Használati utasítás (HU)
elektromos relax funkcióval rendelkező, kárpitos
bútorokhoz (RFE)
Típus: RFE, Funkció: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Biztonsági előírás:
Kérjük, figyelmesen olvassa el az használati útmutatót az első
beüzemelés és használatba vétel előtt.Kérem tartsa be ezeket az
előírásokat és őrizze meg a szerelési útmutatással együtt.
Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági előírásokat és egyéb jelöléseket a bútoron a
csomagoláson és a mellékelt összeszerelési útmutatóban egyaránt.
A kárpitos bútorok elektromos relax funkcióval vannak felszerelve, amelyek
egyszerre teszik lehetővé a kiemelkedő ülőkomfortot és a kényelmes pihentető
fekvést.
A kárpitos ülő bútorokat rendeltetésszerű használatara tervezték, ennek
értelmében nem javasolt ráállni, rajta ugrálni vagy gyermekjátékként használni, A
bútor beltéri, normál szobahőmérsékleten, otthoni használatra javasolt. Kültéri
használatra nem alkalmas. A bútort és annak elektromos alkatrészeit szárazon és
tisztán kell tartani, mivel a beáramló víz és szennyeződés balesetveszélyes lehet.
Figyelem: a bútor használata mozgáskorlátozott személyek számára nem javasolt,
mert orvostechnikai eszközként nem került bevizsgálásra és minősítésre az erre
vonatkozó hatályos előírások szerint.
Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett
használhatják.
A készülék tisztítását és a karbantartását gyermekek nem végezhetik felnőtt
felügyelete nélkül.
A bútor motoros szekezete ülő helyzetben való használatra alkalmas. Amikor a
fukció beállítása során elérte a kívánt ülési vagy fekvő helyzetet, kérjük, engedje el
a kezelőpanelen található gombot! A gombokat nem szabad hosszasan lenyomva
tartani, a túlmelegedés veszélye miatt.
Kérjük, vegye figyelembe a transzformátor működési ciklusára vonatkozó
információkat, max. 10%; T-on: 2 perc / T-off: 18 perc. Ez azt jelenti, hogy 2 perc
folyamatos működés után a működést 18 percig szüneteltetni kell! Az eredeti

transzformátoron műszaki adatokat, például névleges feszültséget, kimeneti
feszültséget és védelmi besorolást is talál.
Az elektromos funkcióval rendelkező üléseket nem szabad 110 kg-nál nagyobb
terheléssel üzemeltetni. A lábtartó (ha az Ön verziójában elérhető; nem szerepel
az 1.4.6.KY funkcióban) nem alkalmas ülésre.
A bútorokat felállítását és üzembe helyezését 2 főnek kell biztosítania. A kábelnek
sík felületen, szabadon kell feküdnie a padlón és a fűtőberendezésektől bizonyos
távolságra! Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek beszorulva vagy
megfeszülve a bútorlábak alatt. A kábelek nem húzhatók, hordozhatók. A sérült
elektromos kábeleket, különösen a tápkábeleket, csak megfelelő szakmai
tapasztalattal rendelkező szakképzett villanyszerelő cserélheti ki. A bútorokat csak
a mellékelt transzformátorral és tápkábellel együtt lehet üzemeltetni. A
túlmelegedés veszélye miatt nem ajánlatos több aljzatot használni.
Ha a bútor meghibásodik, vagy megsérült - húzza ki a csatlakozót, és vegye fel
kapcsolatot a vásárlás helyszínén dolgozó kollégával! A saját biztonsága
érdekében csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni. Ha a készüléket
hosszabb ideig nem használja, vagy tisztítja / karbantartja húzza ki a hálózati
csatlakozót az aljzatból!
A balesetek elkerülése végett kérjük ügyeljen arra, hogy a bútort rendeltetés
szerűen használja.
Amennyiben a sérüleés veszélye fennáll, engedje el a vezérlőgombot az
elektromos funkció leállításához.
A gyártó nem vállal felelősséget a fenti utasítások be nem tartásából eredő
károkért, sérülésekért.
Az elektromos funkció használatakor fémkopás léphet fel a bútor also felületén.
Kérjük, ezt a réteget rendszeresen távolítsa el! Ez a jelenség nem a készülés
meghibásodását mutatja, ezért erre a garancia nem érvényesíthető.
A mechanikai és elektromotoros funkcióknál (fordulási és szegecselési pontok,
feszítő rugók, motor) zajok jelentkezhetnek. Ezek természetes velejárói a
használatnak, illetve a bútor meghatározott zajszintje nem haladja meg a 70db / A
határértéket.
FIGYELEM! Pacemakert használó személyek esetén:
A felhasznált elektromos alkatrészek megfelelnek az erre vonatkozó előírásoknak,
szabályozásnak. Mind e mellett javasoljuk, hogy amennyiben szívritmusszabályozót visel, mindenképp konzultáljon orvosával az egészségre káros
hatások elkerülése végett.
A bútorok rendeltetésszerű használata minden esetben a tulajdonos vagy
felhasználó felelősége. az alábbi használatból eredő károkért a felelőség a
fogyasztóra hárul:
- A használati útmutató előírásainak be nem tartása
- nem megfelelő, előírás szerű használat (például: ne üljön a kinyújtott
lábtámaszra, a hajtott háttámlara vagy a kartámaszra)
- A bútorok egyedi átalakítása vagy megváltoztatása.

Termék karbantartás

Biztonsági és figyelmeztető megjegyzések

A bútorokat mindig tartsa tisztán és szárazon, és védje olajtól vagy zsírtól!
Mindenféle kárpitos anyaghoz, szövethez és bőrhöz kerülendő:
A napfénynek kitett hő és ultraibolya sugárzás, valamint agresszív tisztítószerek
használata, mivel ezek károsítják a kárpitanyagot, elszíneződést vagy roncsolódást
okozhatnak az anyagban. A tisztításhoz puha kendőt, desztillált vizet és szükség
esetén enyhe bútor tisztító szert használjunk. A radiátorok és a padlófűtés,
kiszáríthatják a bőrt és kárpitos anyagot, és ezáltal károsítják azt.
A bútorok mechanikája technikai karbantartást nem igényel.
A szerelvények használat közben enyhe zajhatást fejtenek ki amelyek természetes
velejárói a használatnak és nem jeleznek meghibásodást.
A kárpitozott bútorokra jellemző, hogy használat során az anyagok
dörzsölődésének következtében enyhe zajok keletkezhetnek.
Ennek oka a kárpit, a szintetikus bőr vagy a használt bőr felületi szerkezete illetve
annak surlódása. Ez a jelenség nem utal meghibásodásra.
A szállításból eredő felületi jelenségek (redők, ráncosodás, behúzott területek) a
használat soránidővel eltűnnek.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk

Ártalmatlanítás: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelv (az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
irányelv) értelmében a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kezelni. A bútorok villamosított ülőelemeit egy kijelölt
gyűjtőhelyre kell vinni, pl. B. az elektromos és elektronikus
berendezések újrahasznosításához engedélyezett gyűjtőhelyre.Az
elektromos készülékek gyűjtőhelyeiről információkat kaphat a
városvezetéstől, az állami hulladékkezelő hatóságtól, a régi elektromos és
elektronikus eszközök ártalmatlanításához vagy a szeméttároláshoz engedélyezett
helytől.
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Leírás: Upholstered furniture with electrical relax functions (Kárpitozott bútorok
elektromos relaxációs funkciókkal)
Típus: RFE
Funkció: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével állítják ki
Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, Liechtenstein
Tel.: +423 377 32 90, E-Mail: info@cotta.li, Homepage: www.cotta.li
A fent leírt bútorok megfelelnek a vonatkozó EU harmonizációs előírásoknak:
Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2014/30/EU, L 96 sorozat, 79. oldal,
EU Hivatalos Lap, 2014. március 29.,
Kisfeszültségű irányelv 2014/35/EU, L 96 sorozat, 357. oldal, Hivatalos Lap, EU 2014. március 29.
RoHS irányelv, 2011/65/EU, L 174. sorozat, 88. oldal, Hivatalos Lap, EU, 2011.7.1.
Gépirányelv 2006/42/EK, L 157. sorozat, 24. oldal, Hivatalos Lap, EU, 2006.06.09.
és megfelel a következő alkalmazandó, harmonizált szabványoknak:
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 (Vezérigazgató)

