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COUGAR ARMOR S е перфектният стол
за геймъри от професионално ниво.
Този въртящ се стол за игри е напълно
регулируем трон, който ще задоволи и
най-взискателните геймъри. Със
стоманена рамка и висококачествени
компоненти за допълнителна
издръжливост и куп възможности за
фина настройка според вашите нужди,
COUGAR ARMOR S е готов за битка.

БЪЛГАРСКИ
● Несравним комфорт
● Дизайн с висок гръб обхващащ тялото
● Изцяло стоманена рамка
● Оформена с отливка пяна с висока
плътност
● Газов повдигач с Клас 4 на безопасност
● Газов повдигач за настройка на
височината
● 4D регулируема облегалка за ръцете
● Метална основа с 5 крачета
● Дишаща PVC кожа
● Бродирано лого

ESPAÑOL
Comodidad Incomparable
Diseño alto del respaldo que abraza el
cuerpo
● Estructura hecha todalmente en acero
● Reclinación 180º
Ajuste de altura con suspensión de aire
● Descansabrazos ajustable
● Cuero de PVC respirable
● Logo bordado

PORTUGUÊS
Conforto Incomparável
Design do encosto alto que abraça
o corpo
● Estrutura feita totalmente em aço
● Reclina 180º
● Ajuste de altura com suspensão de ar
● Descanso de braços ajustável
● Couro de PVC respirável
● Logo bordado

●

●

●

●

ITALIANO
COUGAR ARMOR S,
La Sedia Perfetta Per I Gamer
Professionisti.

ИНСТРУКЦИИ ЗА АСЕМБЛИРАНЕ
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ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR
Продукт: COUGAR ARMOR S геймърски стол
Гаранция: 2 години
Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон. Тези права
могат да бъдат различни.
ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР
•
Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR ще осигури услуга за
ремонт и замяна в гаранционния срок.
•
Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната карта (трябва да бъде с
поставен печат на магазина).
Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на продукта като дата за
начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).
УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА
● Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение, гръм, земетресение и др.).
● Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъргване, преместване, натиск,
опетняване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване, умишлено
повреждане и др.).
● Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност, навлизане на вода и др.).
● Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура,, които да установят, че
продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на продукта е извън гаранционния срок.
● Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може да се установи.
● Гаранционният срок е изтекъл.
● Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на потребителя, или неправилно,
грубо или небрежно третиране.
● Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от оригиналния производител на
COUGAR.
● Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било производител без оторизация от
COUGAR.
● Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни източници.
● Хартиеният кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
● Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройства за поддържане
на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на продукта.
● COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато продуктът
се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване и система за
предотвратяване на бедствия.
● Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
● COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на пригоди, или каквито и
да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт на COUGAR.
Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com
ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ
Настоящото ръководство е създадено от Compucase Enterprise и не може да се копира, предава, разпространява или
съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на
Compucase Enterprise.
COUGAR® е регистрирана марка на Compucase Enterprise. Други имена на продукти или компании, споменати в тази
документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици.
Compucase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на ръководството и
техническите данни на продукта без предварително анонсиране.

Compucase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel:+886-6-356-0606

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com

Service email : https://cougargaming.com/support/contact/upload/
Compucase Enterprise Co.,Ltd.

All rights reserved. Made in China

ВНИМАНИЕ
● За да настроите височината на стола, внимателно дръпнете лоста нагоре. Не използвайте прекомерна сила при
дърпането на лоста.
● Моля, носете защитни ръкавици при асемблирането на стола. Ваша е отговорността да използвате подходяща
защита, за да избегнете физическо нараняване.
● При люлеене на стола, или като го използвате по някакъв друг начин, или регулирате височината, наклона, позицията
или баланса на стола или на който и да е от неговите компоненти, моля:
● внимавайте за позицията на вашата ръка и я пазете от местата, където тя може да бъде затисната или наранена,
● не правете бързи или бурни движения.
● (когато столът се движи) не докосвайте който и да било от лостовете за настройка, за да избегнете нарушаване на
стабилността на стола и причиняване на възможно опасно падане,
● (при облягане на стола докрай), поставете съответния лост за управление в заключено положение и останете стъпил
с двата крака на пода, също така се въздържайте от всякакви буйни, груби или силни движения, които биха могли да
накарат стола да се преобърне,
● имайте предвид, че този стол е проектиран само за сядане и облягане, и трябва да се използва само за тези функции.
● не сядайте на ръба на стола или на облегалките за ръце.
● Не поставяйте стола на място, където е възможно да бъде изложен продължително на пряка слънчева светлина.
Слънчевата светлина може да причини избледняване на цветовете на стола.
● Не използвайте абразивни продукти и не търкайте твърде енергично при почистване на стола. Моля, избирайте
неагресивни продукти, подходящи за чувствителни материали.
● Всички части трябва да се проверяват ежемесечно, за да се уверите в тяхната цялост и че винтовете не са се
разхлабили.
● Ако някоя част на продукта е повредена или изглежда повредена, липсваща или хлабава, моля, свържете се с
местния дистрибутор и не използвайте продукта.

Максималният капацитет за стационарна тежест на стола е 120 kg. Моля, не поставяйте на този стол човек или
предмет с тегло над 120 kg.

www. cougargami ng. com
facebook.com/cougargaming
youtube.com/user/COUGARGLOBAL

