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ALTO CONFORT PLUS

Piscine Global 2014

Produkty by oceněn Technology Innovation Award v kategorii Fitness & Health,  na mezinárodní výstavě 
bazénů Pool Global 2014 Lyon
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ALTO CONFORT PLUS

PODĚKOVÁNÍ

Vážený zákazníku,
Děkujeme za váš nákup a důvěru  k našim produktům. Naše výrobky jsou výsledkem 
mnohaletého výzkumu v oblasti  ochrany životního prostředí. Naším cílem  je poskytnout 
vám kvalitní výrobek. Alto Comfort Plus 

Popis
Alto Comfort Plus je relaxační lehátko.
Křeslo je vybaveno dvěma infračervenými zářiči s celkovým výkonem 550W.

Obsah Balení
1x složka s infračervenými panely (horní křeslo) 1 x sedák s infračervenými panely (dolní 
část křesla)
2x pohyblivé loketní opěrky (vlevo a vpravo) 3 x výztuha
2 x kovové držáky
2 x kuličková ložiska (6204Z) x 12 šrouby (Ø 5 x 30 mm)
14 x šrouby (Ø 5 x 50 mm)
2 x polohovací zarážky
1 x montážní návod
1 x dálkové podobným nástrojem
1 x držák s vruty do dřeva (Ø 6 x 50 mm

Rada

Před montáží si zkontrolujte pečlivě je-li obsah balení kompletní
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Krok 2
Umístěte kovové držáky na každé
straně křesla a zajistěte je pomocí
dodanýchšroubů(Ø 5 x 30 mm).

Krok3
Položte obě nohy na podlahu, jak
je uvedeno níže a přimontujte
polohovací zarážky dodanými
šrouby(Ø 6 x 50 mm).

Montáž křesla Alto Confort Plus

Krok1
Začněte spojením sedáku a 
opěradla křesla.



5

ALTO CONFORT PLUS

Krok 5
Umístěte opěradlo křesla na levé
noze ještě na zemi. Ujistěte se, že
jsou obě ložiska spojena jako na
obrázku vpravo.

Krok 6
Umístěte pravou nohu ještě na
zemi. Ujistěte se, že jsou obě ložiska
spojena jako na obrázku vpravo.
.

Krok 4
Na levé straně (nohy) připevněte
tři výztuhy pomoci šroubů(Ø 5 x 50
mm).

Dodržujte polohy výztuh.
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Krok 8
Připevněte stojan na každé straně
nohy pod sedadlem pomocí
šroubů.

Krok 9
Připojte dva elektrické konektory
infračervených panelů na
opěradlo a sedák.

Assemblage du Fauteuil Alto Confort Plus

Krok 7
Potom přišroubujte výztuhu k
loketní opěrce viz. obrázek4.
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Krok 10
Obraťte křeslo nohám dolů do
běžné polohy. Ke dřevěnému
panelu u opěrky připevněte držák
dálkového ovládání.

Ujistěte se, že jsou dodané šrouby
vsunuty do připravených
montážních otvorů.

Montáž křesla je tímto dokončena.

Údržba křesla Alto Confort Plus

•Použijte vysavač k odstranění prachu mezi jednotlivými dřevy.
• Křeslo lze čistit vlhkým bavlněným hadříkem. Pokud je to nutné, lze použít malé množství mýdla. K

oplachu použijte vlhký ručník.
• Po použití otřete suchým ručníkem.
• Nepoužívejte chemikálie, agresivní nebo abrazivní čistící prostředky. Mohlo by dojít poškození křesla,

nebo jeho ochranné vrstvy.

Varování

• Křeslo instalujte pouze v dobře větrané místnosti.
• Používejte na suchém místě.Nepoužívejte v blízkosti vany, nebo větších vodních ploch.
• Chraňte přívodní elektrický kabel před pošlapáním, nebo přiskřípnutím.
•Neodborný zásah do křesla, použití jiných než originálních náhradních dílů může vést k poškození
výrobku, nebo k poranění uživatele. V případě opravy důrazně doporučujeme použít kvalifikovaného
technika. Na škody způsobené neodporným zásahem ne nevztahuje záruka.
• Při užívání křesla nepoužívejte žádné kovové nástroje a nedotýkejte se infračervených emitorů.
• Křeslo nenechávejte nikdy v zapnutém stavu bez dozoru.
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Nastavení času
Chcete-li upravit provozní dobu ohřevu, stiskněte tlačítko

časovače. Rozsah nastavení času 1 až 12 hodin (1 stiskněte
tlačítko = 1 hodina). Chcete-li program vymazat dát čas na «00».

Kontinuální vytáčení zobrazuje čas do 3 vteřin po nastavení a
návratu do původního nastavení.

Když je program ukončen, automaticky se vypne.

Použití dálkového ovladače
Zapnout / Vypnout
Pro aktivaci dálkového ovladače stiskněte tlačítko on/off po dobu
2 vteřin.

Pak otočte knoflík ovládaní teploty ( výchozí definice času
spuštění je 12hodin).

Pro deaktivaci dálkového ovladače stiskněte tlačítko on/off po
dobu dvou vteřin.

Nastavení teploty
Otáčením kolečka nastavit rozsah teploty od 10 ° C do 60 ° C..
Je-li teplota nižší , nebo rovna teplotě požadované, topení sepne
a začne svítit světlo. Topení se zastaví, když teplota v místnosti je
vyšší, nebo rovna požadované teplotě a kontrolní světlo zhasne.

Číselník nadále zobrazuje nastavenou teplotu pro 3 sekundy a
pak se vrátí k původnímu nastavení.
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Chybová hlášení :

- E1 le čidlo teploty se vypne.

- E2 le zrkat čidla teploty.

- LO Teplota v místnosti je nižší než 5°c (nebrání v provozu).

Knoflík 
nastavení 
teploty

Nastavení

Časomíra

Topení

On/Off

Napájení  
220V/50Hz-5A
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Polohování

Loketní opěrky

Loketní opěrky

3

2

1
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0

0
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6 0

Vyviňte tlak na zadní část přes obě 
loketní opěrky. V každé fázi se 
zámky zaklapnou.

Přejděte to polohy 4 , vyviňte tlak
zpět k odemknutí a potom
opěradlo vraťte do výchozí
pozice..

Pozice 0 je výchozí pozice.

Vytáhněte loketní opěrky do
požadované polohy (1až5)).

Pro návrat do původního
stavu přejděte 6 pozic,
dokud nezapadne a nevrátí
se do výchozí pozice 0.

Použití křesla Alto Confort Plus
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Bezpečnost
•POZOR: Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny před instalací a použitím křesla. Je nezbytné tyto pokyny
dodržovat z důvodu Vaší bezpečnosti .
•Pozor na hypertermii, úžeh a úpal, které mohou být způsobeny nebo zhoršeny nedodržením bezpečnostních
pokynů. Symptomy mohou být, zrychlený tep, závratě, mdloby,letargie, necitlivost celého těla nebo části,
neschopnostvnímání tepla, ztráta vědomí.
• Křeslo by neměli používat :
- Děti do šesti let.
- Lidé z vážnými reakcemi na sluneční záření.
- Senioři, či zdravotně postižení.
- Lidé s anamnéznou jako jsou srdeční onemocnění, hypertenze/hypotenze, problém diabetu,krevního oběhu.
- Těhotné ženy, nadměrné zahřívání může poškodit plod..
- Lidé, kteří trpí dehydratací, očními chorobami, otevřenými ranami, popálenino a spáleniny od slunce..
•Děti ve věku od 6 do 16 let mohou křeslo používat pouze za předpokladu, že jsou pod neustálým
dohledem a odpovědná osoba zajistí, že teplota nepřesáhne 60°C (140°F).
• Nepoužívejte křeslo dříve, než třicet minut po posledním užití. Nechtě tělo vychladnout.
• Nepoužívejte v kuse déle než čtyřicet minut..

• Nepoužívejte křeslo pokud jste požili alkohol nebo drogy.
• Do elektrické zástrčky vždy zapojujte pouze křeslo, nikdy dohromady s ostatními spotřebiči, mohlo by dojít k

přetížení a v důsledku toho k požáru..
•Nepoužívejte př i  bouřce.
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nebo k poškození křesla nepoužívejte v případě:
- Bouřky .
- Poškození přívodního kabelu. Musí být opraven kvalifikovaným odborníkem.
- Nepřipojujte křeslo k síti máte-li mokré nohy, nebo ruce..
- Nepokoušejte se opravit křeslo bez souhlasu distributora, nebo výrobce..
• Došlo li ke zkratu:
• Žádná tekutina se nesmí dotknout infračervených zářičů.
- Nevystavujte nadměrné fyzické zátěži.

Záruka
• Výrobek podléhá záruce v rozsahu platné legislativy
• Záruka neplatí v těchto případech :
- Selhání ,nebo škody vyplývající z instalace, nebo používání, které nejsou v souladu s předpisy.
- V případě provozování v podmínkách, které nejsou k provozu křesla vhodné.
- Škody vyplývající z nedbalosti, vyšší moci např. vichřice, špatné počasí.
- Škody způsobené používáním nepovoleného příslušenství.

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení)
2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.
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Le bois provient de forêt en accord
avec le développement durable.

Conformité avec les normes 
européennes en vigueur.

Le processus de fabrication
n’utilise pas de métaux lourds.




