PLS242
INSTRUKCJA MONTA¯U I U¯YTKOWANIA

SMART TS02
GTP27 PST01-CPW
Przed przyst¹pieniem do monta¿u i obs³ugi krzes³a nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹.

Tulejka
dystansowa

MONTA¯

Oparcie
Wkrêt
M6x12
Suwak

Najpierw proszê sprawdziæ czy wszystkie czêœci (zgodnie z wykazem) zosta³y wyjête
z opakowania.
Wykaz czêœci:
1 oparcie z suwakiem
4 wkrêty M6x12
1 os³ona podnoœnika
1 ³¹cznik
2 wkrêty M6x50
z pierœcieniem dolnym
1 os³ona ³¹cznika
2 tulejki dystansowe
1 podstawa
1 œruba A (krótka)
1 podnoœnik gazowy
1 siedzisko
1 œruba B (d³uga)
1 komplet pod³okietników
1 komplet kó³ek (5 sztuk)
(prawy + lewy)
1 kluczyk inbusowy

Wkrêt
M6x50

Siedzisko
Pod³okietnik

Os³ona
³¹cznika

1. Wcisn¹æ kó³ka do podstawy krzes³a.
Uwaga: na pod³o¿e miêkkie rolki typu H z kó³kami twardymi (jednobarwnymi)
na pod³o¿e twarde rolki typu W z kó³kami miêkkimi (dwukolorowymi)
2. Os³onê teleskopow¹ na³o¿yæ na podnoœnik gazowy od góry, pierœcieñ os³ony od do³u i obie
czêœci po³¹czyæ.
3. Podnoœnik gazowy wetkn¹æ w otwór podstawy krzes³a.
4. U¿ywaj¹c kluczyka S4 przykrêciæ pod³okietniki do podstawy siedziska wkrêtami M6x12
i wkrêtami M6x50 do szkieletu siedziska, zwracaj¹c uwagê aby pod³o¿yæ tulejki dystansowe
miêdzy uchwyt pod³okietnika a os³onê siedziska.
5. Na³o¿yæ siedzisko na sto¿ek podnoœnika gazowego.
Po³¹czenie sto¿kowe zacisn¹æ przez jednorazowe obci¹¿enie siedziska.
6. Za³o¿yæ os³onê ³¹cznika na ³¹cznik.
7. Oparcie osadziæ suwakiem w ³¹czniku i przykrêciæ œrub¹ A.
8. £¹cznik oparcia wsun¹æ do gniazda w podstawie siedziska i przykrêciæ od spodu œrub¹ B.

Œruba A

£¹cznik
Pokrêt³o D

OBS£UGA I PIELÊGNACJA

C
Os³ona
podnoœnika

- Zmiana wysokoœci siedziska dŸwigni¹ C
Aby podnieœæ siedzisko, nale¿y unieœæ dŸwigniê C ku górze. Zwolnienie dŸwigni powoduje
zatrzymanie siedziska w wybranym po³o¿eniu.
- Ustawianie wysokoœci oparcia: poluzowaæ œrubê A, ustawiæ oparcie na wymaganej wysokoœci i na
powrót dokrêciæ œrubê A.
- Ustawianie odchylenia oparcia:poluzowæ pokrêt³o D, ustawiæ oparcie w ¿¹danej pozycji i dokrêciæ
pokrêt³o D na powrót.
- Ustawienie g³êbokoœci oparcia:poluzowaæ œrubê B, ustawiæ oparcie w wygodnej pozycji i dokrêciæ
œrubê B.

Œruba B
Podnoœnik
pneumatyczny
Pierœcieñ
Podstawa
krzes³a
Kó³ko

Przypominamy, ¿e krzes³o nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z przeznaczeniem.
Krzes³o przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiaæ ani przewoziæ ciê¿kich
przedmiotów. Nie nale¿y pozostawiaæ krzes³a w miejscach o du¿ej wilgotnoœci powietrza czy te¿
w bezpoœrednim s¹siedztwie Ÿróde³ ciep³a.
W³aœciwe u¿ytkowanie zapewni Pañstwu d³ug¹ i bezawaryjn¹ eksploatacjê.
Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego nale¿y u¿ywaæ œrodków czyszcz¹cych
przewidzianych dla mebli tapicerowanych.
Czêœci z tworzyw sztucznych czyœciæ przy pomocy ogólnie dostêpnych, nie rysuj¹cych, œrodków czystoœci.

UWAGA!
Maksymalne obci¹¿enie krzes³a mas¹ wynosi 110 kg. Demonta¿ jakichkolwiek elementów krzes³a mo¿e
spowodowaæ utratê gwarancji. Podnoœnika pneumatycznego nie podgrzewaæ i nie rozbieraæ. W razie
potrzeby wymieniæ w ca³oœci. Naprawa krzes³a lub wymiana podzespo³ów mo¿e byæ dokonana jedynie
przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl.

