Sorszám:

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával és a mi termékünket választotta.
Kívánjuk, hogy bútora minél tovább szép és jó legyen, minél nagyobb megelégedésére
szolgáljon!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY
1. A minőségi bizonyítvány kiállítója:
Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.
2. Forgalmazó:
Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.

Használati, kezelési útmutató
1. Funkció, rendeltetésszerű használat

3. A termék megnevezése: Főnöki szék

Az Ön által vásárolt termék általános, (irodai) célokra használható napi maximum 8
órában. A vezetői fotelt rendeltetésszerűen 110 kg-nál nem nehezebb személy
hordozására tervezték. A nem megfelelő helyzetben való használat (hintázás,
megdöntött helyzetben való használat, ülőlap egyenetlen terhelése) a teherhordó
szerkezetek meghibásodását okozhatja, balesetveszélyes. A túlzott terhelés (akár az
egyes alkatrészeké) idő előtti elhasználódáshoz vezethet. A termék szabadtéri
használatra nem alkalmas, ugyanis a nedvesség károsíthatja a szövetet, szivacsozást, a
fa és a fémrészeket.

4. Súlykorlát: 110 kg
5. Termék azonosítás: fémszerkezet, szivacs párnázat, fa, műanyag
alkatrészek, bőr, műbőr vagy szövet kárpitozással.
6. Csomagolás: kartondoboz, fólia
7. MINŐSÉGI TANÚSÍTÁS:
Jellemző tulajdonságok:
Stabilitás
Szilárdság
Tartósság
Mechanikai ellenállása
Hőállósága
Víz- és vegyszerállósága
Klímaállósága
A kárpitozás rugalmassága
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8. Minősítés az MSZ: 9055:1986, 8894:1985, 8352: 1987 szerint.
A minőségi osztály: I. oszt.
9. Használati-kezelési útmutató: mellékelve
10. Egyéb adatok: Szállítás, raktározás: a termék sérülékeny – szállításkor,
árumozgatáskor fokozott körültekintéssel kell eljárni!
11. A minőségi bizonyítvány kelte: 2013-03-04.
Antares Hungary Kft.
6763 Szatymaz, Kossuth u.14.

2. Tisztítás, karbantartás
Tisztításhoz kizárólag semleges kémhatású mosószereket lehet használni, a
kereskedelemben kapható tisztítószerek használati utasításainak betartásával. A
bútorhuzatot rendszeresen porolja le, puha kefével kefélje át, vagy porszívóval
tisztítsa ki. A fém, fa és műanyag részek száraz, ill. enyhén nedves törlőruhával
tisztíthatók.
Figyelem! A csavarok és a rögzítő gombok tartását és beállítását havonta legalább
egyszer ellenőrizni kell, szükséges a karfacsavarokat utána húzni, kitisztítani a
görgőket, valamint évente egyszer a mozgó alkatrészeket kenőanyaggal kell
kezelni.
A nem készre szerelt termékek szerelési útmutatója a termékhez csomagolva található.
A készre szerelt termék a kicsomagolást követően használatba vehető.
A kárpit testtel érintkező felülete és az egyéb kárpit felületek (pl. a háttámla hátsó
része, oldala) is műbőr borításúak.

Forgalmazó illetve javítószolgálat elérhetőségei:
Neve: Antares Hungary Kft.
Címe: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.
Tel: 62-583-510
e-mail: antares@antares.hu

Szerelési útmutató

l. Használatba vétel, üzembe helyezés
Főnöki szék,
A székek összeszerelése a mellékelt ábra szerint történik:
A görgőket (5) helyezzük be a lábkeresztbe(4), illetve a lábkereszt furatába állítsuk
bele a gázteleszkópot(3), mely automatikusan rögzül .Helyezzük a gázhenger takaró
burkolatát(2)a gázhengerre(3). A kiegészítő szerelék csomagban található csavarok
segítségével, szereljük fel a szék ülőlapjára a szék ún. hintamechanikáját. A
gázteleszkóp felső részére az ülőlap alján elhelyezkedő kioldó szerkezetbe illeszkedik,
melyre könnyedén ráhelyezhető az ülőlap. Ezt követően, a karfák felszerelésével
hozzárögzíthetjük az ülőlaphoz a háttámlát is. Egyes típusoknál, a fotel ülő-illetve
hátlapja egyben van. Ebben az esetben egyben kell ráilleszteni a fotelt a gázhengere,
amely szintén automatikusan rögzül. Az ilyen típusoknál előre is felszerelhetjük a
karfákat a székre. Az ülésmagasság az ülőlap jobb oldalán található fémkarral
állítható, a fémkar felfelé történő húzása segítségével. Az ülőlap felemelésekor
maradjunk állva, ne helyezzük rá a testsúlyunkat. Az ülőlap leeresztése a széken ülve
történik, szintén a fémkar felfelé történő húzásával. A fentebb említett kar kifelé
történő húzásával aktiválhatjuk a fotel hintamechanikáját (kioldó szerkezetét), illetve
betolásával fixálhatjuk azt.
Az összeszerelés során ügyeljen a következőkre:
Ne húzza meg a karfacsavarokat már közvetlenül az alkatrészek összeillesztése után!
Pozícionálja a karfákat, hogy megfelelően álljanak az ülő- és hátlaphoz képest, majd
ezt követően húzza meg a csavarokat!
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