NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
PRO SPRÁVNOU FUNKCI POUŽÍVEJTE KŘESLO POUZE SE SEDÍCÍ OSOBOU

Zkontrolujte vzdálenost od zdi
Před sklopením opěradla židle se ujistěte, že je dostatečně daleko od stěny, aby nedošlo k namáhání mechanismu.
NÁVRAT KŘESLA DO ZÁKLADNÍ POLOHY
Před spuštěním mechanismu pro zvednutí podnožky posuňte váhu těla dozadu a lehce zvedněte nohy, abyste
zabránili blokování pohybu.
ZVEDACÍ MECHANISMUS – POSTAVENÍ SEDÍCÍ OSOBY – POUŽÍVEJTE POZE ZE ZÁKLADNÍ POLOHY KŘESLA
Před zahájením pohybu „zvedání“ se ujistěte, že je opěradlo zcela zvednuté a sklopená podnožka. Posuňte váhu těla
mírně dopředu a sledujte pohyb křesla.

MODEL:
RELAX 1
RELAX 2
LIFT 1
LIFT 2
RELAX 1 + VR
RELAX 2 + VR
LIFT 1 + VR
LIFT 2 + VR
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
Obecné informace
OBSAH PŘÍRUČKY
Příručka popisuje obecná bezpečnostní pravidla pro instalaci, používání a údržbu elektrického relaxačního křesla
model: Relax 1, Relax 2, Lift 1, Lift 2, Relax 1 + VR, Relax 2 + VR. Zvedněte 1 + VR, zvedněte 2 + VR, které se musí
instalační technik a uživatel dodržet.
Relaxační křesla byla navržena a vyrobena pro použití výhradně dospělými.
Nesprávné použití křesel může být zdrojem nebezpečí.

POZOR! Před každou operací s produktem je nutné si tuto příručku s pokyny přečíst.
POZOR! Nepřijímáme žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost výrobce za škody
způsobené na lidech, zvířatech nebo majetku, chyby při instalaci zařízení nebo zásahy
neoprávněných osob nebo nedodržení dodané příručky.

POZOR! NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ je nedílnou a podstatnou součástí produktu a neměla by se od ní oddělit.
VÝROBNÍ ŠTÍTEK
Křesla Relax Electric mají štítek označující model, rok výroby sériového čísla a další technické informace nezbytné pro
jeho správné použití. Štítek je upevněn na výrobku a obsahuje potřebné technické údaje:

- výrobní společnost a adresa
- model a rok výroby
- registrační číslo
- napájecí napětí (V)
- pracovní frekvence (Hz)
- instalovaný výkon (kW)
- max. proud
absorpce (A)
- třída ochrany
- třída izolace (pouze v případě třídy 2)
- hmotnost (kg)
- Značka CE jasně viditelná

UPOZORNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ NORMY
POZOR! Doporučujeme věnovat maximální pozornost uvedeným pravidlům o bezpečnosti a chování, abyste zabránili
nehodám.
 Udržujte židli v suchu a ne na vlhkých místech
 Židli držte dále od zdrojů nadměrného tepla, od zařízení, které způsobuje jiskry nebo otevřený plamen.
 Nekuřte a udržujte židli mimo hořlavé materiály. NEBEZPEČÍ POŽÁRU.
 Umístěte křeslo na rovné podlaze.
 Používejte pouze originální příslušenství a komponenty.
 Pokud zjistíte provozní nesrovnalosti, okamžitě odpojte elektrický kabel od sítě a zkontrolujte, zda některá
část přívodních kabelů není poškozena.
 Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely.
 Křeslo mohou používat děti pouze pod dohledem dospělých.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Elektrická relaxační křesla v různých modelech se skládají z:
 Dřevěné konstrukce - dřevo a železo – železo
 Polstrování do nedeformovatelné polyuretanové pěny různých hustot, které jsou podle modelů:



- opěradlo - 21 až 50 kg/m3
- sedák - 30 až 50 kg/m3
- loketní opěrky - 25 až 50 kg/m3
Sedadla jsou vybavena pohyblivými držáky ovládanými jedním nebo více nízkonapěťovými elektromotory.

Maximální hmotnost prázdného křesla: 40 - 60 kg.

Maximální hmotnost osob, které používají křeslo: 130 kg.
Maximální příkon: 80 – 100 W
Napájení: 220/230 V - 50 Hz.

- výška (C) od 970 do 1070 mm;
- výška sedadla (D) od 460 do 500 mm;
- šířka (B) od 750 do 920 mm;
- hloubka sedadla (E) od 495 do 510 mm;
- hloubka (A) od 830 do 980 mm.

POUŽITÍ KŘESLA
 Relaxační křesla v různých modelech jsou vyrobena a navržena pro
použití pouze v interiéru a mimo zdroje tepla.
 Nemohou být použity současně více než jednou osobou.
 Všechny modely relaxačních křesel mohou používat osoby
s kardiostimulátorem, přesto doporučujeme konzultaci s lékařem.

POPIS PŘÍKAZŮ
Příkazové tlačítko
Pro správnou funkci křesla postupujte podle následujícího rozložení různých příkazů, jak je znázorněno na obrázcích

RELAX 1

1) Tento příkaz uvede křeslo do „klidové polohy“.
2) Tento příkaz uvede křeslo do „přirozené polohy“.

RELAX 2
1) Sklápí opěradlo;
2) Zvedá opěradlo;
3) Zvedá podnožku;
4) Vrací podnožku zpět.

LIFT 1
1) Uvede křeslo ze sedu do relaxační polohy a zpět do výchozí polohy;
2) Uvede křeslo do základní polohy a může pokračovat do postavení.

LIFT 2
1)
2)
3)
4)

Sklápění opěradla;
Zvedání opěradla;
Vyklápění – pomoc při vstávání;
Vrácení do základní polohy a samostatné zvednutí podnožky.

LIFT 1 s vibračními masážními stroji
Úplný cyklus vibrací trvá 12 minut a jeho platnost vypršela
Tentokrát se vibrace automaticky vypnou a dalších 5 minut není možné znovu
aktivovat. Během 5 minutové pauzy vibračních masáží je však možné použít
funkce Relax a / nebo Lift.

Po stisknutí tlačítka se opěradlo sklopí a podnožka se
současně zvedne.
Druhým stisknutím tlačítka, pokud je křeslo ve
sklopené poloze, se vrátí do základní polohy.

Stisknutím tlačítka se opěradlo zvedne a stupačka se
spustí současně.
Pokračujte v přidržování tlačítka a posuňte křeslo do
polohy Lift (postavte sedící osobu).

Jedním stisknutím tlačítka se zapne vibrátor umístěný
v opěradle.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v
opěradle.
Přidržením tohoto tlačítka zvýšíte intenzitu vibrátorů.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor zapne umístěné v bederní oblasti.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v bederní oblasti.
Přidržením tohoto tlačítka se sníží intenzita vibrátorů.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do oblasti hýždě.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v oblasti hýždí.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do oblasti stehna.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v oblasti stehna.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do oblasti lýtka.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v lýtkové oblasti

Zvyšte rychlost střídavého a vlnového efektu.

Snižuje rychlost střídavého a vlnového efektu.

Vypněte všechny nastavené funkce

Jedním stisknutím tlačítka aktivujete střídavý efekt (poklepáním), který zapne vibrátor
současně.
Druhé stisknutí tlačítka vypne střídavý efekt a zapne vlnový efekt (wawe), který rytmicky
zvyšuje a snižuje intenzitu vibrátorů.

LIFT 2 s vibračními masážními stroji

Kompletní cyklus vibrační masáže trvá 12 minut, po této době se vibrace
automaticky vypnou a dalších 5 minut je nelze znovu aktivovat. Během 5
minutové pauzy vibračních masáží je však možné použít funkce Relax a / nebo Lift.
Spusťte zvedací pohyb (zvedající osoba) až po ověření, že je opěradlo zcela
zavřené.

Stisknutím tlačítka sklopíte opěradlo.

Stisknutím tlačítka zvednete opěradlo.

Jedním stisknutím tlačítka se zapne vibrátor umístěný v opěradle.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v opěradle.
Přidržením tohoto tlačítka zvýšíte intenzitu vibrátorů.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do bederní oblasti.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v bederní oblasti.
Přidržením tohoto tlačítka se sníží intenzita vibrátorů.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do oblasti hýždě.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v oblasti hýždí.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do oblasti stehna.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v oblasti stehna.

Jedním stisknutím tlačítka se vibrátor umístí do oblasti lýtka.
Druhé stisknutí tlačítka vypne vibrátor umístěný v lýtkové oblasti

Stisknutím tlačítka se stupačka zvedne.
Stisknutím tlačítka, když je křeslo ve zdvihu (osoba), se křeslo vrátí do své přirozené polohy.
Po stisknutí tlačítka snižuje stupačka.
Přidržením tlačítka zůstane židle ve zvednuté poloze.

Vypněte všechny nastavené funkce

Jedním stisknutím tlačítka aktivujete střídavý efekt (poklepáním), který zapne vibrátor
současně.
Druhé stisknutí tlačítka vypne střídavý efekt a zapne vlnový efekt (wawe), který rytmicky
zvyšuje a snižuje intenzitu vibrátorů.

SEZNAM PRVKŮ
Základní prvky, které tvoří elektrické křesla mod. ReIax 1, ReIax 2, Lift 1, Lift 2, Relax 1 + VR, ReIax 2 + VR, Lift 1 + VR,
Lift 2 + VR, se vztahují k těm, které jsou znázorněny na obrázku na straně. Konstrukčně je křeslo tvořeno kovovým
rámem připevněným k dřevěným předmětům a potaženým pěnovou pryží, tkaninou nebo kůží.

1) opěradlo;
2) stupačka;
3) ovládací panel;
4) napájecí kabel.

POKYNY PRO MONTÁŽ
Montáž a demontáž židle musí být provedena kvalifikovaným technickým personálem, aby nedošlo k mechanickému
nebo elektrickému poškození výrobku. Židle je obvykle dodávána již smontovaná a připravená k použití; uživatel ji
potřebuje pouze připojit k síti.
POZOR! Na židli neprovádějte žádné práce, pokud je zástrčka zasunutá.
POZOR! Prodejce elektrických křesel musí informovat kupujícího o správném používání výrobku.
NÁVOD K INSTALACI
Umístěte křeslo na dostatečně velké místo (aby mělo prostor pro všechny pohyby), ne v blízkosti zdrojů tepla (krby,
halogenové žárovky, kamna atd.)
Musí být umístěno na rovném povrchu. Pohybu podnožky a opěradla nesmí nic překážet.
POZOR! Nepřijímáme žádnou odpovědnost za poruchy nebo poškození způsobené špatnou instalací.
Před instalací křesla a jeho připojením k síti se ujistěte, že byly zkontrolovány všechny údaje uvedené v této brožuře
a že neexistuje žádná forma neslučitelnosti se sítí. Nepoužívejte elektrické kabely, které nejsou součástí dodávky.
POKYNY PRO ÚDRŽBU
Pokud potřebujete provádět údržbu, ujistěte se, že jste spotřebič odpojili od sítě. Pečlivě si přečtěte pokyny k údržbě.
DOPRAVA
Elektrická masážní křesla jsou pro přepravu zabalená do folie a kartonu.
Židle mohou být přenášeny ručně dvěma lidmi.
Pro další informace kontaktujte prodejce.
ÚDRŽBA
Doporučujeme každý týden čistit vnější stranu křesla a ovládacího panelu suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Zkontrolujte integritu napájecího kabelu.
- Pravidelně kontrolujte účinnost elektrických motorů.
- Ujistěte se, že elektromechanické části zůstávají volné a dobře funkční.
Zkontrolujte, zda kovové části pohybu podnožky neblokují žádné předměty.
POZOR! K čištění elektrických částí nepoužívejte hořlavé kapaliny ani saponáty.
MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
Doporučuje se vizuální kontrola a pravidelná kontrola všech elektrických připojení se zvýšenou pozorností na
správnou funkci elektromotorů a ovládacího panelu.
V případě jakýchkoli závad a zvláštních zásahů požádejte o pomoc prodejce.
ZÁRUKA
Záruka křesel Relax platí 24 (dvacet čtyři) měsíců a začíná dnem dodání.
Záruka se vztahuje na všechny konstrukční vady způsobené výrobci a vylučuje jakoukoli odpovědnost za přímé nebo
nepřímé škody.
POZOR! Výrobce neodpovídá za případné poruchy způsobené přepravou třetími stranami, nevhodnou instalací,
nesprávnou údržbou, nedbalostí nebo neoprávněnými úpravami.
Záruka je platná pouze v případě, že je zachován příjem nebo daňový doklad. Záruka se nevztahuje na elektrické a
elektronické komponenty a části závislé na běžném opotřebení.
Datum nákupu:
Název modelu:
Druh povlaku:
Typ mechanismu:
Razítko prodejce:

SYSTÉMY
Zde jsou schémata (elektrická, mechanická atd.) A veškeré informační poznámky a technické listy.
PŘÍLOHA 1
Na obr 1 - 5 jsou elektromechanické části křesel.

1) napájení;
2) síťový napájecí kabel;
3) kompletní elektrický pohon pro lineární pohon;
4) tlačítkový panel;
5) vibrační masážní přístroje.

VÝROBNÍ LIST
V souladu se zákonem 16/91 a DI011 / 97
VITARELAX s.r.l. Via Cartesio 4, 47122 Forlì
Název produktu
POLTRONA-CHAISE LONGUE s RELAX, LIFT a MASAGE MECHANISM
Použité materiály
Konstrukce: kov - dřevo.
Polstrování: polyuretanová pěna s různou hustotou v závislosti na modelu.
Mechanismus: z lakovaného železa.
Potah: bavlna, polyuretan, polyester, mikrovlákno, kůže.
Nohy: kov, dřevo, plast.
Balení: bublinková fólie, lepenka a lepicí páska
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
Jak je znázorněno v této brožuře.
DALŠÍ INFORMACE
Použité látky nejsou škodlivé pro člověka nebo životní prostředí.
POZNÁMKA
Po použití svěřte výrobek likvidační společnosti.
VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19 / UERAEE:
Na konci své životnosti nesmí být produkt zlikvidován společně s městským odpadem. Může být dodáno do
příslušných samostatných sběrných středisek zřízených obecními úřady nebo může být vráceno distributorovi při
nákupu nového zařízení stejného typu a použitého pro stejné funkce. Samostatná likvidace produktu zabraňuje
možným negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví, které vyplývají z jeho nevhodného zneškodnění, a
umožňuje regeneraci materiálů, z nichž je složen, aby se dosáhlo významné úspory energie a zdrojů. Symbol uvnitř
datového štítku označuje oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení.
Varování: nesprávná likvidace elektrických a elektronických zařízení může vést k pokutám.

