NÁVOD NA POUŽÍVANIE
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Vyhlásenie o zhode CE

V ďalšej časti textu nájdete textilné zloženie materiálu,
resp. materiálov poťahov, pre ktoré ste sa rozhodli:

himolla Polstermöbel GmbH
Landshuter Strasse 38
84416 Taufkirchen/Vils
Nemecko
týmto prehlasuje, že ďalej uvádzaný výrobok/výrobky,

Tabuľka obsahuje všetky výrobky, ktoré sú súčasťou rozsahu dodávky.
Varianty označené * podliehajú povinnosti označenia značkou CE.

pokiaľ sa ich to týka, boli koncipované a vyrobené v súlade s nasledovnými smernicami Európskej rady:
Smernice ES
2006/42/EG					

Smernica ES o strojových zariadeniach

2014/35/EU					

Smernica pre nízko napäťové zariadenia

2014/30/EU					

Smernica o elektromagnetickej znášanlivosti

harmonizovaná norma: EN ISO 12100 - 1 : 2010

Posudzovanie rizika

Splnomocnená osoba za dokumentáciu:
					
					

Florian Ganslmeier
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84416 Taufkirchen/Vils
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Taufkirchen/Vils

Právoplatný podpis			
				
				

Ralph Bestgen
vedenie spoločnosti
himolla Polstermöbel GmbH
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Gratulujeme vám k vášmu novému čalúnenému nábytku himolla.
Viac ako 60 rokov skúsenosti jedného z vedúcich výrobcov čalúneného
nábytku je vašou zárukou! Vysokú kvalitu použitých materiálov a spracovania
dokazuje trojnásobná 5-ročná záruka poskytovaná firmou himolla! Náš
čalúnený nábytok nesie značku kvality nemeckej nábytkárskej asociácie

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. To znamená, že konštrukcia,
materiály a výroba zodpovedajúca ekologickým požiadavkám podliehajú
najprísnejším kritériám kontroly!
EMISSIONSKLASSE

für Möbel
Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19800008
Kollektion / collection / Modell / model
Gesamtkollektion
Prüfnummer / control number
15-010-10

Výňatok z certifikátov, kontrolných
značiek a záručných pečatí:

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

Ako pracovať s týmto návodom na používanie:
Aby ste si čo najdlhšie užívali nový čalúnený nábytok, poznamenajte si
prosím v tomto návode na obsluhu nasledujúce všeobecné informácie o
produkte. Konkrétne informácie o čalúnenom nábytku nájdete na našej
domovskej stránke na adrese
www.himolla.com.
Číslo AB himolla
(= číslo zákazky)

Číslo modelu

Č. zákazky:

Preto je dôležité poznať číslo modelu, typ modelu a skupinu výrobkov
nového čalúneného nábytku. Typový štítok nájdete nižšie na vnútornej
strane krytu tohto návodu na použitie alebo pod čalúneným nábytkom.
Druh dreva

Dodatočná výbava

Skupina výrobkov

napr. Cumulus-Vario10

7766554

Model

Druh/typ Variant

Drevo

Odtieň
morenia

Dodatočná výbava

Skupina výrobkov

7568

38

43

016

Z90

Cumulus Vario 10

E44

Druh modelu

DÔLEŽITÉ: Prečítajte si popis funkcie!!
Popis funkcie zodpovedajúci vášmu nábytku si môžete stiahnuť z našej
domovskej stránky, link (www.himolla.com/funktionsbeschreibung). Potom
si vyhľadajte skupinu výrobkov, zodpovedajúcu vášmu výrobku, ktorá je
uvedená na štítku, nalepenom na vnútornej strane obalu tohto návodu na
používanie (pozri príklad).
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Odtieň morenia

Označenie variantu

napr. Cumulus-Vario10
Vyhotovenie 1-motorické
s bežnou podnožkou

Ďalšou možnosťou je zaslať nám e-mail (funktionsbeschreibung@
himolla.com) s uvedením čísla AB, na základe ktorého vám zašleme
príslušný popis funkcie vo forme súboru pdf. Ak by vám ani táto možnosť
nevyhovovala, môžete nás kontaktovať telefonicky (č. tel. 0049 8084 25-0),
uviesť číslo zákazky a vyžiadať si popis funkcie vo forme pdf dokumentu.
DÔLEŽITÉ: Berte, prosím, do úvahy, že bez uvedenia čísla AB firmy
himolla vaša požiadavka nemôže byť spracovaná.
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1. Všeobecné bezpečnostné pokyny
1.1

Použitie zodpovedajúce danému účelu

Nábytok, ktorý naša firma vyrába, je určený do všeobecných obytných
priestorov. Zabezpečte, aby bol váš čalúnený nábytok umiestnený a
používaný výlučne vo všeobecných obytných priestoroch. Náš nábytok nie
je určený do mokrých a vonkajších priestorov.
Tento návod na používanie bol vypracovaný výrobcom a je súčasťou
vášho produktu. Informácie, ktoré obsahuje, sú určené pre osoby, ktoré si
produkt zakúpili, resp. ktoré ho používajú. Skôr, ako začnete tento nábytok
používať, pozorne si prečítajte návod na používanie. Používanie v súlade
s návodom zaručuje bezpečnosť osôb a bezpečnosť produktu, ako aj
úspornosť a dlhú životnosť. Výrobca neručí za prípadné škody spôsobené
nedodržaním návodu na používanie, ako ani za škody spôsobené vykonaním
neoprávnených zmien na produkte.
Neprimerané používanie
Za škody spôsobené používaním nezodpovedajúcim danému účelu
a nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na používanie je
zodpovedný výlučne používateľ; výrobca v takýchto prípadoch nepreberá
žiadnu záruku.
Úpravy alebo zmeny
Akékoľvek zmeny relevantné z hľadiska bezpečnosti, ktoré vykonal alebo
dal vykonať používateľ, sú zakázané.
Upozornenie: Elektromagnetické vlastnosti čalúneného nábytku môžu byť
doplnkami, resp. zásahmi vykonanými používateľom, negatívne ovplyvnené.

náhradné diely alebo náhradné diely schválené výrobcom. Za škody
spôsobené použitím náhradných dielov alebo dielov podliehajúcich
rýchlemu opotrebovaniu, ktorých používanie nie je schválené výrobcom,
výrobca nepreberá žiadne ručenie.
Technické zmeny
himolla pracuje na neustálom ďalšom vývoji svojich modelov a aplikovaných
technológií. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo vykonávať zmeny
súvisiace s technologickým vývojom bez predchádzajúceho informovania.
Prosíme o pochopenie, že v rozsahu dodávky sú kedykoľvek možné zmeny
týkajúce sa výbavy a technológie.

1.2

Riziká pri manipulácii s čalúneným nábytkom

Základnou podmienkou bezpečnej manipulácie a bezporuchovej
prevádzky tohto čalúneného nábytku je oboznámenie sa a dodržiavanie
bezpečnostných a používateľských pokynov uvedených v tejto príručke.
Dôležité! Dôkladne si tento návod na používanie prečítajte a uschovajte si
ho, aby ste sa k nemu prípadne mohli vrátiť.
Upozornenie: Všetky čalúnené nábytky himolla s elektrickou výbavou
zodpovedajú príslušným európskym smerniciam (pozri Vyhlásenie o zhode,
strana 1).

Náhradné diely a diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu
Použitie náhradných dielov a dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu
od iných výrobcov môže byť nebezpečné. Použité smú byť len originálne
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1. Všeobecné bezpečnostné pokyny

1.3

Povinnosti používateľa

Používateľ sa zaväzuje dbať na to, aby sa vo funkčnom priestore (rizikovom
priestore) čalúneného nábytku nenachádzali žiadne tretie osoby, žiadne
časti tela, zvieratá ani predmety. Taktiež sa zaväzuje dôkladne si prečítať
tento návod na používanie a porozumieť mu.

1.4

Symboly a pokyny na čalúnenom nábytku alebo
jeho obale

Dodržiavajte všetky varovania a bezpečnostné pokyny, ktoré sú prípadne
umiestnené na čalúnenom nábytku, ako aj všetky ostatné označenia, napr.
zaistenia pri preprave alebo poprípade montážne návody.

1. Všeobecné bezpečnostné pokyny
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2. Popis výrobku
2.1

Kostra / čalúnenie / poťah

1. Nosné časti
Pre zaručenie dlho pretrvávajúcej kvality sa pri čalúnenom nábytku himolla používajú nosné diely
z masívneho dreva, resp. z kovu.
2. Dizajn
Aby bolo možné pri správnom používaní zaručiť vysokú kvalitu spracovania vášho čalúneného
nábytku a trvalý tvar, sa pri častiach udávajúcich tvar (napr. bočná a chrbtová časť) požívajú
materiály, akými sú polystyrén a pena z duromérneho plastu.
3. Podpruženie
Čalúnený nábytok himolla poskytuje kvalitatívne vysoký, dlho pretrvávajú, rovnomerný komfort na
sedenie. Pre zabezpečenie tohto komfortu sa ako podklad používajú vlnité pružiny.
4. Penový materiál sedadla a chrbtovej časti
V oblasti sedadla a chrbtovej časti sa v prevažnej miere používa naša vlastná tvarovaná pena
Superlastic. Pre zachovanie konštantnej kvality sa vykonávajú nepretržité testovania vo firemnom
laboratóriu.
5. Poťahový materiál
Ako poťahový materiál sa používajú len látky, resp. koža, ktoré vyhoveli kvalitatívnym testom.

Upozornenie: Pri mnohých funkčných modeloch sa namiesto drevenej konštrukcie používa konštrukcia
tvorená kovovým rámom. Technológia kovania poskytuje rôzne funkčné možnosti. Všetky použité kovania sú
odolné voči korózii, sú opatrené lakovým náterom a spĺňajú požiadavky na trvanlivosť podľa RAL GZ 430.

2.2

Ovládacie a indikačné prvky

Podrobný popis ovládacích a indikačných prvkov si môžete stiahnuť na
našej domovskej stránke, link (www.himolla.de/funktionsbeschreibung).
Ovládací prvok s nočným dizajnom pri nasledovných skupinách výrobkov:
Cumulus-Vario10, Cumulux, Varioflex, CumulyFlex, Easy Swing 1, Senator
a Massage.
Klávesnica je opatrená celoplošným energeticky úsporným osvetlením. Pri
stlačení ľubovoľného tlačidla sa na dobu cca 1 minúty rozsvieti celá plocha
klávesnice. V prípade osôb so zrakovými ťažkosťami umožňuje osvetlenie
podstatne jednoduchšie rozpoznať jednotlivé ovládacie symboly.
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Upozornenie:
Tiché bzučanie a/alebo zahriatie ovládacie prvku je spôsobené zapnutím
osvetlenia a je normálne.
Upozornenie:
Vo vašom ovládači sú integrované veľmi citlivé elektronické súčiastky.
Dbajte preto nato, aby vám ovládač nespadol na zem!
Upozornenie týkajúce sa čistenia:
Plochu klávesnice môžete čistiť vlhkou handrou. Nepoužívajte chemické
čistiace prostriedky.

2. Popis výrobku

2.3

Technické údaje

Prívod elektrického prúdu je zabezpečený prostredníctvom externého
transformátora s kruhovým jadrom s integrovanou automatickou ochranou
pred prehriatím (výnimka: V prípade masážneho kresla je transformátor
integrovaný) a/alebo zabudovaných energeticky úsporných spínacích
zdrojov.
Upozornenie: Motory nie sú dimenzované na nepretržité používanie.
Dodržiavajte preto pri používaní nasledovné základné pravidlo:
Doba zapnutia ~ 20 %
Prívod elektrického prúdu:

Sieťové napätie (vo voltoch)
Sieťová frekvencia (v hertzoch)
Prevádzkové napätie
(vo voltoch)
Príkon v kľudovom stave
(vo wattoch)

Systémy
Systémy so
s transformátorom
spínacím
s kruhovým jadrom
zdrojom
110V / 230V / 240V AC 100 – 240V AC
50 – 60 Hz
50 – 60 Hz
max. 29 V DC
max. 29,4 V DC
< 3500 mW

< 500 mW

Himolla používa tri rôzne druhy akumulátorových batérií:
Zabudovaná lítium-iónová batéria – v nasledovných segmentoch:
Easy Swing, Cosyform individual atď.
Vyhotovenie batérie
Kapacita
Výstupné napätie
Teplotný rozsah
Doba nabíjania

Lítium-iónová batéria (li-Ion)
1,3 Ah
29,4 V DC
0°C – +40°C
cca 3-12 hodiny (v závislosti od stavu nabitia)

Upozornenie: Používané batérie vyšlú pri príliš nízkom zvyškovom nabití
akustické varovanie. Signál sa ozve len počas prevádzky. Po jeho zaznení
napojte, prosím, kreslo okamžite na nabíjačku. Počas nabíjania je kreslo
schopné prevádzky a môžete ho používať!
olovo gélové batérie – v nasledovných segmentoch:
Cumulus Vario10, Cumuly atď.
Vyhotovenie batérie
Kapacita
Výstupné napätie
Teplotný rozsah
Doba nabíjania

2 x olovená batéria NP7-12
7 Ah
24 V DC
0°C – +40°C
~ 16 hodín

Upozornenie: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, odporúčame nabíjať
kreslo jedenkrát týždenne.
Externé lítium-iónové vymeniteľné batérie – v nasledovných segmentoch:
Easy Swing 1, Cosyform 2.0 atď.
Vyhotovenie batérie
Kapacita
Výstupné napätie
Teplotný rozsah
Doba nabíjania

Lítium-iónová batéria (li-Ion)
2000 mAh
33,6 V DC
0°C – +60°C
~ 7 hodín

Upozornenie: Používané batérie vyšlú pri príliš nízkom zvyškovom nabití
akustické varovanie. Signál sa ozve len počas prevádzky. Po jeho zaznení
zasuňte, prosím, batériu okamžite do nabíjačky. Počas nabíjania je kreslo
schopné prevádzky a môžete ho používať! Na batérii sa nachádza aj
dopytovacie tlačidlo, umožňujúce zobrazenie prahu nabitia prostredníctvom 4
LED. Batérie majú aj funkciu režimu spánku s tlačidlom na zapnutie a vypnutie.

(Bližšie informácie v príslušnom popise funkcie na
www.himolla.de/funktionsbeschreibung.)

2. Popis výrobku
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Vhodné iba na použitie vo vnútorných priestoroch.
• Batérie sa smú nabíjať len v originálnej nabíjačke himolla, ktorá je
súčasťou dodávky.
• Nabíjačku a príp. batérie chráňte pred dažďom a vlhkosťou. Vniknutie
vody do nabíjačky zvyšuje nebezpečenstvo úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
• Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zásuvku. Ak by ste
mali zistiť na nabíjačke, externom kábli alebo na akupaku poškodenie,
prístroj viac nepoužívajte!
• Nabíjačku alebo akupak neotvárajte sami. Nechajte ich opraviť, resp.
vymeniť iba prostredníctvom kvalifikovaného personálu!
• Nabíjačku nepoužívajte na ľahko horľavom podklade (ako papier,
textílie a pod.) alebo v ľahko horľavom prostredí. Kvôli zahrievaniu
vznikajúcemu pri nabíjaní trvá nebezpečenstvo požiaru.
• Postarajte sa, prosím, o to, aby sa deti nehrali s nabíjačkou alebo
akupakom. Dávajte pozor na deti alebo osoby, ktoré kvôli nedostatku
fyzických, senzorických a psychických schopností nie sú schopní
chápať manipuláciu s batériovou jednotkou podľa predpisov a jej
nebezpečenstvá.
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Pozor! Osoby s kardiostimulátorom:
Nami používané elektromotory sú vyrobené v súlade s príslušnými
normami a predpismi VDE. Uvedené platí aj pre elektronický pohon a jeho
signalizáciu. Napriek tomu by mali osoby s kardiostimulátorom konzultovať
so svojim lekárom, prípadne s dodávateľom kardiostimulátora, či je toto
zariadenie náchylné na poškodenie a aké opatrenia je potrebné podniknúť,
aby sa jeho poškodeniu zabránilo!
Varovanie:
Pri elektrifikovaných čalúnených nábytkoch segmentov Cosyform 2.0,
Easy Swing, Cumuly, ako aj CumulyFlex je v ovládacej jednotke sériovo
zabudovaný magnet, aby bolo možné ovládaciu jednotku prichytiť na kovovej
platni integrovanej v lakťovej opierke.
Nedávajte ovládaciu jednotku nikdy do blízkosti vášho kardiostimulátora
alebo iných implantátov!
Ako nositeľ takýchto medicínskych implantátov sa obráťte, prosím, priamo
na spoločnosť Himolla.

Upozornenie pre systémy s batériami:
Prosíme, aby ste vaše kreslo pred prvým uvedením do prevádzky úplne
nabili.
Likvidácia:
Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je
potrebné už nepoužiteľné nabíjačky a batérie zhromažďovať separátne a
odovzdávať ich na ekologickú recykláciu.

2. Popis výrobku

3. Preprava a umiestnenie
3.1

Preprava čalúneného nábytku himolla

Pri preprave čalúneného nábytku na definitívne miesto inštalácie
dodržiavajte, prosím, nasledovné pokyny:

(Obr. 1)

• Váš čalúnený nábytok prepravujte výlučne v nepoškodenom
originálnom balení.
• Prepravu musia zabezpečiť dve alebo viaceré osoby (obr. 1).
• Na prepravu použite držadlá na prepravných kartónoch (obr. 2).

(Obr. 2)
(Obr. 3)

• Čalúnený nábytok nedvíhajte uchopením za bočné časti, ani za opierku
hlavy alebo podpierky na nohy (obr. 3).
• Čalúnený nábytok neposúvajte ani neťahajte, ale ho opatrne nadvihnite
(obr. 4) (výnimka: čalúnený nábytok s kolieskami).
• Pri preprave zabezpečte dostatočnú ochranu transformátora a
sieťových káblov pred poškodením.
(Obr. 4)

3. Preprava a umiestnenie
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3.2

Odstránenie obalu z čalúneného nábytku himolla

Upozornenie:
Dodržiavajte, prosím, všetky pokyny uvedené v návodoch na montáž a
prepravu, ktoré sú súčasťou dodávky!
• Obal odstráňte až na mieste definitívneho umiestnenia.
• Obal neotvárajte pomocou ostrých alebo špicatých
predmetov (rezací nôž s odlamovacou čepeľou je tabu).

• je potrebné dbať na správne nasadenie jednotlivých častí modelu.
Jednotlivé časti nábytku sa zasúvajú do seba zboku pomocou
rozpojiteľných spojov. Pritom sa vždy tá časť, na ktorej je otvor smerujúci
nadol, vsadí do svojho príslušného protikusu.
Pri rozoberaní je potrebné postupovať v opačnom poradí.
• Nesmie dôjsť k poškodeniu sieťového kábla a elektrických prívodov,
• čalúnený nábytok musí byť umiestnený na rovnom podklade a vo
vodorovnej polohe, nesmie byť jednostranne podložený kobercom,
• pred prvým použitím a potom v pravidelných intervaloch sa čalúnenie
musí naklepať a vyrovnať (obr.1-4).

• Pred uvedením do prevádzky odstráňte prípadné
prepravné zaistenia.
Upozornenie:
Použitý obalový materiál je recyklovateľný. Odovzdajte ho prepravcovi,
alebo materiál zlikvidujte separátne podľa jednotlivých druhov odovzdaním
do príslušných zberných systémov.

3.3

(Obr. 2)

Inštalovanie čalúneného nábytku himolla

Ak chcete nájsť vhodné miesto pre váš čalúnený nábytok, je dôležité, aby
bol umiestnený v súlade s jeho predpokladaným použitím, tzn.:
• musí byť dispozícii dostatok miesta na obsluhu a vykonávanie funkcií,
• čalúnený nábytok musí byť chránený pred priamym dopadom svetla a
slnečného žiarenia, aby sa zabránilo strate farby poťahového materiálu,
• musí byť zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu,
• čalúnený nábytok sa môže používať len v bežnej obytnej klíme – príliš
nízka vlhkosť vzduchu môže spôsobiť vŕzganie kože,
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(Obr. 1)

3. Preprava a umiestnenie

(Obr. 3)

(Obr. 4)

4. Všeobecné pokyny k používaniu
Pre zachovanie kvality a dobrého sedenia na vašom čalúnenom nábytku
si musíte dôkladne prečítať nasledovné body a pokyny, a tieto pri
každodennom používaní dodržiavať!
Preprava a dočasné skladovanie u predajcu môžu zanechať drobné stopy
na vašom gauči, prípadne kresle, napr. vtlačené prvky čalúnenia alebo
posunuté švy. Naklepaním a jemným ponaťahovaním získa váš nábytok
opäť rýchlo požadovaný tvar a vzhľad.

4.1

• Pri umiestňovaní, preprave alebo premiestňovaní čalúneného nábytku
dbajte na to, aby nožičky, resp. kolieska neboli šikmo zaťažené a stáli
rovno, pretože by sa mohli ohnúť alebo odlomiť (obr. 4).
• Pri premiestňovaní čalúnený nábytok neťahajte ani neposúvajte za
pohyblivé časti (napr. vyklápateľné opierky na nohy alebo funkčné časti).

Kostra

Stabilita čalúneného nábytku je zabezpečená drevenou, resp. kovovou
kostrou (pozri kapitola 2.1), ktorá bola navrhnutá tak, aby odolala zaťaženiam
pri používaní zodpovedajúcom danému účelu (pozri kapitola 1.1).
Upozornenie:
Stabilita vášho čalúneného nábytku zostane zachovaná a prípadnému
uvoľneniu švov môžete zabrániť, ak budete dodržiavať nasledovné rady:

(Obr. 1)

(Obr. 2)

• Do čalúneného nábytku nesadajte náhlym pohybom (obr. 1). Dbajte na
to, aby po čalúnenom nábytku nikto neposkakoval (obr. 2).
• Nesadajte si na chrbtovú časť, resp. na opierky rúk, podpierky na nohy
či iné funkčné časti (obr. 1).
• Čalúnený nábytok neťahajte ani neposúvajte po podlahe (obr. 3);
pri premiestňovaní je najvhodnejšie, ak nábytok chytia dve osoby za
spodnú časť, nie za opierky na ruky.
(Obr. 3)

4. Všeobecné pokyny k používaniu

(Obr. 4)

11

4.2

Čalúnenie a poťah

Čalúnený nábytok himolla spája klasické čalúnické techniky s modernými
materiálmi. Podpruženie a pružinové jadro sú z kvalitnej, zušľachtenej ocele.
O váš komfort pri sedení a dobrú klímu sedadla sa postará náš penový
materiál Superlastic, používaný vo väčšine čalúneného nábytku himolla.
Upozornenie:
Aby ste sa mohli dlho tešiť z vášho čalúneného nábytku, prihliadajte,
prosím, na nasledovné body:
• Váš nový čalúnený nábytok má nami preferované čalúnenie saloppe
& legere. Poťah nie je priebežne tesne spojený s čalúnením. Čalúnenie
umožňuje nájsť si pri sedení pohodlnú polohu a poťah na tomto čalúnenom
nábytku nie je extrémne hladko napnutý. Opticky zvlnený povrch na sedacej
ploche, chrbtovej časti, opierkach rúk a korpuse nepredstavuje v žiadnom
prípade kvalitatívny nedostatok, zodpovedá úmyselnému stvárneniu tohto
modelu a je typickou vlastnosťou tovaru, umožňujúcemu optimálny komfort
pri sedení. Aby ste minimalizovali toto zvlnenie, ktorému nie je možné
zabrániť a je podmienené používaním, je potrebné, aby ste poťahový
materiál na sedacej časti nábytku a vankúšoch, o ktoré sa opierate, mierne
vyhladzovali smerom von, naklepávali alebo vyrovnávali; tým zabránite aj
vytváraniu neželaných záhybov.
• Niektoré modely nábytku z našej kolekcie sú vybavené na sedacej
ploche, v chrbtovej časti a/alebo opierke hlavy kvalitnými komorovými
vankúšmi. Výplňový materiál je vo vankúši udržiavaný v komorách, čím
sa zabráni jeho posúvaniu. V závislosti od druhu a hrúbky poťahového
materiálu sa môžu buď komory alebo výplňový materiál vykresľovať na
povrchu. Aby ste zabránili nahromadeniu výplňového materiálu na jednom
mieste, po použití, prosím, vankúše na sedacej ploche a chrbtovej časti
natraste, resp. naklepte, tak ako to robíte s vankúšmi vo vašej posteli.
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Ak sú pri niektorom modeli vankúše pevne spojené s korpusom, musíte
ich pravidelne naklepávať a vyhladzovať, aby ste zachovali ich špeciálne
vlastnosti, ktorými sú mäkkosť, elasticita a hebkosť.
• V závislosti od dĺžky a intenzity používania sa mení aj tvrdosť sedacej
plochy. Je to normálny proces, pretože čalúnenie sa prispôsobuje telu. Aby
tvrdosť sedacích plôch zostala čo najvyváženejšia je výhodné striedavo
používať všetky sedacie plochy, v opačnom prípade môže dochádzať k
jednostrannému zvlneniu/vytváraniu priehlbín (tzv. obľúbené miesto). Čím
sú jednotlivé čalúnené prvky alebo členenia väčšie, tým väčší je sklon
ku zvlneniu/vytváraniu priehlbín. K tomuto zvlneniu/vytváraniu priehlbín
prispieva aj skutočnosť, že poťahy sa pod vplyvom telesnej teploty, resp.
telesných kvapalín a hmotnosti používateľa naťahujú rôzne.
• V závislosti od modelu, čalúnenia a druhu poťahu sa môžu vyskytnúť
rozmerové odchýlky v porovnaní s výrobkom, ktorý ste videli v predajni
nábytku! Na základe najrôznejších možností zostavenia sa môžu mierne
líšiť aj pridané rozmery.
• Pri určitých modeloch, ak to vyžaduje príslušný dizajn, je na čalúnení
zriasenie. Vzhľad tohto zriasenia môže byť pri rôznych druhoch modelov
rozličný. Zriasenie podmieňuje úmyselné zvlnenie na sedacej ploche,
chrbtovej časti alebo na bočných častiach. Toto zvlnenie sa pri používaní
môže meniť.
• Opierky rúk: Nesadajte si na opierky rúk, pretože tieto sú koncipované
na podopretie rúk. Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k deformácii
čalúnenia, posunutie výplne a pri nadmernom zaťažení k roztrhnutiu švov.
Max. zaťaženie opierok rúk je konštrukčne stanovené na 30 kg.

4. Všeobecné pokyny k používaniu

• Chrbtové opierky: Chrbtová opierka v žiadnom prípade nie je vhodná
na sedenie, pretože čalúnenie v chrbtovej opierke nie je dimenzované na
vertikálne pôsobenie tak veľkého tlaku.
• Podnožky: Nesadajte si na podnožky, pretože tieto na to nie sú
koncipované. Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k ohnutiu kovania,
dokonca k jeho zlomeniu. Následkom je funkčné poškodenie. Max. možné
zaťaženie podnožky je konštrukčne stanovené na 20 kg.
• Bodové zaťaženie: Vystríhajte sa nadmerného zaťaženia. Nemali by ste
napríklad stúpať na sedaciu plochu nábytku, ani si naň kľakať.
• Rozdiely v tvrdosti sedacej plochy: Hĺbka vnorenia sa do jednotlivých
prvkov sedacej skupiny môže byť odlišná. Z konštrukčných dôvodov často
nie je možné zabudovať do každého použitého prvku rovnaké podpruženie.
Prvky s funkciou na ležanie, pristavovacie taburetky, ukončovacie prvky
rôznych geometrických tvarov. Preto nie je možné vylúčiť, že vznikne dojem
rôznej tvrdosti sedacej plochy, hoci čalúnenie je rovnaké alebo bola použitá
zvolená tvrdosť sedacej plochy.

• Pred vzájomným zostavením jednotlivých prvkov odlišných od variantov,
ktoré ste videli v predajni s nábytkom, môžu mať jednotlivé prvky z
technologických dôvodov z čelnej strany rôzny vzhľad (napr. varianty
s funkciou/dosadajúce na podlahu – varianty bez funkcie/nedosadajúce na
podlahu).
• V prvých týždňoch má každý materiál svoj vlastný neškodný
charakteristický zápach, resp. zápach novosti, ktorý sa po krátkej dobe
používania zredukuje na minimum!
• Poťahové látky z velúru, mikro-velúru a ženilkové poťahové látky sú v
dôsledku technológie výroby citlivé na tlak a môžu šatírovať (optické rozdiely
v lesku a farbe, meniace sa podľa dopadu svetla). Viditeľné odtlačky tela sa
nazývajú zrkadlenie sedadla. Zrkadlenie sedadla a šatírovanie, vyvolávané
telesnou hmotnosťou, telesnou teplotou a vlhkosťou, sú vlastnosťami
podmienenými charakterom látky, resp. materiálu, nemôžu byť preto
považované za dôvod na reklamáciu, sú typickou vlastnosťou tovaru.
• Pri plošných tkaninách je možný určitý tzv. efekt pillingu (žmolkovania),
ktorý často spôsobujú cudzie vlákna (oblečenie).
• V prípade poťahov himolla spravidla nie je potrebná dodatočná apretúra
na zvýšenie odolnosti voči škvrnám. Najmä pri vločkovom velúre/mikrovelúre môže dodatočne nanesená apretúra spôsobiť trvalé poškodenie
látky. V takýchto prípadoch zaniká akákoľvek záruka a zanikajú akékoľvek
nároky vyplývajúce zo záruky.
• Na čistenie nepoužívajte v žiadnom prípade rozpúšťadlá ani bežne
dostupné mikrovláknové utierky! Určité rozpúšťadlá (napr. acetón alebo
alkohol) môžu poškodiť povrch!

4. Všeobecné pokyny k používaniu
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• Pri svetlých poťahových materiáloch môže dôjsť pri textíliách, ktoré
nie sú stálofarebné, ku zmene sfarbenia. Veľmi často k tomu dochádza
napríklad pri čiernych, prípadne modrých rifľových nohaviciach. Preto by
ste si na svetlé poťahy nemali sadať v nových rifliach, ktoré ešte neboli
častejšie vypraté. Veľmi opatrní musíte byť predovšetkým pri vlhkej rifľovine
a iných nestálofarebných textíliách!
• Pri doobjednávaní ďalších prvkov k vášmu čalúnenému nábytku s
rovnakým poťahom nie je možné zabrániť prípadných rozdielom vo farbe,
štruktúre a ohmate poťahového materiálu. Tieto rozdiely preto nemôžu byť
považované za dôvod na reklamáciu.

Obr. 1
Príkl.: Vyhotovenie látka
Pohľad zozadu

• Špeciálne pokyny týkajúce sa poťahu, ktorý ste si zvolili, nájdete v
kapitole 7 tohto návodu na používanie, v časti Látky so zárukou.
• Zo záruky, resp. zo záručných plnení sú vylúčené akékoľvek znečistenia
alebo poškodenia, spôsobené požívaním potravín alebo požívatín, napr.
kvapalinami obsahujúcimi kyseliny (šťavy) alebo zlepením sladkosťami, ako
aj znečistenia a poškodenia spôsobené telesnými kvapalinami, kozmetikou,
tabakovým dymom alebo liekmi!
• Ak by ste chceli pre váš čalúnený nábytok kožený poťah, je možné, že v
porovnaní s látkovým vyhotovením bude vyžadovať dodatočné deliace švy
na sedacej ploche alebo chrbtovej časti (obr. 1-4)!

Obr. 2
Príkl.: Vyhotovenie koža
Pohľad zozadu

Obr. 3
Príkl.: Vyhotovenie látka
Pohľad spredu

Obr. 4
Príkl.: Vyhotovenie koža
Pohľad spredu
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4.3

Funkcie

Sedacie súpravy alebo gauče s funkciami na spanie, s prestaviteľnými
chrbtovými časťami alebo prestaviteľnými opierkami rúk, a relaxačné kreslá
Cumulus, vo vyhotovení s/bez elektrického ovládania, vyžadujú kovania
s prestavovacím mechanizmom vhodným na časné namáhanie. Aby táto
technika fungovala dlhodobo spoľahlivo, musíte s ňou zaobchádzať opatrne
a starostlivo.
Upozornenia:
• Pri funkčnom nábytku uchopte časti, ktoré sa dajú vyťahovať alebo
vyklápať, podľa možnosti vždy v strede obomi rukami, aby ste zabránili
vzpriečeniu. Takto je možné jednoduché vytiahnutie alebo zasunutie a
nedôjde k deformovaniu alebo poškodeniu kovania v dôsledku jednostrannej
manipulácie.

• Množstvo nášho funkčné nábytku má opierky hlavy s možnosťou
manuálneho prestavenia. Sklon môžete prestaviť miernym zatlačením
opierky dopredu alebo dozadu. Po používaní nastavte, prosím, opierku
hlavy znovu do vzpriamenej polohy, aby sa čalúnenie nezdeformovalo, ani
nevytvorili odtlačky v poťahu.
• Pred mokrým čistením vášho čalúneného nábytku alebo podlahy pod
ním (odstránenie stôp) zástrčku vždy vytiahnite zo siete! Pri ošetrovaní
dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole 5 tohto návodu na používanie.
• Majte na pamäti, že funkčné časti potrebujú určitý tolerančný priestor. V
závislosti od druhu a hrúbky poťahu môžu byť vzniknúť medzery (štrbiny),
ktoré sú podmienené výrobnou technológiou.

• Podpierky na nohy, ktoré sa dajú vyklopiť alebo elektricky vysunúť, napr.
v prípade kresiel, rovnako ako opierky rúk alebo hlavové opierky, nikdy
nepoužívajte na sedenie! (Obr. 1)

• Najmä v prípade nábytku s viacerými funkciami sa po vykonaní príslušnej
funkcie musí poťah čalúnenia narovnať, aby sa švy dostali navzájom do
správnej polohy.

• Nesiahajte do štrbín a medzier v čalúnenom nábytku a nedotýkajte sa
pohyblivých kovových častí! (Obr. 2)

• Pri vykonávaní jednotlivých funkcií nie je možné zabrániť zvlneniu
a vytváraniu záhybov v poťahu, napríklad vytváraniu záhybov pri
nastaviteľných opierkach hláv.

• Nedovoľte deťom, aby bez dozoru aktivovali jednotlivé funkcie a aby sa
s čalúneným nábytkom hrali! (Obr. 3)
• Všetky funkcie ovládajte až vtedy, keď ste správne usadený v čalúnenom
nábytku!
• Pred opustením čalúneného nábytku všetky funkcie nastavte do
základnej polohy (výnimka: pomôcka na vstávanie).

• Uvedomte si, prosím, že funkcia pohovky v prípade našich kancelárskych
gaučov nie je určená na každodenné používanie ako posteľ!
• Pri všetkých funkciách (napr. pri televíznych kreslách, gaučoch na
spanie, funkčných sedačkách a sedacích súpravách) môžu pri nastavovaní
príslušnej funkcie otočné a nitované body alebo ťažné pružiny vydávať
zvuky. Pri pohonoch akéhokoľvek druhu (napr. pri elektromotoroch) je
hlučnosť chodu podmienená materiálom a nie je možné jej zabrániť.

4. Všeobecné pokyny k používaniu
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• Pri používaní jednotlivých funkcií vášho čalúneného nábytku môže pod
nábytkom vznikať kovový oter. Podľa dnešného stavu techniky nie je možné
vyhotovovať kovania, ktoré by boli úplne odolné proti oteru. Pri otočne
nitovaných kovaniach vzniká oter vyplývajúc z ich funkcie.
Odporúčanie:
Tento oter pravidelne odstraňujte v závislosti od podlahovej krytiny
pomocou vysávača, prípadne pomocou vlhkej handry, alebo položte pod
otvorené kreslo, resp. príslušný prvok podložku, ktorá sa ľahko čistí. Pretože
funkčný nábytok je vystavený pravidelnému pohybu jednotlivých častí, mali
by ste kĺby kovaní čas od času skontrolovať a vyčistiť. Pri čistení pretrite
nitované miesta kusom starej handry alebo vlhkou handrou. Predtým sa
však ubezpečte, či ste kreslo s elektrickým pohonom odpojili od siete a či v
kresle nesedí niekto, kto by mohol aktivovať niektorú z funkcií!

(Obr. 1)

(Obr. 2)

(Obr. 3)
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5. Informácie o materiáloch
5.1

Kvalita poťahových materiálov

Rozhodli ste sa pre poťahový materiál výnimočnej kvality. Výrobca himolla
sa zameriava na dodržiavanie smernice akosti nemeckej nábytkárskej
asociácie Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. Vďaka materiálovým
vlastnostiam sa z vášho poťahu, na ktorý poskytujeme záruku, budete môcť
tešiť určite dlhé roky.
Predpokladom zachovania tejto hodnoty je pravidelné čistenie a ošetrovanie.
Pretože práve poťahový materiál je spravidla najviac zaťažovaným
komponentom čalúneného nábytku. Slnečné lúče, mechanické namáhanie
a iné faktory životného prostredia kladú na kvalitu poťahových materiálov
vysoké nároky.
Poťahové materiály himolla vyrábajú príslušní dodávatelia zodpovedajúc
vysokým kvalitatívnym požiadavkám a podrobujú ich testom v súlade so
smernicami nemeckej nábytkárskej asociácie Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel e.V. Skôr ako sa poťahové materiály zahrnú do kolekcie himolla, sú
podrobené v testovacom laboratóriu firmy himolla prísnej kontrole kvality.
Poťahové látky himolla sa vyznačujú dobrými vlastnosťami z hľadiska
ošetrovania a používania, ako aj vysokou trvanlivosťou a odolnosťou.
Najmodernejšie počítačovo riadené strihacie systémy zaručujú vysokú
presnosť napasovania vášho nábytkového poťahu.
Kožené poťahové materiály himolla kontrolujú z hľadiska kvality pracovníci
firmy himolla priamo u dodávateľa, aby tak bola zaručená maximálna
kvalita jednotlivých usní. Vďaka tomuto dôslednému výberu materiálov
a remeselne zručnému vykrajovanie usní vzniká kožený poťah, ktorý je
jedinečný svojimi charakteristickými prirodzenými a štrukturálnymi znakmi.
5. Informácie o materiáloch
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5.2

Nábytkové látky

Upozornenie:

V našej ponuke máte k dispozícii veľký výber poťahových látok. Všetky
nábytkové látky sa vyrábajú s využitím najmodernejšej techniky a
najmodernejších technológií a zodpovedajúc najnovšiemu stavu technickotechnologických poznatkov.
Podľa toho, pre ktorú nábytkovú látku ste sa rozhodli, budete konfrontovaní
s najrôznejšími materiálovými vlastnosťami. Na čo pritom musíte dávať
pozor ste mali byť upozornení počas vašej konzultácie pri nákupe v predajni
nábytku. V časti „Poťahy so zárukou“ si potom môžete opäť vyhľadať, ak ste
sa rozhodli pre látku, na ktorú poskytujeme našu záruku, ešte raz príslušné
materiálové vlastnosti.
Čistenie a ošetrovanie látok
Pravidelné ošetrovanie predlžuje životnosť vášho čalúneného nábytku. V
závislosti od intenzity používania sa na ošetrovanie odporúča pravidelné
kartáčovanie kefkou s mäkkými prírodnými štetinami, alebo vysatie prachu
s použitím hubice na čistenie čalúnenia.
V prípade znečistenia tekutinou je dôležité, aby ste všetku kvapalinu
rýchlo opatrne odsali savou handrou. V žiadnom prípade sa škvrnu
nepokúšajte vydrhnúť, pretože tým by nečistota prenikla hlbšie do tkaniny.
Následne môžete nečistotu odstrániť pomocou prevarenej, vlažnej vody,
neutrálneho mydla a čistej, mäkkej špongie. Používajte vždy len vlažnú
vodu. Nepoužívajte, prosím, mikrovláknové utierky, ani mikrovláknové
špongie.
Pri použití chemických čistiacich prostriedkov, napr. acetónu, alkoholu,
kyselín alebo čistiaceho benzínu, je riziko zmeny farby látky.
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Pri mikrovláknach/mikrovelúre nesmiete používať vôbec žiadne rozpúšťadlá
ani kyseliny, pretože tieto sú nebezpečné z hľadiska poškodenia látky. Pri
odstraňovaní zlepov (napr. spôsobených sladkosťami) príslušné miesto
najprv zmäkčite navlhčením a potom opatrne nečistotu odstráňte. Pri
uvoľňovaní v suchom stave by mohlo dôjsť k oddeleniu vlákien.
Čistite vždy celú plochu: Predovšetkým v prípade čalúneného nábytku,
ktorý používate už dlhšie, poťahy v dôsledku znečistenia stmavli. Ak by
ste teraz začali niektoré miesto veľmi intenzívne čistiť, môže sa na tomto
mieste vytvoriť svetlejší fľak. Preto by sme mali čistiť celú znečistenú plochu
(sedadlo, opierku chrbta a opierku rúk) do švu po šev, prípadne na väčšej
ploche smerom zvonka dnu.
Nechajte dôkladne vyschnúť: Predovšetkým ak ste sedaciu súpravu čistili
vodou a neutrálnym mydlom, poskytnite jej dostatok času, aby úplne
vyschla. Ideálne je sušenie pri bežnej teplote miestnosti. Ak by ste si sadli
na vlhkú sedačku, na poťahu by sa ľahko vytvorilo zrkadlenie sedadla!
Pozor pri sušení teplým vzduchom (sušič na vlasy, teplovzdušný ventilátor):
Syntetické materiály sú citlivé na teplo.
Upozornenie:
Pri svetlých látkových poťahoch dochádza zavše k zafarbeniu, spôsobenému
nestálofarebnými textíliami, napr. tmavými rifľami. Ak rifle ešte aj po
viacnásobnom vypratí zanechávajú na poťahovej látke farebné stopy,
dokázateľne tu ide o nedostatok v látke oblečenia a nie v kvalite nábytkovej
látky.

5. Informácie o materiáloch

Upozornenie:

Upozornenie:

Pre všetky spôsoby čistenia platí: Na nábytok si sadajte vždy znovu až
vtedy, keď je poťahová látka úplne suchá. V prípade odolných škvŕn je
potrebné čistenie zopakovať.

Elektrostatické nabitie:
Ak by došlo k elektrostatickému nabitiu, stačí látku pretrieť vlhkou handrou
a zvýšiť vlhkosť vzduchu v miestnosti.

Upozornenie:

Upozornenie:

Dávajte pozor na to, aby ste priamo na poťahovú látku neukladali ohrievacie
fľaše, vyhrievacie prikrývky a pod. Teplo v kombinácii s tlakom vyvolá
zmenu, resp. poškodenie povrchu látky.

himolla odporúča na čistenie a ošetrovanie produkty firmy

Upozornenie:
Ak po čistení použijete na vysušenie sušič na vlasy, dávajte pozor, aby sa
poťah príliš neprehrial a nedostal do priameho kontaktu s horúcim sušičom
(bezpečná vzdialenosť). Nepoužívajte, prosím, žehličku!

UNITERS GmbH
Wilhelm-Leonhard Strasse 4
D-77694 Kehl
Tel.: +49 (0) 151-57975335
e-mail: service(at)unitersgmbh.com

Upozornenie:
Pozor pri parných čističoch!
Parné čističe, ktoré sú odporúčané na čistenie čalúneného nábytku najmä
v televíznych reklamách, nepoužívajte v žiadnom prípade, pretože tieto
vytvárajú takú vysokú teplotu, že je nebezpečenstvo natavenia syntetických
materiálov. Takto môžu na poťahu vzniknúť napr. zrkadlenia sedadla!

5. Informácie o materiáloch
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5.3

Nábytkové kože

Koža – príjemný prírodný materiál s vyžarovaním
Koža, kúsok živej prírody! Koža dýcha, je trvanlivá a odolná, príjemná na
dotyk a vďaka svojmu zušľachteniu sa veľmi dobre čistí. Koža Longlife,
ktorú používa firma himolla spĺňa požiadavky na „zdravé bývanie“ nemeckej
nábytkárskej asociácie Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. Vďaka
príslušnej apretácii je táto koža robustná a pevná. Znečistenia, ku ktorým
dochádza pri bežnom používaní v domácnosti, sa dajú pri použití správneho
spôsobu čistenia ľahko odstrániť.
Ak ste sa rozhodli pre kožu, rozhodli ste sa pre s ničím neporovnateľný,
živý poťahový materiál! Každá koža vykazuje individuálne prirodzené
charakteristické znaky a rôzne štruktúry a farby. Zacelené drobné jazvy,
ojedinelé stopy po uhryznutí kliešťom alebo malé drsné miesta nie sú
žiadnou nedokonalosťou a sú znakom toho, že táto koža je prírodná a
originálna.
Koža je prírodný produkt. Majte na pamäti, že pri dodávanom čalúnenom
nábytku nie je možné vyhnúť sa farebným odchýlkam pri porovnaní so
vzorkovnicami a vystavovanými kusmi. Tak ako pri každej koži, aj pri
hovädzej usni je normálne, že v rámci určitej plochy sa vyskytujú rôzne
hrubé povrchové štruktúry a rozličné znaky toho, že ide o prírodný materiál.
To nie sú žiadne nedostatky, ale charakteristické znaky prírody a rastu a
teda vlastnosti typické pre daný tovar.
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Nižšie uvádzame príklady niektorých charakteristických znakov, ktoré
môžete objaviť na vašom koženom čalúnenom nábytku:

vidlicovité vpichy

znaky po
vypaľovaní

kožné záhyby

škrabance
spôsobené
česákom

stopy po
uhryznutí
kliešťom

poškodenie
nárazom rohov

rôzne jazvy

lesklé miesta

farebné rozdiely

5. Informácie o materiáloch

Čistenie a ošetrovanie kože
Koža je nádherne prirodzený a stály materiál, ktorý dlho vydrží. Ak sa koža
nečistí, vniknú do nej časom telové oleje, pot, výlučky pokožky, tabakový
dym, kyseliny, vlasový gél, baktérie a rôzne iné nečistoty. Tieto nečistoty
môžu kožu poškodiť a zničiť. Znečistenie tekutinou okamžite utrite savou
handričkou, potom odporúčame okamžité čistenie podľa obrázka.

Upozornenie:
himolla odporúča na čistenie a ošetrovanie produkty firmy UNITERS GmbH
Pri používaní čistiacich a ošetrovacích prostriedkov od firmy Uniters
odporúčame, aby ste postupovali podľa nasledovných obrázkov:

Preto z kože, rovnako ako z ostatných predmetov miestnosti, pravidelne
odstraňujte prach (doporučujeme: týždenne). Potom ju utrite vlhkou
handrou. Dôležité: Používajte len destilovanú alebo prevarenú vodu!
Dôkladné vyčistenie vykonajte každých 6 mesiacov, aj je čalúnený nábytok
používaný často, každé 3-4 mesiace.
Upozornenie:
Koža svetlej farby sa neznečisťuje rýchlejšie ako tmavá koža, znečistenie
je však rýchlejšie zjavné. Z tohto dôvodu by sa mali svetlejšie poťahy,
v závislosti od intenzity používania, podrobovať čisteniu v kratších
intervaloch.
Na čistenie nepoužívajte v žiadnom prípade rozpúšťadlá ani bežne
dostupné mikrovláknové utierky! Tieto kožu poškodzujú!
Upozornenie:
Pri svetlých kožených poťahoch dochádza zavše k zafarbeniu,
spôsobenému nestálofarebnými textíliami, napr. tmavými rifľami. Ak rifle
ešte aj po viacnásobnom vypratí zanechávajú na poťahovej látke farebné
stopy, dokázateľne tu ide o nedostatok v materiáli oblečenia a nie o
nedostatok v kvalite nábytkovej kože.

Nečistotu opatrne
odsajte savou
handričkou.

Uvoľnenú nečistotu
odstráňte pomocou
savej handry.

5. Informácie o materiáloch

Čistú špongiu
nasiaknite čistiacou
kvapalinou.

Vyčistené miesto
nechajte 30 minút
schnúť.

Stláčaním špongie
vytvorte penu a
očistite kožený
povrch.

Handričkou na
ošetrenie naneste
krém a potom
nechajte schnúť
3 hodiny
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5.4

Drevo

Upozornenie:

himolla spracováva masívne drevo (napr. na nožičky), vysoko kvalitné drevo
z glejeného buku na viditeľné časti nábytku (napr. na kostry relaxačných
kresiel Zerostress) a dyhované dosky z drevovláknitých materiálov (napr.
stolové dosky). Pretože drevo je prírodný produkt, nie je možné vylúčiť
rozdiely vo farbe a v textúre dreva, tieto preto nemôžu byť považované za
dôvod na reklamáciu! Práve nerovnomernosti v textúre dreva, povrchových
vlastnostiach a farbe podčiarkujú pravosť a eleganciu použitého dreva.

Farebné odchýlky si vyhradzujeme, pretože pri morení drevo rôzne prijíma
moriaci prostriedok. Odtiene morenia sa od originálneho vzoru môžu
odlišovať najmä pri morení odtieňa dubu na bukové drevo, alebo v prípade
doobjednávania prvkov k už zakúpeným kusom nábytku.

Drevo je prírodný materiál, ktorý aj v spracovanom stave „žije“ a preto
reaguje na zmeny klímy v miestnosti. Ak je vzduch v miestnosti po dlhšiu
dobu veľmi vlhký, drevo nasaje vlhkosť a rozpína sa. Pri príliš suchom
vzduchu, predovšetkým v zime počas vykurovacieho obdobia, drevo
vlhkosť, naopak, stráca. Zmršťuje sa. Je to prirodzená reakcia, ktorú treba
tolerovať.

Lakované povrchy je najlepšie čistiť mierne navlhčenou kožou na čistenie
skiel alebo mierne vlhkou, mäkkou vlnenou handrou. Čistiace prostriedky
určené pre domácnosť alebo čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel
nesmú byť používané! Lakované povrchy chráňte pred horúcimi predmetmi
používaním vhodných podložiek.
Kvapaliny je potrebné z povrchov odstrániť okamžite, pretože na lakovanej
ploche vytvárajú škvrny. Dávať by ste mali pozor aj na to, aby lakované
povrchy nepoškodili predmety s ostrými hranami!

Pri zachovaní správnej klíme v miestnosti je možné tieto prejavy ďalekosiahle
eliminovať. Správna klíma v miestnosti má teplotu vzduchu cca 20 až 22 °C
pri relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 až 60 %.
Pod vplyvom slnečných lúčov má drevo sklon meniť sa, napríklad tmavnúť
(v prípade svetlého dreva), alebo vyblednúť (pri tmavšom dreve).
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Čistenie a ošetrovanie dreva

Upozornenie:
Stolové dosky nepoužívajte v žiadnom prípade na sedenie, ani na ne nikdy
nestúpajte!

5. Informácie o materiáloch

5.5

Granit

himolla používa na svoje stolové dosky o.i. granit. Vysoká hustota granitu
umožňuje dosiahnutie použiteľného povrchu dosiek len pomocou
intenzívneho leštenia. Dodatočná, umelá povrchová úprava granitových
dosiek preto nie je potrebná. Pretože granit sa kvôli jeho hustote, resp.
tvrdosti spracováva ťažšie ako iné druhy kameňa, je pri jeho opracovaní
napriek modernej technike potrebné ešte množstvo ručnej práce. Granit je
prírodný produkt s rôznymi štruktúrami.
Čistenie a ošetrovanie granitu
Granit očistíte najlepšie vlhkou handrou alebo kožou na čistenie skiel. Aj
keď má granit odolný povrch, mali by ste vyliate kvapaliny, predovšetkým
stopy po pohároch s alkoholom okamžite odstrániť. Granit je citlivý na
kyseliny a preto sa nesmie dostať do kontaktu s kvapalinami obsahujúcimi
kyseliny, to znamená ani s nakrájaným ovocím.
Upozornenie:
Stolové dosky nepoužívajte v žiadnom prípade na sedenie, ani na ne nikdy
nestúpajte!

5.6

Sklo

himolla používa pre svoje sklenené stoly sklenené dosky v závislosti od
modelu v matnom alebo v priehľadnom vyhotovení. Hrany sklenených dosiek
sú mierne skosené, zabrúsené a leštené. V dôsledku lomu svetla pri prechode
cez sklo sa vytvára spravidla zelený farebný odtieň, ktorý je ešte zreteľnejší
pri väčšej hrúbke materiálu. V závislosti od druhu skla môžu byť viditeľné
rôzne farebné odtiene. Matné sklo má skôr tyrkysový odtieň a číre sklo skôr
tmavozelený farebný odtieň.

Upozornenie: Pri výrobe skla môžu vzniknúť minimálne nerovnosti,
vzduchové bublinky, drobné škrabance a prípadne zakalenie skla, čo
himolla nevie ovplyvniť. Tieto charakteristické znaky podmienené výrobou pri
vzdialenosti jedného až jeden a pol metra a pri bežných svetelných pomeroch
v miestnosti už nie sú viditeľné a preto ich nie je možné považovať na dôvod
na reklamáciu. Dávajte, prosím, pozor na to, aby na sklenených doskách
neboli poťahované predmety s ostrými hranami a predovšetkým masívnejšie
predmety, napríklad kamenné vázy, pretože sklo je citlivé na poškrabanie.
Pozor by ste mali dávať aj na to, aby sa na priamo sklenené dosky nekládli
bez príslušnej ochrany veľmi horúce alebo veľmi studené predmety, pretože
sklenené dosky pri rýchlej zmene teploty môžu poškodiť.
Čistenie skla
Priehľadné sklenené dosky môžete čistiť bežne dostupnými čistiacimi
prostriedkami určenými pre domácnosť, resp. čistiacimi prostriedkami na
sklo a utrieť do sucha mäkkou handrou neuvoľňujúcou vlákna. Matné, resp.
satinované sklenené dosky by ste mali čistiť len s vodou s liehom alebo so
saponátom. Ak použijete čistiace prostriedky pre domácnosť alebo čistiace
prostriedky na sklo, na povrchu sa môžu vytvoriť škvrny!
Upozornenie:
Stolové dosky nepoužívajte v žiadnom prípade na sedenie, ani na ne nikdy
nestúpajte!

5. Informácie o materiáloch
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5.7

Kov

Čistenie kovov

Pochrómované a iné lesklé kovy:
Pochrómované a iné lesklé kovy sú v nábytkárskom priemysle rozšírené pri
kovových konštrukčných prvkoch. Pochrómované povrchy sa ľahko ošetrujú
a sú relatívne odolné, neodolávajú však korózii.
Hliník:
himolla používa väčšinou ručne brúsené hliníkové nožičky. Môže sa stať,
že na niektorých miestach budú viditeľné kovové inklúzie a malé dutiny vo
výliskoch. Rovnako ako jazvy na pravej koži, aj tieto sú charakteristickým
znakom pravosti a neoprávňujú na reklamáciu. V prípade niektorých
modelov sa pri hliníkových nožičkách vedome upustilo od lakovania
povrchu, aby sa mohol lepšie uplatniť lesk hliníka.
Ušľachtilá oceľ:
Ušľachtilá oceľ sa, ako vyplýva už z jej názvu, zušľachťuje rôznymi
legovacími prísadami (chróm, molybdén a nikel), čím sa dosahujú lepšie
vlastnosti výrobku. Ušľachtilá oceľ je chránená voči korózii, alkoholom,
olejom, soliam a kyselinám. Firma himolla používa pri jednotlivých modeloch
leštenú alebo brúsenú oceľ.

Povrchy kovov čistite vlhkou handrou s použitím bežne dostupného
saponátu. Nakoniec očistenú plochu preleštite suchou, mäkkou handričkou.
Nepoužívajte, prosím, žiadne rozpúšťadlá ani prostriedky na drhnutie.
Na brúsené povrchy sú v obchodnej sieti dostupné špeciálne čistiace
prostriedky, ktoré znižujú citlivosť povrchov voči každodennému znečisteniu,
napr. odtlačkom prstov.

Povrchy kovov
Kovové povrchy našich výrobkov, ako opierky rúk, klzáky alebo podstavce
sú brúsené a leštené ručne.
V závislosti od dopadu svetla a od umiestnenia dochádza, vyplývajúc
z materiálových vlastností, k drobným optickým javom, v povrchu kovov sú
viditeľné napríklad šmuhy, vlnky, jemné stopy po brúsení alebo malé bodky.
Toto sú charakteristické znaky tovarov vyplývajúce z výrobnej technológie.
Nemajú žiadny vplyv na použitie, prednosti, funkčnosť alebo životnosť a nie
sú dôvodom na reklamáciu.
Upozornenie:
Stolové dosky nepoužívajte v žiadnom prípade na sedenie, ani na ne nikdy
nestúpajte!
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6. Záruky firmy himolla
6.1

5-ročná záruka firmy himolla na čalúnený nábytok

Náš čalúnený nábytok je podrobovaný vnútrofiremnej kontrole funkčnosti,
materiálov a technologického vyhotovenia. Preto sme schopní poskytnúť
vám na všetok náš čalúnený nábytok navyše k zákonom predpísanej
záručnej dobe dodatočnú 5-ročnú záruku. Toto vyhlásenie o záruke
platí jednak pre kostru a nepohyblivé nosné časti, jednak pre čalúnenie,
podpruženie a pružinové jadro a vzťahuje sa aj na prevažnú časť našich
poťahových materiálov (pozri bod 7 v tomto návode na používanie).
Predpokladom tejto záruky používanie zodpovedajúce danému účelu
v obytných priestoroch a primerané a pravidelné ošetrovanie zodpovedajúc
pokynom, uvedeným v tomto návode na používanie.
Pre všetky funkčné diely, akú sú kovania, ťažné a tlmiace pneumatické
pružiny, ako aj pre elektrické a elektronické diely, ako sú elektromotory,
transformátory, spínacie zdroje, ovládacie prvky a ovládače, poskytujeme
2-ročnú záruku. Na príslušenstvo a diely podliehajúce rýchlemu
opotrebovaniu, ako sú batérie, dostávate záruku na 12 mesiacov. V dôsledku
uplatneného nároku na záručné plnenie nedochádza k predĺženiu záručnej
doby ani na nábytok, ani na vymenené alebo opravené konštrukčné prvky.
Záručné podmienky na poťahové materiály z látky a kože nájdete v bode
7. Poťahy so zárukou himolla v tomto návode na používanie. Nevyhnutným
predpokladom záruky na poťahové materiály, ktoré sú v tomto bode
uvedené, je presné dodržiavanie našich predpisov týkajúcich sa ošetrovania
výrobkov. V prípade všetkých ostatných poťahových materiálov sa záruka
obmedzuje na zákonom predpísanú záručnú dobu.

• Využiť trojnásobnú 5-ročnú záruku firmy himolla môže len priamy,
prvotný kupujúci.
• Záruka nie je prenosná.
• Trojnásobná 5-ročná záruka firmy himolla neplatí na umiestnenie a
realizovanie našich výrobkov v komerčnom sektore (komerčný priestor).
Pod záruku výrobcu nespadajú:
• Prirodzené prejavy opotrebovania súvisiace s používaní, bežné
opotrebenie a znečistenie.
• Škody, ktoré vznikli v dôsledku vlhkosti, silnému vykurovaniu miestností,
ako aj teplotných, svetelných a poveternostných vplyvov.
• Škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym, nevhodným alebo úmyselným
zaobchádzaním.
• Zmenách zafarbenia, spôsobených cudzími textíliami.
• Škody spôsobené domácimi zvieratami.
• Škody, ktoré vznikli pri preprave, pri páde nábytku alebo násilným
vonkajším zásahom.
• Výslovne upozorňujeme na skutočnosť, že rôzne využívanie jednotlivých
sedacích plôch má trvalý dopad na tvrdosť sedacej plochy a vzhľad.
Môžu preto vzniknúť citeľné rozdiely v tvrdosti jednotlivých sedacích
plôch (obľúbené miesto). Tým podmienené trvalé natiahnutie
poťahových materiálov v rámci bežných tolerancií preto nie je dôvodom
na reklamáciu.
• Upozorňujeme aj na skutočnosť, že rôzne veľké čalúnené prvky a
tie časti čalúnenia, ktoré sú vybavené špeciálnymi funkciami, môžu
vykazovať v dôsledku svojich konštrukčných daností rozdielne tvrdosti
sedacích plôch.

6. Záruky firmy himolla
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Záručné podmienky:
Základom pre uplatnenie záruky himolla je používanie nášho čalúneného
nábytku výlučne vo všeobecných obytných priestoroch. Ak chce
zákazník uplatniť reklamáciu, musí nám reklamovaný kus nábytku dať k
dispozícii na skontrolovanie, posúdenie a v prípade potreby na vykonanie
úpravy. Trojnásobná 5-ročná záruka firmy himolla začína plynúť dňom
vyexpedovania nábytku zo závodu k zákazníkovi.
Zaväzujeme sa odstrániť škody, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou
výroby alebo materiálovou chybou. Vyhradzujeme si pritom právo, aby
sme odôvodnené reklamácie riešili podľa našej voľby opravou chybného
čalúneného nábytku, alebo jeho výmenou za nový nábytok. Nároky
vyplývajúce zo záruky sa vzťahujú výlučne na konkrétny kus nábytku alebo
na jeho časť a nie prípadne na celú dodávku, ak táto pozostávala z viacerých
kusov nábytku. V prípade opravy bude táto vykonaná zodpovedajúc
aktuálnym výrobným technológiám.
Náš nábytok nevykazuje žiadne vecné nedostatky, ak je vhodný na bežné
používanie a vykazuje vlastnosti, ktoré sú obvyklé pri nábytku rovnakého
druhu a kvality, a ktoré môže kupujúci pri nákupe nábytku takéhoto druhu
očakávať.
Trojnásobná 5-ročná záruka firmy himolla neoprávňuje na uplatnenie
žiadnych ďalších nárokov týkajúcich sa dodatočného plnenia, zníženia
kúpnej ceny alebo náhrady škody. Vedľajšie náklady akéhokoľvek druhu
nami hradené nebudú.

na kostru a
nepohyblivé
nosné časti!

Trojnásobná 5-ročná záruka firmy himolla samozrejme žiadnym spôsobom
neobmedzuje práva kupujúce, ktoré mu prináležia na základe zákonných
ustanovení.
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na čalúnenie,
podpruženie a
pružinové jadro!

na väčšinu
poťahových
látok a kožu
LongLife!

6.2

Záručné podmienky firmy himolla na látky

Bez negatívneho ovplyvnenia vašich nárokov vyplývajúcich zo zákonnej
záruky alebo zmluvných nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy poskytuje
firma himolla na vybrané druhy poťahových látok 5-ročnú záruku na
materiálové vlastnosti v súlade s RAL-GZ 430 nemeckej nábytkárskej
asociácie Gütegemeinschaft Möbel e.V. Táto záruka zahŕňa zákonnú
záruku v dobe trvania 2 rokov, platí len pre nový tovar, resp. priameho,
prvotného kupujúceho a vzťahuje sa na územnú pôsobnosť rozhodného
práva v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Nároky presahujúce tento
rozsah platnosti sú vylúčené. Predpokladom je správne používanie! Pri
oprávnenej reklamácii počas 5 rokov od dátumu kúpy budú nedostatky,
ktoré sú preukázateľne spôsobené materiálom poťahu, na základe našich
všeobecných obchodných podmienok (VOP) odstránené opravou, novým
poťahom alebo náhradou podľa rozhodnutia výrobcu. Predpokladom je
dodržiavanie všetkých pokynov uvedených v tomto návode na používanie.
Uskutočnením záručného plnenia nedochádza k predĺženiu doby záruky
ani na nábytok, ani na vymenený alebo opravený konštrukčný prvok.
Rovnaké podmienky platia aj pre prípad kulancie. Ak by už nebolo
možné dodať rovnaký materiál, resp. farbu poťahu, bude nami ponúknutá
rovnocenná náhrada. Záruka na poťahové materiály neoprávňuje na
uplatnenie žiadnych ďalších nárokov týkajúcich sa dodatočného plnenia,
zníženia kúpnej ceny alebo náhrady škody. Vedľajšie náklady akéhokoľvek
druhu nami hradené nebudú. Nárok vyplývajúci zo záruky je potrebné
uplatniť u zmluvného partnera s predložením originálu kúpnej zmluvy a
s uvedením čísla potvrdenia zákazky od firmy himolla, ktoré je uvedené na
prvej strane tohto návodu na používanie.

Ustanovenie o preklúzii:
Z 5-ročnej záruky sú vyňaté:
• tovarovo-špecifické vlastnosti výrobku, ako je napr. žmolkovanie,
zrkadlenie sedadla alebo šatírovanie, pretože tieto sú charakteristické pre
túto látku a nepredstavujú vecný nedostatok,
• prirodzené opotrebenie a prejavy opotrebovania, ku ktorému dochádza
pri používaní,
• poškodenia spôsobené domácimi zvieratami, prípadne škody spôsobené
neodbornou manipuláciou s horúčavou, ohňom, vlhkosťou a kvapalinami,
• opotrebovanie spôsobené nadmerným používaním nábytku alebo
jeho používaním nezodpovedajúcim danému účelu, akým je napríklad
používanie mimo súkromných obytných priestorov,
• úmyselné poškodenie alebo poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi,
napríklad zahrotenými predmetmi alebo predmetmi s ostrými hranami,
• znečistenia v dôsledku zanedbaného alebo neodporného čistenia a
ošetrovania,
• znečistenia spôsobené zafarbením rifľami alebo inými nestálofarebnými
textíliami,
• poškodenia spôsobené nesprávnym pokúšaním sa o vyčistenie alebo
opravu osobami, ktoré nemajú oprávnenie od výrobcu,
• akékoľvek škody, ktoré vznikli v dôsledku nanesenia prídavnej, prípadne
dodatočnej apretácii (napr. impregnácia).
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6.3

Záručné podmienky firmy himolla na kožu
Longlife by himolla

Bez negatívneho ovplyvnenia vašich nárokov vyplývajúcich zo zákonnej
záruky alebo zmluvných nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy poskytuje
firma himolla na kožu Longlife by himolla 5-ročnú záruku na dlhú životnosť
a odolnosť v súlade s RAL-GZ 430 nemeckej nábytkárskej asociácie
Gütegemeinschaft Möbel e.V. Táto záruka zahŕňa zákonnú záruku v
dobe trvania 2 rokov, platí len pre nový tovar, resp. priameho, prvotného
kupujúceho a vzťahuje sa na územnú pôsobnosť rozhodného práva
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Nároky presahujúce tento rozsah
platnosti sú vylúčené. Predpokladom je správne používanie! Pri oprávnenej
reklamácii počas 5 rokov od dátumu kúpy budú nedostatky, ktoré sú
preukázateľne spôsobené materiálom poťahu, na základe našich
všeobecných obchodných podmienok (VOP) odstránené odborným
opracovaním kože, novým poťahom alebo náhradou podľa rozhodnutia
výrobcu. V dôsledku starnutia materiálu pritom nie je možné zabrániť tomu,
aby prípadne došlo k rozdielom vo farbe alebo v lesku. Predpokladom je
dodržiavanie všetkých pokynov uvedených v tomto návode na používanie.
Uskutočnením záručného plnenia nedochádza k predĺženiu doby záruky
ani na nábytok, ani na vymenený alebo opravený konštrukčný prvok.
Rovnaké podmienky platia aj pre prípad kulancie.
Po uplynutí zákonnej záruky budú vady reklamované v rámci poskytnutej
garancie odstránené odborným profesionálnym opracovaním kože. Ak by
si zákazník neželal takéto riešenie ponúkneme mu čiastočný, prípadne
kompletný nový poťah, pričom zákazník zaplatí z ceny nového poťahu 50 %
v treťom roku, 60 % vo štvrtom roku a 70 % v piatom roku používania.
Ak by už nebolo možné dodať rovnaký materiál, resp. farbu poťahu, bude
ponúknutá rovnocenná náhrada. Zákazník nemá nárok na rovnakú farbu
a druh kože. Odchýlky vo farbe v prípade čiastočného alebo kompletného
nového poťahu musí akceptovať. Záruka na poťahové materiály neoprávňuje
na uplatnenie žiadnych ďalších nárokov týkajúcich sa dodatočného plnenia,
zníženia kúpnej ceny alebo náhrady škody. Vedľajšie náklady akéhokoľvek
druhu nami hradené nebudú. Nárok vyplývajúci zo záruky je potrebné
uplatniť u zmluvného partnera s predložením originálu kúpnej zmluvy a
s uvedením čísla potvrdenia zákazky od firmy himolla, ktoré je uvedené na
prvej strane tohto návodu na používanie.
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Upozornenie: Pri nároku na 5-ročnú garanciu musí kupujúci preukázať,
že svoj čalúnený nábytok Longlife by himolla ošetroval minimálne 2x ročne
vhodnými ošetrovacími prostriedkami. Odporúčame používať originálne
súpravy na ošetrovanie Uniters. Ak zákazník nie je schopný preukázať,
že minimálne dvakrát ročne vykonal ošetrenie s vhodnými ošetrovacími
prostriedkami a uplatnenie svojich nárokov vyplývajúcich z 5-ročnej záruky
odôvodňuje tým, že príčinou reklamovaných škôd nie je zanedbané
ošetrovanie ale že príčina spadá do oblasti zodpovednosti výrobcu, je
vecou predávajúceho predložiť dôkaz, že reklamované škody nie sú
spôsobené zanedbaným ošetrovaním.
Ustanovenie o preklúzii:
Z 5-ročnej záruky sú vyňaté:
• používaniu zodpovedajúce typické vlastnosti výrobku a zmeny farby
prírodného produktu kože, ktoré nepredstavujú vecný nedostatok,
• prirodzené opotrebenie a prejavy opotrebovania, ku ktorému dochádza
pri používaní,
• poškodenia spôsobené domácimi zvieratami, prípadne škody
spôsobené neodbornou manipuláciou s horúčavou, ohňom,
vlhkosťou a kvapalinami,
• opotrebovanie spôsobené nadmerným používaním nábytku alebo
jeho používaním nezodpovedajúcim danému účelu, akým je napríklad
používanie mimo súkromných obytných priestorov,
• úmyselné poškodenie alebo poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi,
napríklad zahrotenými predmetmi alebo predmetmi s ostrými hranami,
• znečistenia v dôsledku zanedbaného alebo neodporného čistenia a
ošetrovania,
• znečistenia spôsobené zafarbením rifľami alebo inými nestálofarebnými
textíliami,
• poškodenia spôsobené nesprávnym pokúšaním sa o vyčistenie alebo
opravu osobami, ktoré nemajú oprávnenie od výrobcu,
• zmeny povrchu, ku ktorým došlo v dôsledku použitia nevhodne
použitých čističov, dodatočne aplikovaných impregnačných
prostriedkov, použitia chemikálií alebo liekov.
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7. Poťahy so zárukou himolla

Nasledujúcu kapitolu nájdete na vnútornej strane obalu tohto návodu na
použitie.
V tejto kapitole si vyhľadajte názov vášho poťahového materiálu:
Meno a farba poťahového materiálu.
Vysvetlenia ku skratkám nájdete na nasledujúcej strane.

Označenie poťahu

SAMTAN08 AZUR
PV:
ZV:

100%
49%
28%
23%

polyakryl
polyester
bavlna
viskóza

Ak ste si zakúpili čalúnený nábytok, ktorý
by mal poťah z dvoch rôznych materiálov,
v týchto stĺpcoch môžete príp. nájsť názov
a materiálové zloženie druhého poťahu.

BELVETAR MAIS
88% polyester
12% polyuretán
DÔLEŽITÉ:

Ak máte krycí materiál, na ktorý sa vzťahujú záručné podmienky, môžete ho
nájsť na nasledujúcom odkaze:

Údaje týkajúce sa materiálového
zloženia, poťahovej látky podľa zákona
o označovaní textílií

https://www.himolla.com/service/materialkunde.html
Pod názvom materiálu poťahu nájdete znovu informácie o výrobku, ktoré
vám pomôžu pri jeho ošetrovaní a čistení. Vždy však zásadne dodržiavajte
pokyny k čisteniu a ošetrovaniu, ktoré sú uvedené v kapitolách 5.2 a 5.3
tohto návodu na používanie.

Materiálové zloženie poťahového materiálu.
Vysvetlivky:
PV = „používaná vrstva“ (povrch poťahu)
ZV = „základná vrstva“ (nosná tkanina materiálu poťahu)
* materiálové zloženie sa uvádza len pri látkach so zárukou, nie pri koži.

Ak ste si nevybrali poťah so zárukou, napriek tomu materiál vášho poťahu
vyžaduje určité čistenie ošetrovanie. Preto aj v tomto prípade dodržiavajte
pokyny k čisteniu a ošetrovaniu, ktoré sú uvedené v kapitolách 5.2 a 5.3
tohto návodu na používanie.
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8

Odstraňovanie závad

V prípade eventuálnych problémov s funkčnosťou je možné na odstránenie
závad vykonať nasledovné kroky:

8.1

Čalúnený nábytok s manuálnym prestavovaním

Porucha:
• Skontrolujte, či sa niečo nemohlo zaseknúť do mechanizmu funkčného
kovania. Ak áno, predmet opatrne vyberte a potom skontrolujte, či
nespôsobil ohnutie niektorého prvku. Ak došlo k ohnutiu, kontaktujte
vášho zmluvného partnera.

8.2

Čalúnený nábytok s elektrickým prestavovaním

Žiadna funkcia alebo chybná funkcia:
• Skontrolujte prípoj na sieť (zásuvku)
• Prípadne skontrolujte poistku zásuvky
• Kreslo odpojte od siete a skontrolujte príp. rozpojiteľné spojenia medzi
hnacími motormi a ovládacími prvkami pod kreslom.
• Ak by ani po vykonaní vyššie uvedených opatrení funkciu nebolo
možné vykonávať, odpojte kreslo na 15 minút od siete. Potom ho znovu
pripojte a vykonajte kontrolu funkcie stlačením ľubovoľného tlačidla.

Upozornenie: Na ochranu procesora pri variante Cumulus Vario 10“N”,
pri všetkých masážnych kreslách, všetkých relaxačných kreslách
Senátor, všetkých relaxačných kreslách Cumuly ako na ochranu všetkých
batériových ovládačov je integrovaná ochrana proti preťaženiu. K preťaženiu
dochádza pri súhre viacerých faktorov (napr. kolísania sieťového napätia,
elektrostatické náboje, počet súčasne bežiacich motorov atď). Elektronika
sa počas doby trvania poruchy odpojí, prestavenie kresla bude opäť možné
po krátkej dobe!

8.3

Čalúnený nábytok s masážnymi funkciami

Žiadna funkcia alebo chybná funkcia:

• Skontrolujte prípoj na sieť (zásuvku).
• Prípadne skontrolujte poistku zásuvky.
• Kreslo na cca 15 minút odpojte od siete, potom ho znovu pripojte
a vykonajte kontrolu funkcie stlačením ľubovoľného tlačidla.
Upozornenie: Na ochranu procesora ovládača je integrovaná ochrana
proti preťaženiu. K preťaženiu dochádza pri súhre viacerých faktorov
(napr. kolísania sieťového napätia, elektrostatické náboje, počet súčasne
bežiacich motorov atď). Elektronika sa počas doby trvania poruchy odpojí,
prestavenie kresla bude opäť možné po krátkej dobe!
Upozornenie: Ak by po vykonaní týchto krokov nebola možná obsluha
vášho čalúneného nábytku, informujte sa v príslušnej predajni nábytku.
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8. Odstránenie chýb

9. Oprava

10. Likvidácia

Ak by došlo k porušeniu funkcie vášho čalúneného nábytku, skontrolujte,
či túto poruchu neviete odstrániť vy sami na základe pokynov uvedených v
kapitole 8. Ak by po vykonaní týchto krokov nebola možná obsluha vášho
čalúneného nábytku, informujte sa v príslušnej predajni nábytku.
Opravy a iné úpravy smú byť vykonávané výlučne prostredníctvom
oddelenia zákazníckeho servisu firmy himolla. V prípade vykonania opravy
cudzím subjektom nemôže byť hradené žiadne náklady.
POZOR: Pred vykonaním opravy vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

Čalúnený nábytok himolla je koncipovaný na dlhoročné používanie. Pretože
sme si vedomí svojej zodpovednosti voči životnému prostrediu, prosíme,
aby ste váš nábytok po uplynutí jeho životnosti odovzdali na odbornú
likvidáciu!
Špeciálny odpad (napr. batérie, ovládače, elektronické súčiastky)
odovzdajte do príslušných zberných systémov (informujte sa, prosím,
obecných úradoch). Aj obalový materiál použitý pri dodaní je recyklovateľný.
Odovzdajte ho prepravcovi alebo materiály zlikvidujte separátne podľa
jednotlivých druhov odovzdaním do príslušných zberných systémov.

9.1 Poradca pre prípad reklamácií

Ak zistíte na vašom čalúnenom nábytku nedostatok, prosíme Vás, aby ste si
dôkladne preštudovali informácie k výrobkom v tomto návode na používanie
a ak je vaša reklamácia oprávnená, postupujte nasledovne:
1.) V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výrobku himolla kontaktujte
vášho odborného predajcu. Predložte pritom váš návod na používanie a
kúpnu zmluvu. Na ich základe si môže váš odborný predajca zadovážiť
všetky informácie, ktoré potrebuje na zodpovedanie vašich otázok.
2.) V prípade potreby vykoná váš predajca prvú kontrolu sťažnosti.
3.) V prípade nutnosti kontaktuje váš odborný predajca firmu himolla
Polstermöbel GmbH a zadá servisnú zákazku.
4.) Oddelenie zákazníckeho servisu firmy himolla potom rozhodne, či môže
byť váš nábytok skontrolovaný a opravený zákazníckym servisom priamo
na mieste.
5.) Za určitých okolností môže byť nevyhnutným, aby bola oprava nábytku
vykonaná v závode výrobcu. V tom prípade si musí váš odborný predajca
nábytok znovu vyzdvihnúť. Počas doby vykonania opravy v závode nie je
nárok na poskytnutie náhradného čalúneného nábytku.

Z informácií, zobrazení a popisov uvedených v tomto návode na používanie
nevyplývajú žiadne nároky.
Dotlač, rozmnožovanie alebo preklad, aj v čiastočnej forme, nie sú bez
písomného povolenia spoločnosti himolla Polstermöbel GmbH dovolené.
Všetky práva podľa zákona o autorskom práve zostávajú vyhradené
výlučne spoločnosti himolla Polstermöbel GmbH.
Zmeny vyhradené. © Version 0.2 himolla Polstermöbel GmbH

9. Oprava – 10. Likvidácia

himolla Polstermöbel GmbH
Landshuter Str. 38
84416 Taufkirchen/Vils
www.himolla.com • info@himolla.com
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