INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

Przed użyciem
Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana
jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA.
Forma, odpowiednio dobrane proporcje oraz bezpieczne
materiały pozwoliły na stworzenie nowoczesnej leżanki SPA o
zdecydowanych liniach i kształtach. Leżanka posiada funkcję
regulacji konta nachylenia, oparcia, podłokietników, podudzia oraz
wysokości. W leżance SPA sterowanie odbywa się za pomocą pilota.
Korzystając z wszystkich funkcji tej leżanki należy stosować
się do przedstawionej instrukcji użytkowania i konserwacji.
Ze
względu
na
ochronę
praw
autorskich
jak
i warunków bezpiecznego użytkowania wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do wyrobu jest ZABRONIONE.
W procesie produkcyjnym uwzględniono wytyczne wg. normy
zakładowej: NZ 0001:2005 - Kryteria oceny jakości wyrobów. Wymiary
funkcjonalne. Wymagania bezpieczeństwa. Wymagania stateczności
Wyrób spełnia wymogi norm zakładowych oraz i posiada certyfikat CE.

PRZED PODŁĄCZENIEM FOTELA DO SIECI NALEŻY
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZEWÓD ZASILAJĄCY NIE JEST
USZKODZONY.
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Warunki bezpiecznego użytkowania
Leżanka SPA przeznaczona jest do siedzenia i leżenia, posiadają
dopuszczalne obciążenie statyczne 120 kg. Obciążenie „statyczne“
oznacza, że nie należy siadać gwałtownie czy rzucać na wyrób
ciężarów. • Nie wolno przesuwać i przenosić wyrobów gdy znajdują
się na nich osoby. • Na wyrobach nie należy stawać stopami czy
kolanami, huśtać się, siadać na podłokietnikach, siadać więcej
niż jednej osobie. • Wyrób należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych. • Wyrób należy chronić przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, silnymi środkami chemicznymi zwłaszcza farbami fryzjerskimi, rozjaśniaczami typu aceton, estry,
węglowodory chlorowane, itp. Środki te mogą spowodować trwałe
uszkodzenia elementów ochronnych wyroby (tapicerki). • W
przypadku zabrudzeń tapicerki najbezpieczniejsze jest użycie letniej
wody z mydłem lub płynów do czyszczenia rekomendowanych przez
firmę Panda Trzebnica Sp. z o.o. • Leżankę można czyścić jedynie
po jej wcześniejszym odłączeniu od zasilania. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia grozić może porażeniem prądem na wskutek zalania
elementów elektrycznych leżanki • Podczas użytkowania leżanki
zabrania się wkładania rąk pomiędzy pracujące elementy obudowy •
Użytkowanie leżanki bez zamontowanych obudów jest zabronione i
może grozić wypadkiem • Leżanka SPA posiada możliwość regulacji
położenia podłokietników • Niestosowanie w/w zasad może
prowadzić do wypadków, uszkodzeń wyrobów i wyklucza roszczenia
wobec dostawcy. Po zakończeniu okresu użytkowania wyroby z
polipropylenu nadają się do powtórnego przerobu – recyclingu.
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Dane techniczne
LEŻANKA SPA

- wysokość minimalna: 610 mm
- wysokość maksymalna: 900 mm
- szerokość całkowita: 780 mm
- długość całkowita: 2050 mm w pozycji rozłożonej
- max obciążenie: 120 kg
- waga leżanki: 120 kg
- moc silników: 2000 N, 4000 N
- zasilanie: 24V
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Elementy wyrobu
zagłówek
podłokietnik

oparcie
siedzisko
podudzie

obudowa leżanki
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urządzenie elektryczne 24V
sterujące pracą leżanki

Opis funkcji pilota
regulacja wysokości
podudzia

regulacja pochylenia
oparcia leżanki

regulacja wysokości
leżanki

kontrolka zasilania

INFORMACJE OGÓLNE:
Przyciski po Prawej stronie pilota służą do opuszczania elementów
fotela, natomiast przyciski po Lewej stronie pilota służą do podnoszenia
elementów fotela
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Opis funkcji leżanki SPA

ZMIANA WYSOKOŚCI LEŻANKI
Regulacji wysokości leżanki dokonuje się za pomocą silnika sterowanego elektrycznie przy użyciu pilota, poprzez naciśnięcie odpowiedniego
przycisku na pilocie (patrz instrukcja str. 6)

ZMIANA KĄTA POCHYLENIA OPARCIA
Regulacji kąta pochylenia oparcia dokonuje się za pomocą silnika
elektrycznego przy użyciu pilota, poprzez naciśnięcie odpowiedniego
przycisku na pilocie (patrz instrukcja str. 6)

-7-

Opis funkcji leżanki SPA

ZMIANA KĄTA NACHYLENIA I POŁOŻENIA
PODUDZIA
Regulacji kąta nachylenia podudzia dokonuje się za pomocą silnika
sterowanego elektrycznie przy użyciu pilota, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie ( patrz instrukcja str. 6)

ZMIANA WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKÓW
Regulacji dokonuje się ręcznie wybierając jedno z trzech możliwych
położeń (góra, środek, dół), aby ustawić podłokietnik w jednej z wybranych pozycji należy podciągnąć dźwignię regulacji do góry a następnie
opuszczając ja zablokować w wybranej przez siebie pozycji
UWAGA: REGULACJI NALEŻY DOKONYWAĆ OBURĄCZ

-8-

Sposób transportu
TU CHWYTAĆ

ZALECANY SPOSÓB TRANSPORTU LEŻANKI I JEJ
PRZENOSZENIA
Leżankę należy przenosić na dedykowanej dla niej palecie, wszelkie
czynności związane ze zmiana jej położenia (przenoszenie) należy wykonywać chwytając leżankę w miejscu zaznaczonym na rysunku.
W momencie przenoszenia leżanki musi być ona w pozycji rozłożonej.

BEZWZGLĘDNIE w czasie transportu leżanki nie należy
chwytać za części ruchome - gdyż może to skutkować ich wyłamaniem
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Panda Sp. z o.o.
ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica
tel. +48 71 387 46 55, fax. +48 71 387 24 84
www.panda.trzebnica.pl
serwis@panda.trzebnica.pl

