
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing (NL) 

Gestoffeerde meubels met elektrische zitdiepteverstelling (SVE) 

Type: SVE, Functie: MI12, 140 
Voor jouw veiligheid 

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u uw nieuwe 
relaxmeubel in gebruik neemt. Bewaar deze instructies zorgvuldig samen 
met de montage-instructies. Deze moeten ook worden opgenomen in het 

geval van wederverkoop. 
 
Let op de veiligheidsinstructies of andere markeringen op het meubel of de 
verpakking, evenals de informatie in de bijgevoegde montagehandleiding! 
Het gestoffeerde meubel is voorzien van een elektrische relaxfunctie, waardoor je 
naast comfortabel zitten ook comfortabele  kunt liggen. Het meubel is alleen 
bedoeld voor dit gebruik en mag niet worden misbruikt, bijv. gebruik als ladder, 
kinderspeelgoed (bv. de opbergruimte gebruiken als schuilplaats, ...), enz. De 
meubels mogen alleen in privé-woonruimtes en bij normale kamertemperatuur 
opgesteld en gebruikt worden. Het is niet geschikt voor commerciële, natte of 
buitenruimtes! Het meubilair en vooral de elektrische componenten moeten droog 
en schoon worden gehouden, omdat binnendringend water en vuil het risico op 
elektrische schokken vergroten! 
Waarschuwing: Gebruik dit meubel niet voor mensen met een lichamelijke 
handicap die continu en vaak zitten. Dit zitmeubel is alleen bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik als rustmeubel en is niet getest volgens de geldende 
regelgeving voor medische hulpmiddelen. 
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger 
dan 8 jaar) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens , tenzij ze 
onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of 
instructies van hen kregen over hoe ze het apparaat veilig konden gebruiken en ze 
zich bewust zijn van de  gevaren . 
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door 
kinderen worden uitgevoerd. 
Bedien de functie van het meubel terwijl u op het zitelement zit dat u wilt verstellen. 
De motoren die in het meubilair worden gebruikt, zijn niet geschikt voor langdurig 
gebruik! Laat de knop op het bedieningspaneel los als de gewenste zit- of ligpositie 
is bereikt! De knoppen mogen niet permanent worden ingedrukt, vooral vanwege 
het risico op oververhitting. 
Let op de informatie over de inschakelduur op de transformator, max. 10%; T-on: 2 
min / T-off: 18 min. Dit betekent dat na een continue werking van 2 minuten de 
werking 18 minuten moet worden onderbroken! Ook technische gegevens zoals 

nominale spanning, uitgangsspanning en beschermingsklasse vindt u op de 
originele transformator. 
Stoelen met elektrische functies mogen niet worden gebruikt met een belasting van 
meer dan 110 kg per stoel.  
Het meubilair moet door 2 personen op een vlakke en stevige ondergrond worden 
geplaatst. De kabel moet vlak en vrij op de grond en op enige afstand van 
verwarmingsapparatuur liggen! Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld raken of 
onder de meubelpoten komen. De kabels zijn niet geschikt om het meubelstuk mee 
op te tillen  of aan te trekken. Beschadigde elektrische kabels, vooral netsnoeren, 
mogen alleen worden vervangen door een gekwalificeerd elektricien met 
voldoende professionele ervaring. Het meubel is alleen te bedienen met de 
bijgeleverde transformator en netsnoer. Vanwege het risico op oververhitting is het 
niet aan te raden om meerdere stopcontacten te koppelen. 
Als uw meubel het niet doet of een onderdeel is beschadigd, trek dan de stekker 
uit het stopcontact en laat reparaties uitvoeren door uw dealer! Om de veiligheid te 
garanderen, mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Nooit zelf 
repareren! Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet 
wordt gebruikt of tijdens reiniging / onderhoud! 
Zorg ervoor dat er zich geen derden, vooral kinderen, huisdieren of voorwerpen, in 
het functionele gebied van het meubel bevinden vanwege het risico op beknelling 
en om ervoor te zorgen dat het goed functioneert. Grijp niet in de openingen, bijv. 
tussen zitting en rugleuning of voetsteun, of vooral de functionele onderdelen 
tijdens het uitvoeren van de functie, aangezien ledematen (bijv. vingers, handen, 
armen enz.) bekneld kunnen raken. 
Laat de bedieningsknop los om de elektrische functie te stoppen. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven 
van bovenstaande instructies. 
Bij gebruik van deze functie kan metaalschuur onder het meubilair optreden. 
Verwijder deze regelmatig! Dit is geen defect en vormt dus geen reden tot 
reclameren . 
Bij mechanische en elektromotorische functies kunnen geluiden optreden (draai- 
en  knikpunten, trekveren, loopgeluid van de motor). Deze zijn 
materiaalgerelateerd en kunnen niet worden vermeden. De geluidsniveaus 
bepaald voor dit meubel overschrijden de grenswaarde van 70db / A niet. 
 
AANDACHT! Dragers van pacemakers: 
Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de geldende voorschriften. 
We raden nog steeds aan  alle dragers van pacemakers hun arts te raadplegen om 
problemen te voorkomen! 
 
De aansprakelijkheid voor de functie van het meubel wordt in ieder geval 
overgedragen aan de eigenaar of gebruiker als het meubel onjuist wordt 
gerepareerd of als er een behandeling plaatsvindt die niet overeenkomt met het 
beoogde gebruik. Geen grond voor reclamaties bij  schade  indien: 



-  De specificaties in de gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd 
- Er sprake is van oneigenlijk gebruik zoals, zitten gaan  op de  voetensteun, de 
neergeklapte rugleuning of de armleuning . 
- Elke ongeautoriseerde ombouw of wijziging  aan het meubilair. 
 
Voor uw informatie / zorg / onderhoud 
Houd de meubelen altijd schoon en droog en bescherm ze tegen olie en vet! 
Voor alle soorten stof en leer geldt dat  absoluut  vermeden moet worden: 
Blootstelling aan hitte en UV-straling door zonlicht en het gebruik van agressieve 
reinigingsmiddelen omdat deze het afdekmateriaal beschadigen. Voor het reinigen 
worden een zachte doek, gedestilleerd water en indien nodig milde zeep 
aanbevolen. Radiatoren en vloerverwarmingskanalen die te dichtbij zijn, drogen 
met name leer uit en beschadigen het daardoor. 
 
De mechanica van uw meubelen is onderhoudsvrij. 
Lichte geluiden van de fittingen tijdens gebruik zijn constructiegerelateerd en 
kunnen niet volledig worden uitgesloten. 
Bij de gestoffeerde meubels die u heeft gekocht, kunnen er lichte wrijfgeluiden zijn 
wanneer de functionele elementen bewegen. 
Dit komt door de oppervlaktestructuur van de bekleding, kunstleer of gebruikt leer 
en is geen reden tot  reclameren. 
 
Je bank heeft een lange reis achter de rug. Eventuele onregelmatigheden die zich 
kunnen voordoen (plooien, inspringende delen) zijn transportgerelateerd en  
verdwijnen vanzelf  na verloop van tijd. Om dit proces te ondersteunen en te 
versnellen kunt u de plek met de hand gladwrijven en/of op kloppen  
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van 
technische vooruitgang zonder deze gebruiksaanwijzing aan te passen. 
 
Afvalverwijdering: Dit symbool geeft aan dat volgens WEEE-richtlijn 2012/19 / EU 

(richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur) het product niet bij het huishoudelijk afval mag worden 
gegooid. De geëlektrificeerde zitelementen van uw meubelen 
moeten naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt worden 
gebracht, bijv. bij een erkend inzamelpunt voor de recycling van 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over 
inzamelpunten voor oude apparaten kan worden verkregen bij uw 

stadsbestuur, de openbare afvalverwerkingsautoriteit, een erkend punt voor de 
verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten of uw 
afvalverwerkingsbedrijf. 
 

Veiligheids- en waarschuwingsberichten 

  
 
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

Omschrijving: Upholstered furniture with electrical sitting bed (Gestoffeerde 
meubelen met elektrische zitdiepteverstelling) 
Soort: SVE, Functie: MI12, 140 
 
De fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het afgeven van deze 
conformiteitsverklaring: designwerk AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, 
Liechtenstein, Tel.: +423 3701 026, E-Mail: info@designwerk.li, Homepage: 
www.designwerk.li 
 
Het hierboven beschreven meubilair voldoet aan de relevante EU-
harmonisatieregels: 
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, serie L 96, pagina 79, 
Publicatieblad EU 29.03.2014 
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, s. L 96, p. 357, Publicatieblad EU-29.03.2014 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU, serie L 174, pagina 88, Publicatieblad EU 1.07.2011 
Machinerichtlijn 2006/42/EG, serie L 157, pagina 24, Publicatieblad EU 09.06.2006 
 
en komt overeen met de volgende toepasselijke, geharmoniseerde normen: 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014   EN 61000-3-3:2013 
EN 62233:2008    EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN IEC 62321:2013   EN IEC 63000:2018    
EN 349:1993+A1:2008    EN ISO 13854:2019 
EN ISO 12100:2010  
 
 
Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (Directeur) 


