
Zásuvná 
opěrka hlavy
pevná a nastavitelná

Tato brožura poskytuje informace o tom, 
jak používat zásuvnou opěrku 

hlavy.    Na zadní straně prvků jsou 
vkládací otvory pro vaši zásuvnou opěrku 
hlavy. Při vkládání a vyjímání zásuvné 
opěrky hlavy buďte opatrní, aby nedošlo k 
poškození potahu.

Před prvním použitím 
zařízení si všimněte 
následujících informací na 
protější straně.

▻ viz  obrázek č. 1

Nyní lehce zatlačte opěrku hlavy shora dolů do 
koncové polohy.

▻ viz obrázek č. 2
Chcete-li opěrku hlavy posunout, uchopte ji oběma
rukama na vnější straně a vytáhněte ji nahoru.
Opěrku hlavy nelze nastavit dopředu ani dozadu.

▻ viz obrázek
č.3

Nastavitelná zásuvná opěrka hlavy:
Při vkládání a vyjímání postupujte přesně tak, 
jak je popsáno vlevo. Chcete-li nastavit 
zásuvnou opěrku hlavy, musíte ji držet oběma 
rukama na vnější straně.

▻ viz obrázek
č.4

S plynulým polohováním: Nyní jej můžete uvést 
do požadované polohy jemným zatlačením 
dopředu nebo dozadu.   ▻  viz obrázek č.5 

S aretačním polohováním: Opěrka hlavy 
zapadne v požadované poloze jemným 
zatlačením dopředu. Po dosažení koncové 
polohy se opět odblokuje.

Funguje to takto.
Pevná zásuvná opěrka hlavy:
Lehké zatlačení na opěrku ve směru k sedadlu 
usnadňuje vkládání opěrky hlavy. Takže můžete 
vidět a cítit, kde je vkládací otvor v zadní části.
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Užívejte si  svůj čalouněný 
nábytek
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za 
škody nebo zranění způsobená nesprávným 
použitím nebo nesprávnou obsluhou. 
Nároky na záruku se nevztahují na změny 
mechanismu nebo nesprávné použití.
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