potrivit pentru zone comerciale, umede
sau în aer liber! Mobilierul și mai presus de toate componentele electrice trebuie
păstrate uscate și curate, deoarece apa care intră și murdăria cresc riscul de
electrocutare!
Atenție: Nu utilizați acest mobilier pentru persoanele cu dizabilități fizice care stau
continuu și frecvent. Acest mobilier pentru scaune este destinat numai uzului
casnic ca mobilier de odihnă și nu a fost testat în conformitate cu reglementările
aplicabile pentru dispozitivele medicale.
Acest dispozitiv nu este destinat să fie utilizat de persoane (inclusiv copii sub 8 ani)
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cărora le lipsește
experiența și / sau cunoștințele, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de
o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au primit instrucțiuni de la aceștia
cu privire la modul de utilizare a dispozitivului în siguranță și au înțeles de fapt
pericolele.
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
Operați funcția mobilierului în timp ce stați pe elementul scaunului pe care doriți săl reglați. Motoarele utilizate în mobilier nu sunt potrivite pentru utilizarea pe termen
lung! Când se atinge poziția așezată sau culcată dorită, eliberați butonul de pe
panoul de control! Butoanele nu trebuie apăsate permanent, mai ales din cauza
riscului de supraîncălzire.
Vă rugăm să rețineți informațiile despre ciclul de funcționare pe transformator, max.
10%; T-on: 2 min / T-off: 18 min. Aceasta înseamnă că, după o funcționare
continuă de 2 minute, funcționarea trebuie întreruptă timp de 18 minute! De

asemenea, veți găsi date tehnice precum tensiunea nominală, tensiunea de ieșire
și clasa de protecție pe transformatorul original.
Scaunele cu funcții electrice nu trebuie operate cu o sarcină mai mare de 110 kg
pe scaun. Suportul pentru picioare (dacă este disponibil în versiunea dvs.; nu este
inclus în funcția 1.4.6.KY) nu este potrivit pentru așezare.
Mobilierul trebuie să fie amenajat pe o suprafață plană și fermă de 2 persoane.
Cablul trebuie să fie plat și liber pe podea și la o anumită distanță de dispozitivele
de încălzire! Vă rugăm să vă asigurați că cablurile nu sunt prinse sau sub
picioarele mobilei. Cablurile nu sunt potrivite pentru transport sau tragere. Cablurile
electrice deteriorate, în special cablurile de alimentare, pot fi înlocuite numai de un
electrician calificat cu experiență profesională adecvată. Mobilierul poate fi acționat
numai cu transformatorul și cablul de alimentare furnizate. Din cauza riscului de
supraîncălzire, nu este indicat să înlănțuiți mai multe prize.
În cazul în care mobilierul dvs. nu funcționează sau o piesă este deteriorată trageți de ștecher și faceți reparații de către dealerul dvs.! Pentru a asigura
siguranța, pot fi utilizate numai piese de schimb originale. Nu-l repara niciodată
singur! Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în
timpul curățării / întreținerii, vă rugăm să deconectați ștecherul de la priză!
Vă rugăm să vă asigurați că nu există terțe părți, în special copii, animale de
companie sau obiecte, în zona funcțională a mobilierului din cauza riscului de
zdrobire și să vă asigurați că funcționează corect. Nu ajungeți în deschideri de ex.
între scaun și spătar sau suport pentru picioare, sau mai presus de toate părțile
funcționale în timpul funcționării funcției, deoarece membrele (de ex. degete, mâini,
brațe etc.) pot fi zdrobite.
Eliberați butonul de comandă pentru a opri funcția electrică.
Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de nerespectarea
instrucțiunilor de mai sus.
Atunci când utilizați această funcție, sub mobilier poate apărea abraziune metalică.
Vă rugăm să eliminați acest lucru în mod regulat! Acesta nu este un defect și, prin
urmare, nu constituie un motiv de plângere.
Pot apărea zgomote cu funcții mecanice și electromotoare (puncte de rotație și
nituire, arcuri tensionate, zgomot de funcționare a motorului). Acestea sunt legate
de material și nu pot fi evitate. Nivelurile de zgomot determinate pentru acest
mobilier nu depășesc valoarea limită de 70db / A.
ATENŢIE! Purtătorii de pacemaker:
Toate componentele electrice utilizate respectă reglementările aplicabile. Vă
recomandăm în continuare ca toți purtătorii de stimulatoare cardiace să consulte
medicul pentru a preveni orice problemă!
Răspunderea pentru funcția mobilierului revine în orice caz proprietarului sau
utilizatorului, dacă mobilierul este reparat în mod necorespunzător sau dacă este
manipulat care nu corespunde utilizării preconizate.
Nicio răspundere pentru daune aduse:

- Nerespectarea specificațiilor din instrucțiunile de exploatare
- utilizarea necorespunzătoare, cum ar fi Așezați-vă pe tetiera extinsă, pe spătarul
pliat sau pe cotiera.
- Orice conversii neautorizate sau modificări ale mobilierului.

Observații de siguranță și avertizare

Pentru informații / îngrijire / întreținere
Păstrați întotdeauna mobilierul curat și uscat și protejați-l de ulei sau grăsimi!
Pentru toate tipurile de țesături și piele, ar trebui să evitați cu siguranță:
Expunerea la căldură și radiații UV de la lumina soarelui și utilizarea unor agenți de
curățare agresivi, deoarece acestea deteriora materialul de acoperire. Pentru
curățare se recomandă o cârpă moale, apă distilată și, dacă este necesar, săpun
ușor. Radiatoarele și conductele de încălzire în pardoseală care sunt prea
apropiate usucă pielea, în special, și o deteriorează.
Mecanica mobilierului dvs. nu necesită întreținere.
Zgomote ușoare ale armăturilor în timpul utilizării sunt legate de construcție și nu
pot fi excluse complet.
Cu mobilierul tapițat pe care l-ați achiziționat, pot apărea zgomote ușoare de
frecare atunci când elementele funcționale se mișcă.
Acest lucru se datorează structurii de suprafață a tapițeriei, piele sintetică sau piele
folosită și nu este un motiv de reclamație.
Canapeaua ta a avut o călătorie lungă. Orice nereguli care pot apărea (pliuri, zone
indentate) sunt legate de transport și se pierd în timp. Pentru a susține și a
accelera, vă rugăm să reglați cu atenție tapițeria și acoperirea cu mâna.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări în interesul progresului tehnic, fără a fi
nevoie să adaptăm instrucțiunile de funcționare pentru această mașină.
Eliminare: Acest simbol indică faptul că, conform Directivei WEEE 2012/19 / UE
(Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice),
produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere.
Elementele de șezut electrificate ale mobilierului dvs. trebuie duse la
un punct de colectare desemnat, de ex. B. la un punct de colectare
autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice. Informațiile despre punctele de colectare pentru
dispozitive vechi pot fi obținute de la administrația orașului dvs., de
la autoritatea publică de eliminare a deșeurilor, de la un punct autorizat pentru
eliminarea dispozitivelor electrice și electronice vechi sau de eliminarea gunoiului.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE
Descriere: Upholstered furniture with electrical relax function (Mobilier tapițat cu
funcții de relaxare electrică)
Tip: RFE, Funcție: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Producătorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru emiterea acestei declarații
de conformitate: Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern,
Liechtenstein, Tel.: +423 377 32 90, E-Mail: info@cotta.li, Homepage: www.cotta.li
Mobilierul descris mai sus respectă reglementările UE de armonizare relevante:
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE, seria L 96, p. 79,
Jurnalul Oficial UE 29 martie 2014
Directiva de joasă tensiune 2014/35/UE, seria L 96, p. 357, Jurnalul Oficial UE-29
martie 2014
Directiva RoHS 2011/65/UE, seria L 174, p. 88, Jurnalul Oficial UE 07/01/2011
Directiva utilajelor 2006/42/CE, seria L 157, p. 24, Jurnalul Oficial UE 09.06.2006
și corespunde următoarelor standarde armonizate aplicabile:
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 (Director general)

