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MOTAŻ I INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA

104 cm 

75 cm 

154 cm 
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Warunki gwarancji: 
Okres gwarancji obowiązuje w przepisowo przewidzianym okresie od daty zakupu.

Musi znajdować się na pokwitowaniu lub pokwitowaniu płatności - nazwa sprzedawcy i data sprzedaży. 

Obsługa klienta dla obszaru sprzedaży Austria i EU: 

Tylko zlecenia obsługi klienta zgłaszane na piśmie, takie jak B. przeprowadzone dla stawek gwarancyjnych lub zaakceptowane, jeśli 

istnieje pisemne powiadomienie z dowodem zakupu (paragon, ...) od obsługi klienta.

Gwarancja dotyczy napraw i wymiany części urządzenia przez firmę SANOTECHNIK musi zostać rozpoznany. Opłata interwencyjna jest 

ponoszona przez klienta, który trafia bezpośrednio do klienta Obsługa klienta jest odpłatna. Nie są to jednak koszty instalacji i 

demontażu, a także wszelkie inne koszty uzupełniające. Odgłosy pracy nie uzasadniają reklamacji. 

Wadliwe części są wyłączone z gwarancji, których wady wynikają z zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, zużycia związanego z 

użytkowaniem, wadliwego montażu, konserwacji przez nieupoważniony personel, uszkodzeń transportowych, takich jak: B. 

bezpieczniki, elementy dekoracyjne itp. Producent nie ponosi żadnej bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności za obrażenia ciała 

lub szkody materialne, jeżeli instrukcje obsługi nie będą przestrzegane prawidłowo. Przez uszkodzenie pośrednie, w. na przykład B. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub możliwym usunięciem. 

W przypadku napraw po upływie okresu gwarancji naliczone zostaną wymienione części, obciążenie pracą i koszty podróży - zgodnie z 

obowiązującymi stawkami. Możesz poprosić dział obsługi klienta o bieżące opłaty.

Drewno jest produktem objętym.
Drewno jest popularnym materiałem budowlanym i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, lekkością i wszechstronną 

urabialnością. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, w praktyce zawsze można zachować niekontrolowane właściwości 

tego materiału, pomimo starannego doboru materiałów i najnowocześniejszych technik wytwarzania. (Struktura lub struktura 

powierzchni drewna)

Tych nie można rościć! Największą ostrożność przywiązuje się do produkcji, pakowania i transportu.

Ponieważ gatunki drewna piołun, cedr i bambus są szczególnie miękkim drewnem, ślady nacisku lub niewielkie zadrapania można 

narzekać tylko w ograniczonym zakresie.

Konserwacja

Czyszczenie: W razie potrzeby wyczyść zewnętrzną część fotela wilgotną ściereczką lub niewielką ilością mydła ciepłą wodą. 
Wyczyść wnętrze wilgotną ściereczką bawełnianą, osusz czystą suchą ściereczką. Nie używaj benzyny, alkoholu ani silnych 
środków czyszczących w kabinie.

UWAGA Nie używać chemikalii, które uszkadzają drewno i niszczą warstwę ochronną, w którą drewno jest 
dostarczane.
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Instrukcja montażu

1. Składanie fotela
Połóż części fotela na podłodze. 

2. Montaż podłokietników
Połóż fotel do góry nogami i zamontuj oparcia krzesła za pomocą istniejących śrub. 

❶ ❷ 

❸ 
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3. MONTAŻ WYŚWIETLACZA
Zamontuj wyświetlacz za pomocą istniejących śrub z boku w przedniej części podłokietnika.

Przed podłączeniem nasuń osłonę na złącze wtykowe. Teraz zamknij połączenia wtykowe i przeciągnij osłonę 

ochronną przez złącze wtykowe. Podłącz zasilacz do gniazdka, aby fotel Relax był gotowy do użycia. 

❶ ❷ 

❸ ❹ 

❺ 
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4. FUNKCJE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ

1. Przycisk włączania i wyłączania

2. SET: Naciskając ten przycisk, możesz regulować temperaturę i czas użytkowania za 
pomocą przycisków 3 i 4

3. Za pomocą przyciskumożesz zwiększyć temperaturę i czas użytkowania

4. Za pomocą przycisku możesz obniżyć temperaturę i czas użytkowania

FOTEL JEST TERAZ ZMONTOWANY I GOTOWY DO UŻYCIA! 

UWAGA:  Zawsze używaj ręczników do przykrycia miejsca do leżenia, aby woda lub pot nie 
dostały się na powierzchnię grzewczą. W miejscu instalacji należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów dotyczących połączeń elektrycznych różnych klas ochrony 
(np. W przypadku zastosowania w łazience lub w wilgotnym pomieszczeniu).

❶ ❷ ❸ ❹ 




