
Instrukce
pro funkci čalouněné postele 

Příčná postel  není 
pro více osob, ale 
pouze pro jednu 

osobu se zatížením 

max. 100 kg! 

obr.1 obr. 3 obr. 1

• 4 x 2cm šrouby se zápustnou hlavou   
▻ obr. 1

• 6 x 3cm vruty do dřeva   ▻ obr. 2
• 2 x ochrana proti vytažení   ▻ obr. 3

Pokud má vaše pohovka velmi širokou područku, 
musíte z konstrukčních důvodů dodržet následující: 
Aby nedošlo k pozdějšímu poškození příčné 
postele nebo rámu pohovky, musí být přiložená 
opěrná noha správně umístěna pod područku. 
Poznámka k instalaci je umístěna na obalu 
podpěrné nohy i na spodní straně područky.

Montáž vodících l išt:

in-ELIS CZ, s.r.o. 
www.inelis.cz



Odstraňte pouze spodní zajišťovací šroub. Posuňte kolejnici dopředu až k otvoru
a pevně jej přišroubujte šroubem se 
zápustnou hlavou.

Nyní můžete znovu utáhnout horní šroub.

Pozice v 
DODÁVKA: 
Kovová 
kolejnice 
rovně 

KONCOVÁ POLOHA: 
Kovová kolejnice 
šikmo 

Aby se zabránilo poškození během přepravy, je kolejnice namontována  
v rovině se spodní stranou soupravy.

Další šroub se zápustnou hlavou 
uprostřed zašroubujte do otvoru v 
kolejnici.
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Když jsou obě kolejnice pevně upevněny, namontujte nyní ochranu proti vytažení ▻ 
Obr. 3. To provedete tak že, položíte na horní vyvrtané otvory  dodanou ochranu proti 
vytažení a pevně ji přišroubujte pomocí tří dodaných vrutů do dřeva. Udělejte totéž 
na druhé straně. Nyní můžete připevnit příčnou postel následovně.

Konstrukce
Příčná postel je z přepravních důvodů dodávána ve 2 dílech.
Před montáží by měla být souprava postavena na nohy zcela vyrovnané.
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Krok 1
Zarovnejte rám vodorovně před pohovkou. 
Nejprve musíte lehací plochu na kovovém 
držáku trochu vytáhnout.  A
Nyní vyviňte protitlak volnou rukou na střed 
rámu příčné postele a přitáhněte lehací 
plochu na držáku směrem k sobě.  B
Pomocí této páky by mělo být možné 
„navléknout“ malé zadní válečky na 
kolejnici. Pomohlo by provléknout závěsný 
váleček "C" pod mírným úhlem.  C

Krok 2
Po nastavení funkce opatrně zatlačte 
oběma rukama na výsuv a rovnoměrně 
zatlačte. Názorné video najdete pomocí 
našeho QR kódu nebo na https://
bit.ly/3v5koTs.



Zasunutí  příčné postele/ 
Lehací plochu opatrně zvedněte pod 
mírným úhlem pomocí držáku. Lehací 
plocha by se nyní měla opět automaticky 
složit. 

Pokud chcete příčný pražec úplně demontovat, 
postupujte následovně: Postupujte podle pokynů z 
„Kroku 1“ pro montáž v opačném pořadí. Tady 
buďte opatrní, dbejte na to, abyste postel 
nevytáhli úplně, ale pouze  cca 10cm od koncové 
polohy zvedněte zadní válečky přes zarážku.

Rozložení příčné postele  
Opatrně vytáhněte rám oběma rukama. 
Dbejte prosím na to, abyste rám vytahovali 
co nejrovnoměrněji, aby nedošlo k naklonění 
rámu.

Jednou rukou uchopte připevněný držák a 
vytáhněte lehací plochu nahoru a ven. 
Volnou rukou použijte protitlak shora na 
lehací plochu.




