Handleiding voor de Uno Music Chair
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U heeft gekozen voor de muziekstoel model Uno. Na het lezen van deze
handleiding wensen wij u veel comfort en plezier toe met de fauteuil. Leest u
voor het gebruik eerst deze handleiding aandachtig door.
Eerste gebruik van de muziekstoel.
1. Muziekstoel plaatsen
Rij de stoel naar de gewenste locatie en plaats hem op een vlakke vloer en trek hem een stukje naar voren
zodat de wielremmen naar achter wijzen. Beide wielremmen met de voet naar beneden drukken in de
blokkeerstand. Bij het verplaatsen van de stoel ontgrendelt u de wielremmen door deze met de voet te liften.

wiel draaien
(afbeelding 1)

(afbeelding 2)

2. Inschakelen muziekstoel
De muziekstoel is voorzien van een accu. (Lees ook aandachtig het hoofdstuk: Gebruik van de accu) deze dient
u nadat de muziekstoel op de eerste locatie geplaatst is op te laden. Sluit de DC plug van de meegeleverde
adapter aan op de POWER ingang van de stoel, steek daarna de stekker in een geaard stopcontact. De groene
LED op de adapter gaat nu oplichten. Na circa 6 uur is de batterij volledig opgeladen en kan de adapter
verwijderd worden. De muziekstoel werkt ruim 24 uur op een volledig opgeladen batterij.
Veiligheid. Verwijder de adapter met kabel zo spoedig mogelijk om elk struikelgevaar te voorkomen.

(afbeelding 3)
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3. Bediening van de muziekstoel
Druk de AAN/UIT schakelaar op het bedieningspaneel aan de linkerzijkant in, deze licht nu rood op. Even later
gaat de blauwe Bluetooth LED knipperen. Indien de schakelaar niet oplicht, dan moet de adapter aangesloten
worden om de batterij op te laden. Tijdens het opladen mag de stoel gewoon gebruikt worden.

(afbeelding 4)

(afbeelding 5)

4. Muziek afspelen via Bluetooth
Elk apparaat met Bluetooth kan als muziekbron gebruikt worden, zoals: tablet, telefoon, computer,
etc.
- Zet de Bluetooth aan van de muziekbron (bij Instellingen van uw telefoon of tablet).
- Bij gevonden Bluetooth apparaten selecteer “Music-chair” en wacht op de melding “verbonden”.
- Met de bedieningsknoppen van de muziekbron kan nu het geluid in de stoel bediend worden,
zoals: nummer kiezen, volume hard/zacht, pauze/start, etc.

(afbeelding 6)
Opmerkingen:
- Een apparaat dat eerder verbonden is geweest met dezelfde muziekstoel, zal automatisch
verbonden worden wanneer het in de buurt komt van de muziekstoel.
- Er kan geen nieuwe Bluetooth verbinding gemaakt worden indien de blauwe LED continu
oplicht. Een ander apparaat is dan reeds verbonden, deze verbinding moet eerst
uitgeschakeld worden. Daarna de muziekstoel uit en weer aan zetten, zodat de blauwe LED
gaat knipperen. Nu kan een nieuw apparaat verbonden worden.
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- Indien de blauwe LED continu uit is, kan er geen Bluetooth verbinding gemaakt worden, in dit
geval de muziekstoel uit en aan zetten. De blauwe LED moet nu gaan knipperen, waardoor
een Bluetooth verbinding weer mogelijk is.
-Alle muziekstoelen melden zich in de Bluetooth lijst gekoppelde apparaten als “Music-chair”,
maar de interne naam van elke stoel is uniek. Daarom kan er geen automatische verbinding
plaatsvinden tussen een apparaat en een nieuwe muziekstoel die nog niet eerder verbonden
is geweest met dit apparaat.
Wanneer u met een en hetzelfde apparaat meerdere stoelen wilt bedienen, is het raadzaam
om “Music-chair” te hernoemen naar b.v. “Music-chair1”, Music-chair2”, etc., zodat u de
gewenste stoel kunt selecteren. Dit hernoemen kan in uw apparaat gedaan worden, via het
tandwiel-icoontje, instellingen app, achter elke naam in de lijst met Bluetooth gekoppelde apparaten.
(niet met alle apparaten mogelijk)

5. Muziek afspelen via AUX IN
Elke muziekspeler met een mini-jack hoofdtelefoon uitgang kan gebruikt worden, zoals: tablet,
telefoon, iPod, MP3 speler, TV, stereo-set, etc. Hiervoor is een kabel nodig met aan beide zijde een
stereo mini-jack plug.
- Sluit de hoofdtelefoon uitgang van een muziekspeler aan op de AUX IN ingang van de
muziekstoel d.m.v. de stereo mini-jack kabel.
- Zet de muziekstoel aan d.m.v. de AAN/UIT schakelaar.
- Met de bedieningsknoppen van de muziekspeler kan nu het geluid in de stoel bediend
worden, zoals: nummer kiezen, volume hard/zacht, pauze/start, etc.

(afbeelding 7)

6. Gebruik van de accu
Eerste keer opladen voor eerste gebruik
De accu minstens 3 tot 6 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. Om de levensduur
van de accu te optimaliseren, is het van belang de oplader na het laden van het oplaadpunt los te koppelen. De
oplader nooit continu aan de accu aangesloten laten.
Gebruik van de accu
Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af, de gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals de
omgevingstemperatuur en de gebruiksintensiteit.
Het opladen van de accu
a. Altijd eerst de adapter/lader aansluiten op het accu/oplaadpunt. (afb. 4)
Daarna pas de stekker van de adapter/lader in het stopcontact steken.
b. De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 3 en 6 uur.
c. Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op
netstroom/stopcontact aangesloten is.
e. Tijdens het laadproces is de muziekstoel normaal te gebruiken, ben wel voorzichtig met de plaatsing van de
muziekstoel tijdens het opladen , dit i.v.m. het struikelgevaar wat veroorzaakt kan worden door de kabel.
f.. Na het laadproces eerst de stekker van de adapter/lader uit het stopcontact halen,
en daarna de adapter/lader loskoppelen van het accu/oplaadpunt.
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Algemene gebruikshandleiding accu
a. Belangrijk: bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) in een warme kamer de accu
tenminste 1 uur op kamertemperatuur laten komen.
b. De accu mag niet opgeladen worden bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden.
c. Uitsluitend voor gebruik in droge en geventileerde ruimtes.
d. Uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/lader gebruiken.
e. Het gebruik van een verlengkabel is af te raden.
f. De accu en adapter/lader mogen nooit met een beschadigde kabel of stekker worden gebruikt.
h. Als de accu of adapter/lader beschadigd zijn mogen deze niet meer gebruikt worden. Neem contact op met
uw leverancier van de muziekstoel om de beschadigde onderdelen te laten vervangen.
Belangrijk: De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de
3 maanden volledig te worden opgeladen.
Garantie accu en oplader: 1 jaar

Bekleding Leder
Hier een aantal tips om zo lang mogelijk van uw muziekstoel te kunnen genieten.
a. Leer is een natuurproduct; kleine oneffenheden op het leer, zoals insectenbeten, nekplooien en kleine
kleurverschillen onderstrepen de waarde van ons kwaliteitsproduct.
b. Leer verkleurt (verbleekt) door langdurige blootstelling aan fel (zon) licht.
c. Leer kan kleur afgeven onder invloed van extreme temperaturen, vocht, oplosmiddelen of zuren (huidzuren
en medicijngebruik).
d. U kunt de muziekstoel onderhouden door deze regelmatig af te stoffen en wekelijks met een vochtige doek
te onderhouden. Verwijder het zitkussen en zuig de muziekstoel uit met een zogenaamd meubelmondstuk.
Als de omstandigheden er om vragen kunt u de muziekstoel met een speciale cleaner reinigen en daarna het
leer voeden met een conditioner. Uw leverancier kan u hierover adviseren.
Bij behandeling met verkeerde onderhoudsmiddelen vervalt onherroepelijk de garantie.
e. Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder belasting, mede
door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zit. Dit is een geheel normaal
verschijnsel. Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels worden ook wel leef
plooien genoemd. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds mooier wordt!

Schuimstoffen
Het zitmeubel past zich aan uw lichaamsvorm aan.
Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij comfortzitmeubelen is dat juist
omgekeerd. De schuimproducten passen zich langzaam aan, aan de gebruiksomstandigheden, zoals de
dagelijkse gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht. De aanpassingsduur zal afhankelijk van het gebruik
tot 6 maanden na ingebruikname kunnen duren. Na deze gebruiksperiode is het maximale comfortniveau
bereikt.

Algemeen
a. Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke
fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn
daardoor onvermijdelijk en onderschrijvende ambachtelijke productie van uw fauteuil(s).
b. De meeste fauteuils zijn voorzien van een of twee ritsen aan de achterzijde. Deze rits is nodig voor het
stofferen.
c. Gebruik armleggers niet als trapje, opstapje of zitplaats.
d. De zitplaats is ongeschikt om er op te staan. De vering wordt daar dan plaatselijk overbelast.
e. Ga nooit met de knieën op de zitting over de rug heen kijken.
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