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Vsebina kompleta

Vsebina kompleta
1

Stranski del, desni, 3×

7

Sedežna blazina (stol), 2×

2

Stranski del, levi, 3×

8

Sedežna blazina (klop)

3

Sedežni del (stol), 2×

9

Mizna plošča

4

Hrbtni del (stol), 2×

10

Podnožje, 2×

5

Sedežni del (klop)

11

Opora za noge

6

Hrbtni del (klop)

12

Steklena plošča

Priloženi povezovalni elementi
13

Vijak, kratek, 4×

14

Vijak, srednji, 15×

15

Vijak, dolgi, 19×

16

Podložka, 38×

Priložena orodja
17

Inbus ključ

17
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Splošno

Splošno

POMEMBNO, SHRANITE ZA POZNEJŠO
UPORABO: SKRBNO PREBERITE
Preberite navodila za sestavljanje in jih shranite

Ta navodila za sestavljanje spadajo k tej lounge garnituri Imperia (v
nadaljevanju imenovana samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne
informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila
za sestavljanje, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za sestavljanje
lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.
Navodila za sestavljanje temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski
uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za sestavljanje shranite za nadaljnjo uporabo. Če izdelek izročite tretjim
osebam, jim hkrati z njimi obvezno izročite ta navodila za sestavljanje.

Namenska uporaba
Izdelek je namenjen izključno za sedenje in odlaganje v bivalnem območju, npr. na
vrtu. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za sestavljanje. Kakršna
koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode
ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema jamstva za škodo, nastalo zaradi
nenamenske ali nepravilne uporabe.

Razlaga znakov
V navodilih za sestavljanje, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.
Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju in uporabi.
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Varnost

Varnost
Razlaga napotkov
V teh navodilih za postavitev so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi
OPOZORILO!
katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti
ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost
materialne škode.

Splošni varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb in nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do telesnih
poškodb in poškodb izdelka.
− Za preprečevanje telesnih poškodb ali poškodb izdelka,
morajo sestavljanje izdelka izvesti dve osebi.
− Da preprečite telesne poškodbe, med sestavljanjem nosite
delovne rokavice.
− Poskrbite, da otroci in hišni ljubljenčki med sestavljanjem ne
bodo v bližini.
− Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Otroci
se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
− Pazite na to, da otroci v usta ne bodo dajali nobenih majhnih
delov, kot so na primer vijaki. Otroci lahko majhne dele
pogoltnejo in se zadušijo.
− Otroci se lahko pri igri z izdelkom ali plezanju nanj
poškodujejo. Otroci, ki niso pod nadzorom, naj se ne
približujejo izdelku.
− Izdelka nikoli ne postavljajte pri močnem vetru ali ekstremnih
vremenskih pogojih.
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Varnost

− Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho in dovolj
stabilno površino.
− Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam
(npr. kamin, taborni ogenj itd.).
− Senčnika ne nameščajte neposredno na mizo. Uporabljajte
samo senčnike, ki imajo lastno ogrodje.
− Če izdelek napačno sestavite, se ob obremenitvi lahko podre.
Ob tem se lahko poškodujete. Pazite, da izdelek sestavite v
skladu s temi navodili za sestavljanje.
− Vse posamezne dele je treba pred uporabo izdelka pravilno
sestaviti.
− Redno preverjajte stabilnost vseh spojev in po potrebi vijake
naknadno privijte.
− Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali če so deli
okvarjeni.
− Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi
nadomestnimi deli.
− Nikoli ne sedajte na naslonjala.
− Na izdelek ne stopajte, ne uporabljajte ga kot podstavek,
telovadno orodje ipd.
− Zgornja plošča mize je iz stekla. Če se miza prevrne, se
lahko steklo razbije in povzroči resne telesne poškodbe. Ne
naslanjajte se na mizo.
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Varnost

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Blazin ne namakajte in jih ne perite z drugimi tekstilnimi
izdelki.
− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti
lahko poškodujejo površine.
− Za čiščenje izdelka ne uporabljajte visokotlačnega ali parnega
čistilnika.
− Izdelek zaščitite pred ekstremnimi okoljskimi pogoji. Ko izdelka
ne uporabljajte, ga npr. prekrijte, ali ga ob koncu sezone
postavite na zaščiten kraj.
− Ne prekoračite največje nosilnosti 100 kg na posamezen stol.
− Ne prekoračite največje nosilnosti 200 kg za klop.
− Ne prekoračite največje nosilnosti 50 kg za mizo.
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Opis izdelka

Opis izdelka
Izdelek je namenjen izključno za sedenje
in odlaganje v bivalnem območju, npr.
na vrtu.

A

Sestavljanje
Preverite izdelek in vsebino kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi
koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.
− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „Vsebina kompleta“).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru
izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na
garancijskem listu.

Osnovno čiščenje
1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in
vzdrževanje“.
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Sestavljanje

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb
izdelka ali materialne škode.
− Izdelek sestavljajte na mehki in čisti podlagi. Po potrebi
pod izdelek položite odejo ali podoben predmet, da se ne
opraskajo ali poškodujejo površine.
− Izdelek sestavljajte pazljivo in upoštevajte navodila za
sestavljanje.

Koraki montaže
Izdelek sestavljajte na podlagi sledečih navodil in grafičnih prikazov.
Za privijanje vijakov uporabite priloženi inbus ključ 17 .

1 Montaža stola..................................................................................................... 11
2 Montaža klopi.....................................................................................................13
3 Montaža mize.....................................................................................................15
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Sestavljanje

1 Montaža stola
Korak 1.1:

Povezovanje sedežnega dela z desnim
stranskim delom

1

3
15
16

14
16

1
− Desni stranski del 1 na prikazanih točkah povežite s sedežnim delom 3 . Za
to uporabite dva dolga vijaka 15 in en srednji vijak 14 ter tri podložke 16
(glejte sl. 1).

Korak 1.2: Namestitev hrbtnega dela
2

15

16
4

14
16

− Hrbtni del 4 na prikazanih točkah povežite s konstrukcijo iz prejšnjega koraka.
Za to uporabite dva dolga vijaka 15 in en srednji vijak 14 ter tri podložke 16
(glejte sl. 2).
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Sestavljanje

Korak 1.3: Montaža levega stranskega dela
3

15
16

14
16
2
− Levi stranski del 2 na prikazanih točkah povežite s konstrukcijo iz prejšnjega
koraka. Za to uporabite dva dolga vijaka 15 in dva srednja vijaka 14 ter štiri
podložke 16 (glejte sl. 3).

Korak 1.4: Namestitev sedežne blazine
4

7

1. Sedežno blazino 7 položite na stol, kot je prikazano na sliki (glejte sl. 4).
Stol je sestavljen.
2. Ponovite vse korake, da sestavite drugi stol.
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Sestavljanje

2 Montaža klopi
Korak 2.1:

Povezovanje sedežnega dela z desnim
stranskim delom

5

5

15
16
14
16

1
− Desni stranski del 1 na prikazanih točkah povežite s sedežnim delom 5 . Za
to uporabite dva dolga vijaka 15 in en srednji vijak 14 ter tri podložke 16
(glejte sl. 5).

Korak 2.2: Namestitev hrbtnega dela
6

15

16
6

14
16

− Hrbtni del 6 na prikazanih točkah povežite s konstrukcijo iz prejšnjega koraka.
Za to uporabite tri dolge vijake 15 in en srednji vijak 14 ter štiri podložke 16
(glejte sl. 6).
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Sestavljanje

Korak 2.3: Montaža levega stranskega dela
7

15
16

14
16

2

− Levi stranski del 2 na prikazanih točkah povežite s konstrukcijo iz prejšnjega
koraka. Za to uporabite dva dolga vijaka 15 in dva srednja vijaka 14 ter štiri
podložke 16 (glejte sl. 7).

Korak 2.4: Namestitev sedežne blazine
8

8

− Sedežno blazino 8 položite na stol, kot je prikazano na sliki (glejte sl. 8).
Klop je sestavljena.
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Sestavljanje

3 Montaža mize
Korak 3.1: Namestitev podnožij
9

13
16
10

10

9

1. Mizno ploščo 9 položite z zgornjo stranjo na tla (glejte sl. 9).
2. Povežite podnožji 10 z mizno ploščo, kot je prikazano na sliki. Za to uporabite po
dva kratka vijaka 13 in dve podložki 16 (glejte sl. 9).

Korak 3.2: Namestitev opore za noge
10

14
10

16

11

14
16

− Oporo za noge 11 na prikazanih točkah povežite z mizno ploščo 9 in
s podnožjema 10 . Za to uporabite skupno tri srednje vijake 14 in tri
podložke 16 (glejte sl. 10).
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Motnje in odpravljanje motenj

Korak 3.3: Postavitev steklene plošče
11

12

9

10

1. Sestavljeno ogrodje mize postavite na podnožji 10 (glejte sl. 11).
2. Stekleno ploščo 12 previdno položite na mizno ploščo 9 in jo pritisnite obnjo
(glejte sl. 11).
3. Preverite, da se steklena plošča trdno prilega in ne moli čez.
Miza je sestavljena.

Motnje in odpravljanje motenj
Težava

Možen vzrok

Rešitev

Izdelek ni stabilen.

Vijačni spoji so se razrahljali.

Previdno privijte vse vijake.

Čiščenje in vzdrževanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Blazin ne namakajte in jih ne perite z drugimi tekstilnimi
izdelki.
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Tehnični podatki

− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti
lahko poškodujejo površine.
− Za čiščenje izdelka ne uporabljajte visokotlačnega ali parnega
čistilnika.

Čiščenje
1. Nečistoče odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nekoliko blagega
čistila.
2. Izdelek nato do suhega obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Vzdrževanje
Redno preverjajte vse vijačne spoje in jih po potrebi zategnite. Zaradi zrahljanih
vijačnih spojev se zmanjša varnost in obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Shranjevanje
Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden jih shranite.
− Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
− Izdelek shranite na otrokom nedostopnem mestu.

Tehnični podatki
Izdelek:
Teža
Stol (vklj. z blazinami):
Klop (vklj. z blazinami):
Miza (vklj. s stekleno ploščo):

pribl. 7 kg
pribl. 9,5 kg
pribl. 17,5 kg

Maksimalna nosilnost
Stol:
Klop:
Miza:

pribl. 100 kg
pribl. 200 kg
pribl. 50 kg

Višina sedeža
brez sedežne blazine:
s sedežno blazino:

pribl. 37,5 cm
pribl. 42,5 cm
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Odlaganje med odpadke

Mere (Š × V × G)
Stol (Š x V):
Klop (Š × V):
Miza (Š x G x V):
Material
Stol:
Klop:
Miza:

pribl. 59 × 79 cm
pribl. 112 × 79 cm
pribl. 110 × 70 × 65 cm
prašno barvano jeklo, PE pletivo
prašno barvano jeklo, PE pletivo
prašno barvano jeklo, PE pletivo
steklena plošča (kaljena)
poliester, kemična vlakna

Blazina:
Številka izdelka:

812699

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala.
Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke
za recikliranje.

Odstranjevanje izdelka med odpadke
− Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.
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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele,
dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite
udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je
mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo
do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih
podatkov!

Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s
programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite
več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu
www.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je
odvisno od vrste vaše naročnine.
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Distributer:
schütte Home & Living GmbH & Co. KG
Bornstraße 16/17
28195 Bremen
GERMANY
POPRODAJNA PODPORA
SI

812699

0049-421-3042-236
service@jgs.de
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