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Lehátka

Vlastnosti a příslušenství

Nožní část není vhodná jako
sedák a lze ji zatížit
maximálně do 30 kg!
Lehátko je určeno pro
zatížení max. 120 kg.

Pravidelné naklepávání

Vaše lehátko se vám odvděčí dlouhou životností,
pokud budete pravidelně naklepávat lehací polštář,
který se zapíná na zip. Dosáhnete také toho, že
speciální vlastnosti jako je měkkost, pružnost a
poddajnost zůstanou trvale zachovány.

Zásuvná područka

Pokud máte zásuvnou područku, ujistěte se, že jste
zásuvnou područku zasunuli mezi rám a polštář do
vymezeného prostoru poté, co jste polštář mírně
zvedli. Postupujte prosím opatrně, aby nedošlo k
poškození potahu.

Ma n u á l ní f unkce pro leh átka
Flexibilní opěrka hlavy

Opěrku hlavy lze nastavit do několika poloh jednoduchým
pohybem přes rameno pomocí západkového uchycení
vytažením opěrky hlavy dopředu. Chcete-li opěrku hlavy
vrátit do původní polohy, zatáhněte ji dopředu až na doraz
a poté dozadu.

Flexibilní podnožka

Nožní část můžete upravit vytažením nahoru. Díky
západkovému uchycení jej snadno přesunete do
požadované polohy. Chcete-li nožní část vrátit do původní
polohy, vytáhněte ji nahoru až na doraz a znovu se složí.
Pokud by se nožní část dotkla podlahy, ještě není zajištěna
na místě.

Flexibilní zádová opěrka

Chcete-li polohovat zádovou opěrku, uchopte ji vzadu a
táhněte zadní část dopředu, dokud nezapadne do
požadované polohy. Chcete-li záda vrátit zpět,
vytáhněte je až na doraz dopředu a sklopte dozadu

Mo t o r o vá f unkce pro leh átka
Flexibilní zádová opěrka a podnožka

Zádovou a nožní část lze plynule uvést do
požadované polohy stisknutím tlačítka. Chcete-li
to provést, stiskněte senzorový spínač na vnější
straně sedadla.

Napájecí kabel

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

P ř í sl u š enstv í k m otorovým
leh á t k ům
USB-zásuvka
Pomocí integrované USB zásuvky můžete
snadno nabít svůj smartphone nebo tablet.
Výstupní výkon je 5 V / 2,1 A. (není možné v
kombinaci s baterií)

		
Typ:

F3/ F3+

