
Montáž
Spojovací l išty

Tento návod popisuje, jak 
můžete jednotlivé prvky 

propojit a vytvořit tak 
sestavu, která bude spojená 

v jeden celek.

Montáž spojovacích lišt
Než začnete, doporučujeme poskládat jednotlivé 
prvky dohromady. Na spodní straně vašeho nábytku 
jsou šrouby pro připevnění dodaných kolejnicových 
spojek. Před montáží čalouněný nábytek opatrně 
nakloňte na bok. Ujistěte se, že povrch je čistý a 
rovný, aby nedošlo k poškození. Před montáží spojky 
musíte pomocí šroubováku odšroubovat příslušné 
předmontované šrouby o několik milimetrů.

Zavěste spojku kolejnice do hlav šroubů tak, aby 
jeden otvor kolejnice směřoval dolů a druhý otvor 
na protikusu nahoru. Zatlačte na něj palcem a 
utáhněte šrouby. .
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Opatrně otočte svůj nábytek, zvedněte jej 
(otvor ve spodní části) 
a zahákněte do kolejnice. 
Nyní je zaručeno stabilní spojení na rovné zemi.

Vezměte prosím na vědomí
Chcete-li změnit možnosti uspořádání vašeho čalouněného nábytku, otočte jednotlivé 
prvky, povolte šroub, vyjměte spojky kolejnic a upevněte jej v jiné poloze. Můžete tak 
snadno a rychle předělat svůj obývací pokoj. V závislosti na vaší objednávce obdržíte 
různé množství kolejnicových spojek. Množství je regulováno výrobcem vašeho 
čalouněného nábytku.



Příslušenství  pro motorová lehátka  

USB zásuvka
Pomocí integrované USB zásuvky můžete celkem 
pohodlně nabíjet například svůj smartphone nebo 
tablet. Výstup je 5 V/2,1 A. (není možné v kombinaci s 
baterií)

A k u m u l á t o r  p r o  m o t o r i z o v a n o u  f u n k c i
Lithium-iontová baterie je zabudována v lůžku. Před 
prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabita, 
abyste dosáhli maximální nabíjecí kapacity. Nabíjecí 
zásuvka je umístěna pod vypínačem.
K tomuto účelu používejte pouze dodaný napájecí 
zdroj. Proces nabíjení může trvat až 8 hodin. Baterii 
nelze přebíjet z důvodu ochrany proti přebití. Časové 
intervaly mezi nabíjeními se liší v závislosti na 
frekvenci používání.

Baterie má omezenou životnost cca 1000 nabíjecích cyklů baterie. Pokud není plně 
nabitá po 24 hodinách, je třeba ji vyměnit.
Pokud je úroveň nabití nízká, může se během provozu ozývat slabý bzučivý tón. Z 
konstrukčních důvodů je to u některých modelů sotva slyšitelné. Baterii byste proto 
měli alespoň jednou za měsíc plně nabít, i když mechanizmus nepoužíváte. Hluboké 
vybití může baterii zničit.
ZÁRUKA se vztahuje na výrobní chyby a začíná datem výroby. Platí pouze za 
podmínek zamýšleného použití a správné údržby. Nárok na záruku zaniká v případě 
neodborného zacházení jako je např B. Klepání, údery nebo tlačení. Baterie nesmí být 
likvidována spolu s domovním odpadem, ale po jejím použití musí být řádně 
zlikvidována jako elektronika v souladu s aktuálními předpisy o likvidaci ve vašem 
okrese / zemi / státě. POZOR: Elektronické příslušenství (USB připojení, vyhřívání 
sedadel, ovládání aplikací) není z technických důvodů možné v kombinaci s baterií.



Technická data

Popis Data
Max. kapacita 2 250 mAh
Nominální kapacita 1 800 mAh
Koncové vybíjecí napětí 17,5 V
Životnost 80% kapacity  po 300 nabíjecích cyklech 
Vstupní nabíjecí napětí 24 V - 25 V -DC
Koncové napětí článku Nižší napětí článku 2.5 V
Maximální výstupní proud < 5 A DC
Odpojení výstupního proudu  10 A
Rozměry 150 mm (L) x 90 mm (B) x 40 mm (H)
Váha 550 g

Označení: 

Typy: F3/F3+

Modelová serie  470.. 

Prvky s typy příplatků 




