PL

WSTĘP:

ZMIANA FUNKCJI MEBLA:

Bardzo dziękujęmy za zakup naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich
starań aby sprostał on Państwa oczekiwaniom. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał i móc cieszyć się jego walorami przez wiele lat prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
CHESTAIR - CECHY PRODUKTU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 w 1 - funkcje: schodek dla dzieci, krzesełko, skrzynia na zabawki
zbudowany z litego drewna
odpowiednie dla dzieci w wieku 1,5 - 5 lat
pokryty naturalnymi woskami olejnymi zgodnymi z PN-EN 71-3, wykończenie jedwabisty połysk
ramię z blokadą przeciwdziałającą niekontrolowanemu opuszczeniu
klapa wyposażona w zawiasy z wolnozamykaczami, zabezpieczającymi przed
hałasem i przytrzaśnięciem palców
możliwość otwarcia klapy w obu położeniach ramienia
stabilna konstrukcja
antypoślizgowe podkładki
waga: 6,5 kg
obciążenie statyczne do 80 kg
projektowany z uzwględnieniem zapisów normy PN-EN 14988
wzór przemysłowy chroniony na obszarze UE zarejestrowany w Urzędzie Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO pod nr 004034536-0001
ZAPROJEKTOWANY I WYKONANY W POLSCE przy użyciu ekologicznych i biodegradowalnych materiałów

1.FUNKCJA SCHODKA
ramię dosunięte do korpusu

2.POZYCJA POŚREDNIA
przygotowanie do zmiany funkcji,
odsunięcie ramienia
aż do wyraźnego oporu

INFORMACJA O PRODUKCIE:
•
meble zbudowane są z litego drewna według tradycyjncyh technologii, przy
ograniczonym udziale łączników metalowych i sklejki
•
drewno jest materiałem naturalnym posiadającymi zróżnicowane odcienie,
kolorystykę, usłojenie, ilość sęków, dlatego egzemplarze z tego samego rodzaju
drewna i w tym samym wykończeniu mogą różnić się między sobą i nie stanowi
to wady produktu
•
wykończenie i zabezpieczenie mebla wykonywane są ręcznie co podkreśla indywidualny charakter każdego egzemplarza
•
odcień mebla zmienia się z czasem i jest spowodowany działaniem światła
naturalnego
•
powierzchnia mebla została zabezpieczona podwójną warstwą naturalnych
twardych wosków olejnych, są to preparaty najwyższej klasy spełniające normę
PN-EN 71-3 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek

•
•

•
•
•

CZĘŚCI SKŁADOWE MEBLA I WYMIARY:

•
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•
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KLAPA SKRZYNI
KOPRUS
KRĄŻEK BLOKADY

•
4.FUNKCJA KRZESEŁKA Z OPARCIEM
zablokowanie ramienia poprzez niewielki nacisk
aż do oporu

ZAWIAS

•
•
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Chestair - schodek wielofunkcyjny
Instrukcja użytkowania
Prosimy o zachowanie tej instrukcji.

49

po wyjęciu z opakowania mebel jest gotowy do użytku
produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 2-giego roku życia potrafiących
samodzielnie siedzieć
mebel użytkuj zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem
przechowuj w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej
powietrza 40-70%, w temperaturze 10-35 stopni C
chroń mebel przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci,
rozpuszczalników
ciecze rozlane na powierzchni mebla natychmiast wytrzyj, zwracając szczególną
uwagę by nie dostały się w miejsca łączeń
mebla nie ustawiaj nigdy w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł
ciepła takich jak grzejniki, piece czy kominki
nie umieszczaj gorących potraw i napojów bezpośrednio na żadnej z powierzchni mebla, może to spowodować ciężkie do usunięcia odbarwienie lub uszkodzenie
powłoki
mebla nie używaj jeżeli jakakolwiek jego część jest złamana, oderwana lub jej
brakuje
sprawdzaj regularnie czy wszystkie stopki silikonowe są na swoim miejscu
zachowaj opakowanie do późniejszego transportu lub przechowywania

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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RAMIĘ ZE STOPNICĄ/
OPARCIEM

POWROTNA ZMIANA FUNKCJI
lekko ptrzytrzymując korpus jedną ręką ,
drugą podnieść i odblokować ramię a następnie wykonać czynności 1-3 w kolejności
odwrotnej

•
•

•
•
•
•
•

MEBEL NIE JEST ZABAWKĄ, DLATEGO NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA
BEZ OPIEKI !
zmiana pozycji ramienia powinna być wykonywana przez lub w obecności osoby
dorosłej
zmieniając położenie ramienia jedną ręką przytrzymuj korpus a drugą chwytaj
za stopnicę/oparcie
podczas ruchu ramienia nie wkładaj palców w przestrzeń zawiasu
nie używaj mebla jeżeli pozycja ramienia nie znajduje się w położeniu
prawidłowym stosownie do funkcji, jak pokazano na rys. 1 i 4
użytkowanie mebla w funkcji schodka powinno odbywać się zawsze pod nadzorem osoby dorosłej
nie należy stawać na dnie skrzyni mebla, ryzyko urazu lub uszkodzenia mebla
nie należy wyginać klapy mebla poza wyczuwalny opór wyznaczony przez
zawiasy

należy okresowo sprawdzać dokręcenie śrub mocujących ramię, dostęp do śrub
uzyskuje się po otwarciu klapy
mebel przenosić w pozycji krzesełka chwytając za ramię
maksymalne obciążenie statyczne stopnia lub korpusu - 80 kg

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA DREWNA OLEJOWANEGO:
•
•
•

UWAGA! WAŻNE WYTYCZNE UŻYTKOWE:

•
•

3.PODNIESIENIE RAMIENIA
krążki blokady wprowadzane są
w wyżłobienia w ramionach
stopnia

•

•
•
•
•
•

do okazyjnego przetarcia mebla zalecamy użyć miękkiej ściereczki, suchej
lub wilgotnej a nadmiar wilgoci zebrać suchą szmatką lub miękkim ręcznikiem
papierowym
do codziennej pielęgnacji zalecamy Osmo Płyn do czyszczenia w spray’u 8026,
zawiera on mydła na bazie naturalnych olejów specjalnie przeznaczone do
powierzchni olejowanych, nie wyszusza i nie ściera powłoki
raz do roku zalecamy użycie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku w płynie
Osmo 3029 bezbarwny celem odświeżenia powłoki, w przypadku intensywnie
użytkowanych mebli jak: schodek, stolik nawet 2x doroku
meble wycieraj zgdonie z kierunkiem usłojenia
do czyszczenia nigdy nie używaj ostrych gąbek ani szczotek
nie używaj środków chemicznych, detergentów ani rozpuszczalników
powstałe zabrudzenia spożywcze usuń niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie
dopuszczaj do ich zaschnięcia na powierzchi mebla
w przypadku stwierdzonych uszkodzeń powłoki olejowej możliwa jest jej
miejscowa lub nawet całkowita renowacja, celem uzyskania bliższych wskazówek
prosimy o kontakt na adres info@laas-furniture.eu

GWARANCJA I REKLAMACJA:
•
•
•
•

każdy produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta
firma LAAS nie uwzględnia gwarancji w przypadku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji mebli a w szczególności narażenia na działanie wysokich temperatur, źródeł ciepła, wilgoci
firma LAAS nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie mebla podczas
eksploatacji
reklamacje należy zgłaszać na adres producenta lub mailowo na adres:
info@laas-furniture.eu

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące działania naszych mebli prosimy kierować na
adres info@laas-furniture.eu bądź poprzez profil na Facebook’u
www.facebook.com/laas.furniture.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
LAAS S.C. Leszek Chęciński Andrzej Ryniak
30-805 Kraków, ul. Kolejowa 4
NIP 679-314-83-66 REGON 366739405
www.laas-furniture.eu

