
HEAVEN LEA / FAB OYUNCU KOLTUĞU | GAMİNG CHAİR
KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI  / Aksesuar ve renkler satın alınan modele göre farklılık gösterebilir

ÜRETİCİ: SEDUNA MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MODEL: HEAVEN LEA / FAB GARANTİ SÜRESİ: 24 AY

MARKA: SEDUNA CİNSİ: MOBİLYA ORT. TAŞIMA KAPASİTESİ: 110 KG

MENŞEİ: TÜRKİYE TÜR: OYUNCU KOLTUĞU

Ürün kurulumunu arka sayfadaki şemaya göre yapınız.  Destek talebiniz olursa 0850 888 1 805 Whatsapp hattımıza başvurabilirsiniz.

➢ Satın aldığınız ürün; üretim ve hammadde hatalarına karşı 24 ay garantilidir.
➢ Montajı tamamlanan ürünler, tekrar satışı mümkün olmayacağı için iadesi kabul edilmez.
➢ İade durumunda, Orijinal paketi ve aynı de monte şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
➢ Yüzeyleri nemli bez ve eser miktarda temizlik malzemesi kullanarak silebilirsiniz.
➢ Metal bölümler paslanmaya neden olabileceği için su temasından ve nem yoğun ortamlardan uzak 

tutulmalıdır.
➢ Ürünlerin fotoğraf çekimleri profesyonel stüdyolarda yapıldığı için flaş ışığı çarpması sonucu ton farklılıkları 

olabilir.
➢ Ürünler belirli bir ağırlıktadır ve tekerlekli ürünlerin hareket kabiliyeti kolay olduğu için küçük çocukların 

bulunduğu ortamda dikkat edin ve tedbir alınız.
➢ Tekerlekli ürünlerin hareketlerini uzun süre sağlıklı sürdürebilmesi için zeminin düz ve temiz olması 

gereklidir.
➢ Halı ve yumuşak zeminlerde tekerlekler hızlı yıpranır ve hareket kabiliyetini hızlı yitirir.
➢ Deri kaplamalı ürünlerde, deri aşırı sıcak ortamlarda ve direkt güneş ışığında daha hızlı yıpranır, önlem 

alınız.
➢ Deri kaplamalı ürünlerde yoğun kullanımdan dolayı, zamanla yıpranmalar meydana gelebilir.
➢ Kullanıcı ihmalinden ve yanlış kullanımdan doğan hasarlar garanti dışıdır.
➢ Garanti harici hasar durumlarında firmamızdan bedele tabi yedek parça talep edebilirsiniz.
➢ Fatura garanti belgesi yerine geçer, 24 ay boyunca muhafaza ediniz. Şirket garanti işlemleri için talep 

edecektir.
➢ Ürün paketlemede geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır. Lütfen; çevreye duyarlılığınız için ambalaj 

malzemelerini geri dönüşüm alanlarına bırakınız. İnstagram ad etiketi
Okutun fırsatları takip 

edin

EAN-13 Barkod sorgulama için
İGEPİR uygulamasını öneriyoruz
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1. Sırt Parçası  |  Backrest

2. Oturak Parçası |  Seat Base

3. Başlık Minderi  |  Head Pillow

4. Sırt Minderi |  Lumbar Cushion

5. Ayak  |  Wheel Base

6. Tekerlekler  |  Wheels

7. Mekanizma Kapakları |  Side Covers & Bolts

8. Alt Mekanizma  |  Bottom Mechanism

9.  Civatalar |  Bolts

10. Amortisör  |  Hydraulic Lift Cylinder

11. Kollar  |  Armrests

12. Allen Anahtar  |  Hex Wrench

Tekerlekleri yıldız ayağa takın.

Insert and push each wheel into 

the base.

Amortisörü yıldız ayağa takın. 

Remove the red protecive cap on 

the top of the base if present. 

Insert the hydraulic lift cylinder 

into the center of the base.

Sırt parçasını kontrollü bir şekilde, oturak parçasındaki

mekanizmaya yan taraflardan bağlayın. 

Remove the protective foam covers from the brackets of the seat 

base. Position the backrest carefully between the brackets. Insert 

all 4 bolts (2 on each side) and bring to a loose fit with the hex 

wrench. Tighten each bolt simultaneously until all are snug.

Sırt parçasının yan tarafındaki

vidaları sökün. 

Remove the pre-assembled bolts 

and washer from the seat back 

with the hex wrench.

Yan kapanları takın ve 4m küçük

vidalar ile montajlayın. 

Install the side covers and tighten 

the bolts to secure them in place.

Kolları, üst pad ayar düğmeleri ön

tarafta olacak şekilde montajlayın ve

vidalarını sağlam sıkın. (Vidalar parçada

takılıdır) 

Assemble the arms with Screws and 

tighten securely. (Screws are attached 

on the part)

Montajlanan ana gövdeyi, amortisörün

üzerine dikatlice yerleştirin. Bir kaç kez

yukarı aşağı çalıştırın. 

Insert top of the hydraulic lift cylinder 

into the mounting hole on the control 

unit, then place the chair upright.

Mekanizma parçasını, ayar topuzu ön tarafta

olacak şekilde montajlayın ve vidalarını sağlam

sıkın. (Vidalar parçada takılıdır) 

Align the multi-tilt control unit with the holes 

on the underside of the chair, making sure the 

“front” arrow is pointing towards the front of 

the chair. Insert the bolts and tighten all bolts 

simultaneously

Başlık minderini toka ile

sırtın istediğiniz yerine

takabilirsiniz. 

You can attach the 

head cushion with the 

buckle anywhere on 

the back.

Bel minderini resimdeki

gibi tokalar ile takın. Bel 

minderini isteğe göre

çıkartabilirsiniz. 

Attach the waist cushion 

with the buckles as in the 

picture. You can remove 

the waist cushion 

optionally.

Yükseklik ayarı

Height adjustment

Kol Ayarları | Armrest Adjustment Koltuk Ayarları | Seat Adjustment

İleri ve geri ayarı

Forward and backward

Üst pad sağa sola 

dönebilir.

Rotation adjustment

Üst pad sağa-sola 

hareket edebilir.

Inward and outward

Kol pozisyon ayarları

Armrest height

adjustment

Sırt pozisyon ayar kolu

Backrest reclining

Serbest sallanma sertliğini 

ayarlama topuzu. 

Rocking tension adjustment.
Koltuk yükseklik ayarı. 

(Kolu duşa doğru çektiğinizde 

serbest sallanma açılır.) 

Seat heihgt adjustment.

Kurulum videosu için

QR kodu kameraya okutun


