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Bezpečnostní pokyny pro
nastavení a řešení problémů

Abyste se ze svého nábytku mohli dlouho těšit, žádáme vás, abyste si před jeho použitím
pečlivě přečetli tuto informační brožuru a řídili se tipy a informacemi.
Tento nábytek je určen výhradně pro soukromé použití a je vyroben podle aktuálního stavu techniky a
aktuálních bezpečnostních předpisů.
Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobená nesprávným použitím nebo nesprávnou aplikací.
V případě změn mechaniky nebo nesprávného použití jsou nároky na záruku neplatné.
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DŮLEŽITÉ:
Používejte jen dodaný spojovací
materiál!
Rozšířená funkce sedačky není
vhodná jako sedadlo a je navržena
pro zatížení max. 30 kg!

Obecné bezpečnostní pokyny
•

Tento nábytek je určen pouze pro soukromé použití a nesmí být používán venku nebo ve vlhkých místnostech .

•

Tento funkční nábytek není hračka a nesmí být používán dětmi bez dozoru.

•

Před každým uvedením do provozu se musí uživatel ujistit, že kabely nejsou poškozeny a že jsou konektory pevně utažené. Před
připojením výrobku se ujistěte, že je elektrická zásuvka funkční.

•

S napájecím zdrojem zacházejte opatrně! Chraňte před pádem, pádem a silnými vibracemi. Nikdy nevystavujte výrobek
přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo extrémním teplotám. Pokud je napájecí zdroj poškozený nebo mokrý, okamžitě jej
odpojte od napájecího zdroje a znovu jej nepřipojujte. Nesprávné zkroucení elektrického vedení nebo kabelového připojení vede k
přerušení kabelu a v nejhorším případě může dojít ke zkratu a zničení napájecí jednotky.
Motorizovaný nábytek může být nastavován pouze v nepřetržitém provozu po omezenou dobu, jinak hrozí přehřátí. Pokud je

•

motorické seřízení provozováno nepřetržitě po dobu maximálně 2 minut, je nutné dodržet dobu chlazení 5 minut, aby se
zabránilo přehřátí motorového pohonu. Napájecí zdroj musí stát volně a nesmí být zakryt.
Návod k obsluze mějte vždy po ruce.

Před spuštěním mechanismu se
ujistěte, že se pod nábytkem
nebo v červeně označeném
nebezpečném prostoru
nenacházejí žádné osoby, zvířata
ani předměty. (Nebezpečí
rozdrcení)
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Jakmile má váš nábytek nějakou funkci, prvky se dodávají jednotlivě. Chcete-li jej

nastavit, postupujte následovně:

Postavte příslušné části tak, aby jejich strany směřovaly k sobě. S pomocí jiné osoby opatrně zvedněte nábytek a položte jej na
záda. Předem se ujistěte, že je povrch čistý a rovný, aby nedošlo k poškození.

Montáž sedačky bez funkce se sedačkou s funkcí

1

Připojte kabel vycházející ze sedací jednotky k transformátoru (je zabalen

2

samostatně). Chcete-li ho bezpečně držet, klikněte na objímku odlehčení tahu přes
tato spojení.

▻ obr.1
Rozšiřte funkci a umístěte sedací jednotku o funkci tak, aby označené otvory pro vrtání
▻ obr. 2 a 3 s existujícími vrtanými otvory v boční stěně sedací jednotky bez funkce byly
umístěny stejně naproti. Připojte 3 dodané šrouby zevnitř ven

3

(od sedačky s funkcí směrem k sedačce bez funkce)
skrz vyvrtané otvory. ▻ obr. 4
Ručně zašroubujte šrouby, dokud nezaskočí závit (nejméně 5 otáček),
a utáhněte je rukou klíčem velikosti 13.
Abyste předešli poškození mechaniky, před zasunutím funkce zkontrolujte, zda
mechaniku neblokují žádné kabely nebo předměty.
Před převrácením připojených sedadel nezapomeňte také na montáž
výškově nastavitelné podpěrné nohy (viz. Str. 6).
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4

Montáž sedačky s funkcí na obou stranách

Na jedné sedací jednotce zasuňte dodané šrouby skrz existující vyvrtané otvory obr. 5
a poté skrz druhou sedací jednotku. Připevněte podložky a poté matice ke šroubům a

5

ručně je utáhněte klíčem velikosti 13 (není součástí dodávky). ▻ Obr.6 a 7
Pro zajištění a lepší spojení prvků vezměte přiložený kovový plech a šestihranné
šrouby (M8 x 30 mm) a utáhněte je klíčem velikosti 13 není součástí dodávky.

. ▻ obr. 8 a 9

6

7

8

9

Poté musí být připojovací kabel pro napájení připojen k druhé sedačce, proto musíte

zasunout zástrčku do motoru, dokud nezaklapne na místo (horní vstup). ▻ obr. 10
Kabel je již z výroby zasunut do motoru pro prvek sedadla s bočním dílem. Tady je
třeba věnovat pozornost správnému pokládání.

✓

správně! Veďte připojovací kabel pod mechaniku! ▻ obr.11

X špatně! Veďte kabel mechanikou! Nebezpečí zničení! ▻ obr. 12
Před převrácením připojených prvků si prosím povšimněte také montáže
výškově nastavitelné podpěrné nohy (viz. Str. 6).
Připojte kabely vycházející ze sedací jednotky k transformátoru (je zabalen

10

samostatně). Chcete-li bezpečně držet, klikněte na objímku odlehčení tahu přes tato
spojení.

▻ obr.1(viz. Str.4).

11

✓
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12

Montáž výškově nastavitelných podpěrných nohou
V závislosti na konfiguraci jsou zahrnuty podpěrné nohy různých výšek. ▻ obr. 13 Než je
budete moci sestavit, musíte odšroubovat přepravní nohy. ▻ obr. 14

13

Při zašroubování podpěrných patek se ujistěte, že je krátký konec závitu na podpěrné
patce nahoře! ▻ obr. 15 Otočte podpěrnou nohu (nohy) do prvků,věnujte prosím
pozornost správné výšce.

U nefunkčních prvků je nutná VYSOKÁ podpěrná noha
(jakmile je pod nábytkem sklíčidlo)! ▻ obr. 16

14

15

Funkční prvky vyžadují podpěrnou nohu nízkou

(pokud je viditelná funkce / mechanika)! ▻ Abb. 17
Po zašroubování následuje správné nastavení. Pokud vaše nožičky na nábytek nejsou
předem smontovány z důvodů souvisejících s přepravou,

16

17

přečtěte si samostatný dodatek 13, Montáž nožiček na nábytek.

✓

Správné nastavení opěrných nohou
Aby nedošlo k poškození nábytku, musí být podpěrná noha vždy v poloze

Odšroubovat, aby odpovídala výšce. Pohovka nesmí „klesat“. Výška opěrné nohy se
nastavuje otáčením spodní části nohy.

– Otočte ve směru hodinových ručiček+ otočte proti směru hodinových ručiček

✓

správně! Noha je na podlaze - nábytek je rovný a neklesá!
špatně! Noha se vznáší nad podlahou - nábytek se
prohýbá!
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✓

Dodatečná ochrana náklonu přídavných zařízení

Při montáži sedadel s funkcemi na přídavném prvku musí být namontován spojovací

šroub, který zabrání naklonění (viz náčrtky). U sedadel bez funkce není tento proces
nutný.

Zavěste dvoumístný vůz do prodlužovacího prvku a připojte jej k elektřině. Funkci trochu
rozšířte, abyste měli přístup k zadnímu panelu a uvolnili jej.

18

▻ obr.18

19

Zasuňte šroub do otvoru ▻ obr. 19 a zašroubujte jej rukou, dokud nezaskočí závit
(nejméně 5

otáček) ▻ obr. 20
Utáhněte je pevně rukou klíčem velikosti 13

20

„Klikněte“ zpět na zadní kryt.
Vaše pohovka je nyní zcela smontovaná.
dotykový senzor
Funkce můžete ovládat pomocí dotykového tlačítka
Funkce se plynule rozšiřuje lehkým dotykem předního DOTYKOVÉHO senzoru. Funkce se
zasune lehkým dotykem zadního DOTYKOVÉHO senzoru. U 4 senzorů TOUCH se 2 zadní
tlačítka používají k elektronickému nastavení opěrky.
Technická data
motor: 24 Volt stejnosměrný proud
Transformator vstup: 24 – 30 Vdc
max. 5A
pracovní cyklus 2min ON/ 5 min OFF
Max. nosnost: 122 kg / 1200N
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Pomůžeme vám s řešením problémů
Mnoho závad a chyb můžete odstranit sami. V následujících pomůckách pro řešení potíží najdete možné příčiny poruchy nebo chyby a
informace o jejich odstranění.
Pokud nelze problém zde popsaným způsobem vyřešit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis výrobce
Vyskytující se chyba
Výška sedadla
spojovacích dílů se liší.

Kontrola

Možné řešení
Úhledně zavěste kontaktní část do háku.
Háky musí lícovat s jejich horním okrajem.

Je kontaktní část správně
zaháknutá do konektoru?

✓

Opěrná noha přídavného prvku
dlouhé židle nebo rohové pohovky
nestojí na podlaze, přestože je
odšroubována. Metatarsus funkční
části je příliš dlouhý.
Uprostřed funkční část klesá.

Zkontrolujte výšky. Noha s
vysokou oporou je
přišroubována k doplňkovým
prvkům dlouhé židle a rohová
pohovka, spodní prostřední
noha do funkční části.
Je střední noha upravena správně?

Vyměňte a vyrovnejte podpěrné nohy.

Upravte středovou nohu šroubováním tak, aby
byla funkční část přesně vodorovná
✓

Po uvolnění senzorových tlačítek
funkce automaticky pokračuje
Motoricky nastavitelná část
se nakloní vzadu.

Je nábytek staticky nabitý
vzduchu
v
suché
ze
místnosti?
Byl do nastavovacího dílu zasunut
šroub pro zajištění proti převrácení?
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Napájení vytažením zástrčky na 3 sekundy přerušit.
Vložte šroub, aby nedošlo k naklonění.

Vyskytující se chyba
Po vysunutí nejsou
stupačky vzájemně
zarovnané.

Motorické nastavení sedadla /
opěradla nefunguje.

Kontrola

Zajistěte, aby byly
jednotlivé funkční prvky
správně smontovány.

Možné řešení
Sestavte funkční prvky tak, aby rámy byly
navzájem v rovině na spodních okrajích.
/

✓
/

1. Zástrčka napájecího zdroje není v zásuvce Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Kabel od napájecí jednotky k motoru
není zasunut do napájecí
jednotky nebo motoru.

Připojte zástrčky.

3. Zkontrolujte konektory kabelu od
ovladače (vlevo pod
sedadlem) k motoru.

Připojte zástrčku (čtyřpólovou modulární
zástrčku) k ovládání a motoru.

4. Zástrčky senzorového tlačítka nejsou
zasunuty do ovládání (vlevo
pod sedadlem).

Zasuňte zástrčku (zástrčku) do ovladače.
Červená - zpět směrem dozadu Černá vpředu směrem k nožní části

Pokyny pro údržbu
Ovládací prvky čistěte pouze suchým, měkkým a čistým hadříkem. Čas od času zkontrolujte spoje tvarovek, zda jsou čisté. Doporučuje
se hrubé čištění spár. Jelikož je funkční nábytek vystaven pravidelným pohybům, může dojít pod nábytkem k oděru. Pravidelně jej
odstraňujte vysáváním nebo otíráním.
Podrobnosti o materiálu obálky naleznete v příslušné sadě pro údržbu.
Likvidace
Jelikož nám záleží na životním prostředí, žádáme vás, abyste svůj nábytek po jeho použití řádně zlikvidovali! Pohon vašeho
motorového nábytku obsahuje elektronické součástky. Musí být zlikvidovány v souladu s aktuálně platnými ekologickými předpisy
příslušné země. Informujte se prosím na obecních úřadech. Obalový materiál použitý k dodání je také recyklovatelný. Zlikvidujte
materiály odděleně tříděné do určených sběrných systémů.

