MERENS

ŽidLe MeReNS je URčeNa k SeZeNí v jedNoSMěNNéM PRovoZU v běŽNéM kaNceLářSkéM PRoStředí. MaxiMáLNí NoSNoSt ŽidLe je 120 kg. ZáRUčNí Lhůta je
48 MěSíců a Počítá Se ode dNe ZakoUPeNí ZboŽí.
REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) P
 řevzetí zboží
	
Při převzetí zboží se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušeny obaly. Správnost potvrdí svým
podpisem dodacího listu.
2) Lhůta uplatnění reklamace
	
Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné
montáži se reklamují s originálním obalem.
3) U
 platnění reklamace
	
Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době
záruční lhůty. Reklamace musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno.
4)	Záruky se nevztahují na:
	
 vady zboží způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
	
 vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou nebo nesprávným používáním zboží
	
 vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození

ÚDRŽBA
Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem
s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

Seznam částí
 5x kolečko
 1x kříž

Návod k montáži
krok první
zasazení koleček do kříže
a následně vložení pístu
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 1x píst
 1x židle sedák/opěrák a područky
– v celku (bez hlavové opěrky)
Hlavová opěrka je balena samostatně
a dodávána jako volitelné příslušenství

krok druhý
nasazení celé židle
na kříž s kolečky a pístem
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Popis ovládacích prvků
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1 Nastavení výšky sedáku
Pro zvedání výšky sedadla zvedněte pravou páčku nahoru a uvolněte ji
v požadované výšce. Pokud chcete snížit výšku sezení, sedněte si na střed židle, poté opět zvedněte páčku nahoru
a uvolněte ji v požadované výšce.

5 Nastavení sklonu sedadla
Pro nastavení sklonu sedadla, při vstávání ze židle, zatlačte sedadlo dozadu,
poté stlačte páčku mezi levou područkou a levou stranou sedáku. Nyní můžete nastavit náklon sedáku pohybem
dopředu nebo dozadu.

2 Synchronní mechanika
Pro odjištění synchronní mechaniky,
zvedněte levou páčku a poté se opřete dozadu, odjistíte tím antiblokovací
systém. Tento systém můžete opět
zablokovat v jakékoliv poloze krokem
zpět.

6 Nastavení hloubky sedadla
Pokud potřebujete nastavit hloubku
sezení, zmáčkněte páčku na levé straně pod sedadlem. Nyní můžete nastavit hloubku sedáku ve třech pozicích.

3 Nastavení bederní opěrky
Pro nastavení bederní opěrky použijte
zadní táhlo na bederní opěrce a nastavte ji do takového místa, které Vám
bude nejvíce pohodlné.

7  Nastavení výšky, hloubky
a úhlu područek
Pro nastavení výšky područky použijte tlačítko na přední straně područky.
Uchopením podušky područky si můžete nastavit úhel a její hloubku.

4 Nastavení síly naklápění
Pro nastavení silnějšího odporu náklonu vytáhněte kličku a otočte jí ve
směru hodinových ručiček. Pro slabší sílu náklonu otáčejte páčkou proti
směru hodinových ručiček. Po dokončení seřízení zatlačte páčku zpět.

8 Nastavení opěrky hlavy

(dodáváno jako volitelné příslušenství)

Pro nastavení hlavové opěrky uchopte oběma rukama opěrku hlavy. Tahem nahoru a dolů nastavíte výšku
a úhel opěrky.

