
CHAIR ZERO

Návod k sestavení

Po nasunutí 1, položte křeslo na záda pro jednoduší nasunutí 2.

Sbalení

Přehněte sedátko, jak je zobrazeno v bodech 1 a 2. Vložte rozloženou konstrukci na složené sedátko
a společně srolujte 3 a 4. Umístěte do přepravného obalu 5.

Specifikace

Váha: 490 g

Váha s obalem: 510 g

Rozměry: 52 x 48 x 64 cm

Rozměry obalu: 10 x 10 x 35 cm

Výška sedadla od země: 28 cm

Max. nosnost: 120 kg



Upozornění pro manipulaci:

· Produkt nebo jeho části nepoužívejte k jinému účelu, než je uvedeno.
· Používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
· Během sestavování buďte opatrní a vyvarujte se zranění. Ujistěte se, že je produkt sestaven

správně a tyčky jsou plně zasunuty (nenechte produkt sestavovat děti).
· Hmotnostní kapacita je založena na rozložení váhy na celou konstrukci.
· Upozornění. Nevyvážená hmotnost nebo nárazová hmotnost může poškodit konstrukci.
· Za určitých podmínek může dojít k pouštění barev.
· Typ materiálu a barvy může být příčinou v rozdílné hmotnosti u produktů (více informací na

webových stránkách Helinox)
· Látková část a obal produktu může být čištěna ručně v teplé vodě se šetrným pracím

prostředkem. Neperte v pračce.  Před uskladněním se ujistěte, že je materiál kompletně
suchý.

· Konstrukci nebalte vlhkou nebo špinavou. Vlhkost odstraňte měkkým hadříkem a nechte na
vzduchu uschnout.

· Produkt držte dále od sálavého tepla, aby nedošlo k jeho poškození.
· Buďte opatrní kolem táborového ohně. Jiskry mohou propálit textilní materiál. Produkt je

lehký a může být ve větrných podmínkách odfouknout do ohniště, pokud bude bez dozoru.

Dovozce :  HUDYsport a.s.,  Bynovec 138,  405 02 Děčín,  Česká republika +420 412 589 960



CHAIR ZERO

Návod na zostavenie

Po nasunutí 1, položte kreslo na chrbát pre jednoduchšie nasunutie 2.

Zbalenie

Prehnite sedadlo, ako je zobrazené v bodoch 1 a 2. Vložte rozloženú konštrukciu na zložené sedadlo
a spoločne zrolujte 3 a 4. Umiestnite do prepravného obalu 5.

Špecifikácia

Váha: 490 g

Váha s obalom: 510 g

Rozmery: 52 x 48 x 64 cm

Rozmery obalu: 10 x 10 x 35 cm

Výška sedadla od zeme: 28 cm

Max. nosnosť: 120 kg



Upozornenie pre manipuláciu:

· Produkt alebo jeho časti nepoužívajte na iný účel než je uvedené.
· Používajte len na rovnom a pevnom povrchu.
· Počas zostavovania buďte opatrní a vyvarujte sa zraneniu. Uistite sa, že je produkt zostavený

správne a tyčky sú úplne zasunuté (nenechajte produkt zostavovať deti).
· Hmotnostná kapacita je založená na rozložení váhy na celú konštrukciu.
· Upozornenie. Nevyvážená hmotnosť alebo nárazová hmotnosť môže poškodiť konštrukciu.
· Za určitých podmienok môže dôjsť k púšťaniu farieb.
· Typ materiálu a farby môže byť príčinou v rozdielnej hmotnosti pri produktoch (viac

informácií na webových stránkach Helinox)
· Látková časť a obal produktu sa môžu čistiť ručne v teplej vode so šetrným pracím

prostriedkom. Neperte v práčke. Pred uskladnením sa uistite, že je materiál kompletne
suchý.

· Konštrukciu nebaľte vlhkú alebo špinavú. Vlhkosť odstráňte mäkkou handričkou a nechajte
na vzduchu uschnúť.

· Produkt držte ďalej od sálavého tepla, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
· Buďte opatrní okolo táborového ohňa. Iskry môžu prepáliť textilný materiál. Produkt je ľahký

a môže ho vo veterných podmienkach odfúknuť do ohniska, ak bude bez dozoru.

Dovozca :  HUDYsport a.s.,  Bynovec 138,  405 02 Děčín,  Česká republika +420 412 589 960


