
NÁVOD NA ZDVIHACÍ MECHANISMUS 
 

 

1. ÚČEL A ROZSAH DODÁVKY. 
 

Zvedací mechanismus je instalován uvnitř rámu postele a umožňuje zvednout a držet  rošt pod úhlem 37 stupňů, což poskytuje přístup k 
ložnému prádlu umístěnému pod postelí. 
 

Jméno Obsah Charakteristika 

Zvedací mechanismus 800N Levý mechanismus, pravý mechanismus, 2 
kusy 800N plynových tlumičů, montážní 
armatury 

Určeno pro použití základu s matrací o 
celkové hmotnosti 32 kg až 55 kg. 

 

2. NÁVOD. 
1. V případě přepravy nebo skladování při teplotě nižší než + 1 ° C, aby se zabránilo rozbití p lastových dílů, doporučuje se uchovat 
mechanismus po dobu nejméně 24 hodin při pokojové teplotě před zahájením montáže. 

2. Provoz základny se zdvihacím mechanismem je přípustný pouze v sadě s matrací (pružinové nebo bez pružin).  

 Použití zvedacího mechanismus bez matrace může způsobit škodu!!! 

3. Při použití základny se zvedacím mechanismem by nosné prvky rámu postele měly být ve stejné rovině 

4. Zvedací mechanismy by měly být instalovány v rámu paralelně k sobě. Během instalace musí být dodržena symetrie ve vzájemné 
poloze mechanismů. 
Mechanismy musí být instalovány podle schématu obr. 1. 
5. Nestrkejte prsty a cizí předměty mezi sklopné části; 
6. Aby se zabránilo vrzání, doporučuje se pravidelně mazat spoje minimálním množstvím strojního oleje. 
 

3. MONTÁŽNÍ SCHÉMA 

1. Zvedací mechanismy je nutné připevnit ke krajům postele podle instalačního schématu (obr. 1). 
2. Je nutné připojit základnu ke zvedacímu mechanismu pomocí 4 šroubů a matic ze sady upevňovacích prvků. 
3. Zvedací mechanismus je umístěn v čele lůžka 

4. Připojte plynové tlumiče ke zdvihacímu mechanismu. 
 

Plynový t lumič  mus í  být upe vně n tyčí  do lů.  

 

4.ZÁRUKA  VÝROBCE .  
Záruční  doba –  18  měsíců .  
Výrobce  nep ři j ímá  rek lamace v p řípa dě:  

1.  Uplynutí  zá ruč ní  doby.  
2.  Nedodrže ní  provozn ích podmínek.  
3.  Neúplnos t  vý robku po je ho p rode ji .  
4.  Pří tomnost  mechan ického  poškoze ní  na  vý robku.  
5.  Pří tomnost  s top vně jš ího zásahu do vý robku nebo op ravy výrobku nezávis le  nebo organizace mi č i  

jednot l ivc i ,  kte ří  ne jsou oprá vněn i  vý robce m.  
6.  Poškozen í  vý robku v důs le dku úmyslného  nebo  chybného  jedná ní  spotřebite le .  

7.  Poškozen í  nebo z t rá ta  vý robku v důs ledku vyšš í  moci .  Ve všech  těch to p řípa dech je  zá ručn í  servis  p rováděn 
na  nákla dy kupuj íc ího.  
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