Кратка инструкция за употреба

Геймърски стол Xmart
Тази инструкция за употреба е
приложима за следните модели:
XGC-203R Pro; XGC-203G Pro; XGC-204R Pro; XGC-205RGB

*Изображенията на продукта са само с илюстративна цел.
Действителният продукт може да варира.
Моля прочетете тази инструкция за употреба внимателно и я запазете за бъдеща справка.

I. Основни характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здрава метална рамка
Газов амортисьор Class 4 – 80 мм
Регулиране на височината
Висококачествена устойчива на износване PU Еко кожа
Промяна на ъгъла на облегалката до 150°(XGC-203R Pro, XGC-203G Pro, XGC-205RGB) /
до 160° (XGC-204R)
Лумбална възглавница с възможност за промяна на позицията ѝ
Сваляща се възглавница за врата
3D подлакътници – Меките 3D подлакътници могат да се регулират нагоре/надолу,
наляво/надясно, напред/назад
Регулируем люлеещ механизъм
Въртяща се на 360° солидна метална основа, снабдена с 5 колелца
Безшумни и гладко движещи се колелца с гумено покритие

II.Монтаж
•

Следвайте указанията в приложената в комплекта инструкция за монтаж. Инструкцията за
монтаж е налична в електронен вид на адрес: www.topdigital.bg

III. Указания за безопасна и безпроблемна експлоатация на геймърски стол
1. Избягвайте облягане с тежестта на тялото при сядане или ставане на единия или другия
подлакътник. Това води до повреда и разбива окачването към седалка или облегалка. В
други случаи води до счупване на механизма и амортисьора на изделието.
2. При столове с регулируема облегалка, отделете специално внимание на нагласяне силата на
облягане, чрез винта към механизма отдолу на седалката. По този начин се предотвратява
претоварване на конструкцията на седалка, облегалка или подлакътници.
3. Не удряйте гърба на облегалката в стена, защото това ще повреди покритието му.
4. Ако стола се прибира под бюро или друга мебел, винаги съобразявайте височината
му, като регулирате амортисьора, за да предпазите подлакътниците от триене в плота
на мебелите. При моделите с кожени или еко кожа падове, това води до трайна
повреда.
5. Никога не стъпвайте върху седалката на стола. Това може да доведе до повреда в
механизма или амортисьора.
6. Не сядайте рязко в предната част на седалката с тежестта на цялото тяло. Това може да
доведе до счупване на основата на седалката или звездата.
7. Не използвайте столове с колелца върху неравни или повредени подове, тъй като ще доведе
до тяхното счупване. Използвайте силиконови колела за гладки и равни повърхности, а
полипропиленови за меки настилки като мокет, килим и т.н.
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8. При преместване или повдигане на стола, той трябва да се постави внимателно на пода. Не
пускайте рязко, всеки удар в земята може да доведе до повреда или счупване на колелце
или звездата на изделието.
9. Периодично притягайте крепежните елементи, за да се предотврати повреда на
детайлите, които държат стола.
10. Не използвайте груби абразивни или киселинни препарати за почистване, тъй като
това ще доведе до нарушаване целостта на покритието. При почистване използвайте
специализирани препарати за почистване на еко кожа и мека кърпа, или сапунена
вода, за да отстраните различни петна. Изсушавайте на проветриво място, за да
избегнете мухъл. Ограничавайте попадане на продължителна директна слънчева
светлина върху модели от дамаска, това може да доведе до обезцветяване на
оригиналния цвят.

IV. Регулируем люлеещ механизъм
Повдигане/Спускане
на газовия амортисьор
Заключване
на механизма
Отключване
на механизма
Нагласяне на
силата на облягане

V. 3D подлакътници
Заключващ
Регулиране нагоре/надолу
палец
• Натиснете заключващия палец нагоре.
• Докато държите натиснат заключващия палец,
вдигнете/спуснете подлакътника до желаната от Вас височина.
• Отпуснете заключващия палец. Уверете се, че подлакътника е
застанал стабилно. Ще чуете щракване.
Регулиране наляво/надясно
• Завъртете горната част на подлакътника в желаната посока.
Регулиране напред/назад
• Плъзнете горната част на подлакътника в желаната посока.
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VI. Регулиране на наклона на облегалката
• Седнете на стола и се облегнете като се
стараете гърбът Ви да е максимално плътно
долепен до облегалката.
• Повдигнете ръчката за контрол на наклона
на облегалката, която е разположена от
дясната страна на седалката.
• Наклонете тялото си до желания от Вас ъгъл.
• Отпуснете ръчката за контрол на наклона, за
да заключите облегалката в избраната
позиция.
• Уверете се, че облегалката е стабилно
фиксирана и ръчката за контрол на
облегалката е върната в първоначалната си
позиция.
Ръчка за регулиране
наклона на облегалката

VII. LED светлини*

За да активирате LED светлините, включете захранващия кабел в USB порт със спецификация 5V
(3A Max). Препоръчително е да използвате външна батерия за захранване на LED светлините.
Моделът е снабден със специално пригоден джоб, разположен от долната страна на седалката,
в който можете да поставите външна батерия.
Включеното в комплекта RF дистанционно управление дава възможност за избор и настройка
на различни цветове и режими на светене.
* Отнася се за модел XGC-205RGB

Подробна техническа спецификация и допълнителна информация за Вашия
модел геймърски стол Xmart можете да намерите на официалната интернет
страница на вносителя.

www.topdigital.bg

Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на
следния адрес: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/chairs/xgc.pdf
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