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Zoznam častí

Vibračné body

Operadlo 1ks

Vibračné body

Sedák 1ks

Pravá podrúčka 1ks Ľavá podrúčka 1ks

Zásuvka 1ksPlastová páčka 1ks

4 ks 6 ks 1 ks 6 ks 4 ks

1 ks4 ks1 ks4 ks

Strana

Zoznam častí

Z



Krok 1:
Pripevnite operadlo (1) k sedáku(2) s použitím 4ks šróbov(A), 4ks podložiek (E) a 4ks spružinových podložiek(H).

Skontrolujte sedák a operadlo pred úplným dotiahnutím šróbov.

Utiahnite
najskôr
tieto šróby

Ohrievanie

Obrázok 1

Obrázok 2

Upevnite pravú podrúčku (3R) na sedák (2) spoužitím šróbov (B) a 
podložiek (D) a dotiahnite.
To isté opakujte aj pri ľavej podrúčke, ako je znázornene
na obrátku č. 2. 

Krok 2:
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Obrázok 3

Krok č.3
Použite velcro suché zipsy na boky a spodný okraj zadnej strany kresla zároveň
s vnútorným suchým zipsom ako na obrázku.

Obrázok 4

Plastová 
krytka 1ks

Podložka 1ksStredový šrób 1ks

Krok 4
Pripevnite plastovú rúčku (4) k stredovej tyči použitím 1ks skrutky (C) a 1ks podložky (I), 
použite imbusový kľúč (G) na dotiahnutie. Potom zatlačte plastovú krytku (F) na dieru.
Ako na obr. 4.
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Nesprávne

Správne

Uistite sa, že plastová rúčka je v správnom uhle, 
tak ako na obrázku
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Nesprávne

Správne

Nánožník zatvárajte nohami, nie plastovou rúčkou, 
ako na obrázku.
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Táto stolička je s masážnou funkciou. Napätie je 110Vac do 12Vdc/1.2 adaptér.
Pripojte adaptér do zásuvky a vaše kreslo je pripravené k použitiu.

UPOZORNENIA
Ak sú prítomné deti, dbajte na bezpečnosť. Pred použitím dôkladne preštudujte inštrukcie.

RIZIKO 
Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom

* Vždy odpojte prístroj z elektriny po použití a pred čistením
* Nepoužívať vo vlhkom prostredí.
* Nepoužívať počas kúpania a sprchovania. 
 

POPIS FUNKCIÍ
1. Intenzita - veľká, stredná, malá
2. Funkcia - výber 1-9 vibračných funkcií
3. Pozícia - výber pozície
4. Časovač - výber 15 alebo 30min
5. Vyhrievanie - kontrola vyhrievania
6. On/Off - vypnutie / zapnutie

        Návod na používanie ovládača
Pred použitím prečítajte všetky inštrukcie
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