ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА СТОЛ SWOPPER
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Със swopper вие направихте избора за здравословен и активен начин на седене. Този документ съдържа всичко, което
трябва да знаете за вашия swopper. Ако все пак се нуждаете от повече информация, може да се свържете с нас на swopper@happydreams-bg.com.
КАК ДА СГЛОБИТЕ ВАШИЯ SWOPPER?

Вашият swopper се доставя в три части. Сглобяването на swopper става последователно, както е показано на схемите (виж 1-3).
Моля, обърнете внимание: поправката или разглобяването на продукта се извършва само от оторизиран дилър (столът е окомплектован с набор
инструменти за сглобяване).

1. Поставете амортисьора с пружината в отвора на основата.
2. Скалата трябва да сочи към отворената страна на основата.
3. След това поставете седалката върху пружината.
Натиснете нагоре и надолу – и вашият swopper е готов за употреба!
СЪВЕТИ ЗА НАЧИНАЕЩИ

1. Позициониране на swopper
Поставете swopper така, че отворената част на основата да сочи към бюрото ви. В тази позиция седалката се накланя леко напред докато
работите, а когато се облегнете назад, обратнатa съпротива на swopper ви дава сигурна опора.
2. Активен начин на седене
Седнете в центъра на седалката. Столът позволява вертикални пружиниращи движения, като вие запазвате баланс благодарение на
тежестта на тялото ви. Този баланс помага да укрепите различни мускулни групи. Докато работите на бюрото си, ще усетите как swopper се
накланя напред, но вашият гръб остава изправен.
КАК ДА МОНТИРАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ МЕТАЛНИТЕ И ФИЛЦОВИ СТЪПКИ ?

Swopper, във вариант без колела обикновено е окомплектован с метални стъпки. Те са подходящи за използване върху
мокети и килими, но никога върху повърхности които могат да се намокрят. За гладки повърхности като камък, фаянс,
гранитогрес, естествен и ламиниран паркет, корк , моля използвайте само филцови стъпки. Ако те не са включени към
вашия swopper, могат да бъдат предоставени допълнително при запитване. За да подмените стъпките, внимателно
обърнете стола и отстранете металните стъпки с помощта на френски ключ (схема 1).
КАК ДА МОНТИРАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ КОЛЕЛАТА НА SWOPPER?

Ако сте избрали swopper с колела, то те са включени към стола ви и са в съответствие с DIN EN 12529. Универсалните
колела могат да бъдат използвани върху всякаква повърхност. При необходимост може да използвате специалната
кръгла грапава приставка, която се монтира в долната част на основната конструкция (схема 1). Това ще ви предпази от
неконтролируемо приплъзване. Вие може лесно да я монтирате, като отстраните черната гумена капачка, и поставите
приставката на нейно място. Сега използването на swopper върху гладки повърхности е безпроблемно.
НАСТРОЙКИ

Вие може да настроите swopper в различни позиции, в зависимост от вашите индивидуални изисквания: височина, натовареност на
пружината, странично движение и позиция на облегалката.
1. Настройка на височината - Използвайки лоста под седалката (виж схема 1), може постоянно да променяте височината на
swopper. Ние препоръчваме ъгъла на краката ви при отворено положение да бъде над 90°. Ако не е възможно да коригирате височината на работното си място, тогава коригирайте височината на swopper, за да постигнете оптимална дистанция между вашите очи и работната повърхност.
2. Натовареност на пружината - Може да настроите натовареността в зависимост от това дали искате повече или помалко движение. За целта трябва да вземете предвид своето тегло. Най-добрият вариант е, когато може да се движите
безпроблемно във всички посоки, без да имате пречки. Настройването става посредством намиращият се в долната част
на swopper винт (схема 2). Ако винта е развъртян максимално до долу, столът ще се движи във всички посоки, като така е
подходящ и за хора с ниско тегло. Ако желаете по-малко движение, затегнете винта в обратна посока, нагоре.
3. Странични движения - Страничните движения на swopper са от решаващо значение за активното поддържане на
мускулите ви. Колкото по-прецизна е настройката, толкова повече се заздравяват вашите мускули. Ние препоръчваме да
започнете с по-ограничени движения и постепенно да коригирате настройките, имайки за цел възможно най-голямо
натоварване. За целта, обърнете swopper надолу и завъртете ръкохватката към ‘’+ ‘’ за повече странични движения, и към
‘’–‘’ за по-малко движения (схема 3).
4. Облегалка - Височината на облегалката е контролируема - за да я нагласите според своите нужди, натиснете бутона
от вътрешната страна на облегалката. След като изберете подходящата за вас височина, отпуснете бутона (схема 4).
ПОДДРЪЖКА

Поддръжката на swopper е много лесна. Тя зависи от материала на калъфа, а именно:
Микрофибър: използвайте само вода и pH неутрална сапунена пяна. Петната от мазнини трябва предварително да се третират с етилов
алкохол. След всяко почистване, изплакнете обилно с чиста вода. Никога не използвайте препарати, съдържащи хлор!
CARE/Stamskin: тази специална материя трябва да се почиства само с хладка вода. Ако се налага може да използвате хладка сапунена
вода и мека четка. Няма нужда от дезинфекция. Не използвайте препарати за кожа, за премахване на петна или разтворители.
Кожа: Както всички фини материали, и тя е изключително чувствителна към механични повреди. Ако се замърси, избършете с влажна
кърпа, а след това със суха. Третирайте с подходящи за кожа препарати.
Softex: използвайте влажна кърпа, ако е необходимо с течен почистващ препарат, състоящ се от 50% вода и 50% алкохол, или с препа-рат,
с нормално съдържание на амоняк.
Основа : Отпечатъците оставени от подметките на обувките се отстраняват най-добре с помощта на мека кърпа.
ГАРАНЦИЯ
Столовете swopper са произведени в съответствие с всички европейски стандарти за качество. Ето защо ние ви даваме 3 години пълна гаранция,
считани от датата на покупката. Тя покрива фабрични дефекти на материалите и функционалността на всички части на стол swopper. Гаранцията не е
валидна в случаи на
дефекти, възникнали в следствие на външно влияние и механични повреди (с късване, срязване, изгаряне, продупчване;
замърсяване от плесенни петна (мухъл) в следствие на повишена и неестествена влажност в помещението; почистване на продукта с абразивни или
неподходящи за целта химически препарати; увреждане на продукта в резултат на лоша поддръжка, немарлива употреба или по друг начин както и
повреди, причинени от домашни любимци; надрасквания на основата. Гаранцията не е валидна и в случаи на нормалните промени в характеристиките
на продукта, причинени при обикновената му, всекидневна употреба, които не оказват влияние на свойствата му и не го правят негоден за
обичайната употреба на стоки от съответния вид. Рекламация се предявява в сток от 3 години от датата на покупка и след предоставяне на касов
бон/ фактура и оригинална гаранционна карта, с попълнени дата, подпис и печат на търговския обект.

