
Prieš naudojimą 

Kosmetologinė kėdė DM-202 pritaikyta sėdėti ir gulėti, leidžiamoji statinė apkrova 120 kg. Statinė apkrova reiškia, kad negalima smarkiai sėstis ar 

mesti didelį svorį ant kėdės. • Negalima judinti ar perkelti kėdės kai ant jos yra žmogus. • Negalima stovėti, suptis ant kėdės, sėstis ant porankių, 

sėstis daugiau nei vienam žmogui. • Kosmetologinę kėdę reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. • Kėdė turi būti apsaugota nuo drėgmės, 

purvo, stiprių cheminių medžiagų, baliklio acetono tipo, esteriai, chlorinti angliavandeniliai ir t.t. Šios priemonės gali sukelti apsauginių priemonių  

ilgalaikę žalą (baldų apmušalo). • Apmušalo nešvarumo atveju saugiausia yra naudoti drungną vandenį su muilu arba atitinkamus valymo skysčius 

tinkančius apmušalui. • Plastikinės dalys turi būti laikomos atokiau nuo šilumos šaltinių - minimalus atstumas nuo šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių 

yra 30 cm. Nedėkite ant jų paviršiaus dalių, kurios yra karštos, nes  tai gali sukelti paviršiaus deformaciją. • Plastikiniai paviršiai turi būti valomi 

minkštu audiniu drungname vandenyje su trupučiu ploviklio. Netrinkite, nenaudokite stiprių tirpiklių ir miltelių. 

 

Saugaus naudojimosi sąlygos 

Naudojant kėdę, nedėkite rankų tarp darbo komponentų korpuso. • Naudoti kėdę be sumontuoto korpuso yra draudžiama ir gali sukelti nelaimingą 

atsitikimą. • DM-202 kėdė turi porankius, kuriuos prieš pirmą kartą naudojant reikia atidžiai, simetriškais paspaudimais užblokuoti kėdės bėgiuose. 

• Taisyklių nesilaikymas  gali sukelti nelaimingus atsitikimus, sugadinti produktą. Po atitarnauto laiko polipropileno gaminiai yra perdirbami, todėl 

rekomenduojama juos neišmesti, o atiduoti perdirbimui. 

 

Techniniai duomenys 

- Sėdynė gulint su galvos atrama: 63 x 180 cm 

- Aukštis: 74 cm 

- Bendras svoris (su kartonu): 35 kg 

 

Pakuotės turinys:  

Kosmetologinę kėdę sudaro: 

- sėdynė       1 vnt.  

- porankiai       2 vnt. 

- kiuvetės       2 vnt. 

- užtiesalo laikyklis      1 vnt. 

- kreiptuvai po kiuvetėmis     2 vnt. 

- plieniniai rėmai, sudarantys tvirtą pagrindą kėdei  2 vnt. 

- apsauga kėdės plieniniams rėmams    2 vnt. 

- montavimo instrukcija      1 vnt. 

 

DĖMESIO:  

Siekiant tinkamai sumontuoti kėdės  porankius reikėtų: 

- Nustatyti sėdynę ir atlošą vertikalioje padėtyje; 

- Įdėti porankius į jiems skirtas vietas atlošo šonuose; 

- Tada sukti pagal laikrodžio rodyklę įdėta porankį, kol jis užsifiksuos;  

- Siekiant tinkamai sumontuoti galvos atlošą, jis turi būti įdėtas į jam skirtą vietą, esančią viršutinėje atlošo dalyje. 



 


