
Návod k obsluze 
 

pro Vaše relaxační křeslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před použitím si prosím přečtěte celý návod a uschovejte jej na bezpečném 
místě pro pozdější použití! 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

USB připojení 

 
Relaxační poloha 
- křeslo jede zpět do 
normální polohy pro 
sezení 

Normální poloha 
- křeslo jede do 
relaxační polohy 

  
 
 



Pokyny k použití  

- Ve spodní části opěradla je zástrčka, která musí být zasunuta do adaptéru. 

Adaptér lze poté připojit přímo do zásuvky. 

- Pokud se cítíte nepohodlně nebo pociťujete bolest, přestaňte křeslo 

okamžitě používat. 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 

Při používání elektrických zařízení je vždy třeba dodržovat určitá preventivní opatření. 

Věnujte prosím pozornost následujícím bodům: 

- Tento výrobek je vyroben pro 12voltový obvod. Nejprve se ujistěte, že je 

zásuvka zařazena do stejné skupiny jako přípojka křesla. 

- Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

- Nikdy nezapínejte funkci pro vstávání nebo relaxaci, pokud je křeslo v 

kontaktu s vodou. Vždy nejprve vytáhněte zástrčku. 

- Zařízení by nikdy nemělo být ponecháno bez dozoru, když je připojeno. Po 

použití jednoduše vytáhněte zástrčku a před použitím ji znovu zapojte. 

- Nepoužívejte venku - pouze pro domácí použití. 

- Při přemisťování zařízení netahejte za kabel. 

- Udržujte kabel mimo dosah povrchů, které se mohou zahřívat. 

- Nikdy nedovolte dětem používat zařízení bez dozoru. 

- Toto zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. 

- Nepracujte v blízkosti zařízení s rozprašovacími produkty nebo kyslíkem. 

- Když jsou všechny funkce zastaveny, můžete zástrčku vytáhnout. 

- Používejte toto zařízení pouze způsobem popsaným v této příručce. 

 

Zdravotní varování 

- Pokud máte jakékoli zdravotní potíže, poraďte se před použitím zařízení se 

svým lékařem. 

- Osoby s kardiostimulátorem by neměly tento výrobek používat. 

- Pokud trpíte bolestmi svalů nebo déletrvajícími bolesti, zařízení 

nepoužívejte, dokud si neporadíte se svým lékařem. Přetrvávající bolest 

může být známkou nemoci. 



Pokyny pro údržbu 

K použití: 

- Uchovávejte zařízení na bezpečném a suchém místě.  

- Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty nebo s předměty, které by mohly 

způsobit trhliny.  

- Ujistěte se, že kabel není omotán kolem křesla.  

- Neinstalujte křeslo příliš daleko od zásuvky, kabel nesmí být napnutý. 

K čištění: 

- Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky a ujistěte se, že vychladlo. 

- K čištění nepoužívejte žádné kapaliny. Vhodnější je vlhká houba nebo hadřík. 

Použijte jemné čisticí mýdlo nebo jemnou pěnu. Poté otřete suchým 

hadříkem. 

- K čištění křesla nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, 

petrolej, čističe na sklo nebo nábytek, ředidlo na barvy nebo horkou vodu. 

- Před čištěním se vždy ujistěte, že křeslo není používáno a že je zástrčka 

vytažena ze zásuvky. Nechte jej vychladnout a vždy jej čistěte čistým, mírně 

vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky. 

 

 
Označení CE 

 
Tento symbol označuje, že tento produkt splňuje požadavky všech 
směrnic ES platných pro tento produkt. Znamená, že tento produkt 
může být uveden na trh v kterémkoli členském státě v rámci EU. 

 

 

 

 

 

 

 



Likvidace 

Tento symbol označuje, že podle směrnice WEEE ((2012/19/EU); 
směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) 
nesmí být tento produkt zlikvidován s domovním odpadem. Tento 
produkt musí být odevzdán na určeném sběrném místě. Produkt 
můžete zlikvidovat například vrácením při koupi nového podobného 
produktu nebo jeho odevzdáním na oprávněném sběrném místě pro 
recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení. Nesprávné 
zacházení se starými zařízeními může mít negativní dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálně nebezpečným látkám, 
které obecně souvisí se starými elektrickými a elektronickými 
zařízeními. 

  Reg. č. WEEE DE 95310581 
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