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Dotykový senzor
motorová funkce

V závislosti na modelu
jsou senzorová
dotyková tlačítka
umístěna pod
zádovým polštářem,
mezi boční částí a
sedadlem nebo
uprostřed sedadla.

Připojte napájecí kabel [1] k transformátoru a poté k
zásuvce. Zapojte kabel z pohovky do transformátoru [2].
Lehkým dotykem dotykového senzoru vpředu se funkce
plynule rozšíří. Lehkým dotykem dotykového senzoru na
zadní straně se funkce stáhne. Některé modely s dvojitým
motorem mají 4 dotykové senzory. Dvě vpředu pro posun
sedáku nebo opěrky nohou, dvě vzadu pro posun
opěradla.
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POZOR
• Nesedejte si na přední hranu rozšířené funkce.
• Mechanismus nesmí blokovat žádné předměty.
• Kabely nesmí být vedeny mezi pohyblivými částmi.
• Nikdy nesahejte do mechanismu (nebezpečí přimáčknutí).
Opravy elektrických částí musí provádět odborníci.
protože je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy
a vyhnout se nebezpečí. To platí i pro výměnu elektrického kabelu. Kabely nesmí být
vedeny mezi pohyblivými částmi, aby se předešlo poruchám! Elektrické části odpovídají
normě CE.
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Manuální funkce pro lehátka
Flexibilní opěrka hlavy
Opěrku hlavy lze nastavit do několika poloh jednoduchým
pohybem přes rameno pomocí ráčnového uchycení
vytažením opěrky hlavy dopředu.
Chcete-li podpěru vrátit do původní polohy, zatáhněte
zatlačte ji dopředu až na doraz a poté dozadu.
Flexibilní opěrka nohou
Nožní část můžete polohovat vytažením nahoru. Pomocí
ráčnového kování jej snadno přesunete do požadované
polohy. Chcete-li nožní část vrátit zpět do výchozí polohy,
vytáhněte ji nahoru, jak nejvíce to půjde. Poté se sklopí
zpět dolů. Pokud se nožní část dotýká země, ještě není
zajištěna na místě.
Flexibilní zádová opěrka
Chcete-li polohovat záda, sáhněte dozadu a vytáhněte
záda dopředu, dokud nenastavíte požadovanou polohu.
Pokud si chcete polohovat záda vzad, vytáhněte je
dopředu až na doraz a sklopte dozadu.

M o t o r o v é f u n k c e p r o l e h á t k a . Flexibilní zádová
a nožní část
Zádovou a nožní část lze plynule uvést do požadované
polohy stisknutím tlačítka. Chcete-li to provést, stiskněte
dodaný spínač na vnější straně sedadla.

Napájecí kabel

Napájecí kabel vychází zleva vzadu pod
lehátkem a lze je tedy snadno připojit do
zásuvky.

Příslušenství k motorizovaným
lehátk á m
USB-zásuvka
S pomocí integrované USB zásuvky můžete zcela
pohodlně nabíjet svůj smartphone nebo tablet.
Počáteční napájení je 5 V / 2,1 A. (není možné v
kombinaci s baterií)

		
Typ:

F3 / F3+

