NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU
(lamelové rošty rovné, polohovací, polohovací s písty)
Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš lamelový rošt. Věnujte, prosím, patřičnou pozornost následujícím informacím,
ve kterých Vám poradíme, jak zakoupený lamelový rošt instalovat, ovládat, jak s ním zacházet a udržovat.
INSTALACE
1.
2.
3.
4.
5.

Lamelový rošt vybalte z ochranných obalů.
Odstraňte lepící či plastové pásky, které by mohly bránit v polohování lamelového roštu.*
Celý rošt vložte se správnou orientací (hlava – nohy) do rámu postele tak, aby byla dostatečně podepřena bočnice postelového roštu
a nemohlo dojít při zatížení k jejímu poškození (po celé délce roštu nebo minimálně ve třech bodech – hlava, střed, nohy).
Zkontrolujte, zda se nemůže kování zachytit o bočnici postele, středovou příčku nebo zda polohování nebrání jiný předmět.*
Na lamelový rošt položte matraci.

OVLÁDÁNÍ
1.
2.

3.

Polohovací část lamelového roštu zvedneme do potřebné polohy pomocí textilního ucha u hlavy a nohou v čele lamelového roštu.
Vyzvednutí do nejvyšší polohy umožní tuto část lamelového roštu vrátit do základní polohy.*
K nastavení tuhosti v bederní části lamelového roštu slouží plastové objímky (obr. 1). Blíže k sobě – měkčí lůžko, dál od sebe – tužší
lůžko (viz. etiketa umístěná na lamele lamelového roštu).

Polohovací lamelový rošt opatřený písty umožňuje přístup do úložného prostoru pod ním.**

UPOZORNĚNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lamelový rošt je určen pro použití v suchém prostředí – v obytném interiéru.
Na lamelové rošty je zakázáno stoupat či skákat a v případě jiné, než základní rovné polohy, je zakázáno na zvednuté části sedat
nebo působit neadekvátní silou.
Manipulace a polohování lamelového roštu opatřeného písty není určena dětem mladším 12 let.**
Při polohování lamelového roštu opatřeného písty nezatíženého matrací hrozí nebezpečí prudkého zdvihu vnitřního rámu.**
Polohování lamelového roštu je nutné provádět pouze pomocí textilního ucha ve středu příčky.*
Při zvedání/spouštění opěry polohování zad nebo nohou je třeba dbát na to, aby nedošlo k sevření částí lidkého těla, lůžkovin apod.
mezi rošt a rám postele.*
Při manipulaci nenosit rošt za lamely nebo středovou příčku.
Správnou funkci lamelového roštu zajistíte, pokud bude lamelový rošt zespodu odvětraný (volný přístup vzduchu).
Případná vůně „novosti“ po krátké době vymizí.

ÚDRŽBA
1.
2.

Lamelový rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto jej doporučujeme ošetřovat vlhkou textilií, nesmí docházet k namáčení.
Pro zabezpečení správné funkce lamelového roštu je nutné nejméně 1x za rok promazat kování polohovací části olejem.*

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje na vady zjištěné v záruční době způsobené vadným materiálem, konstrukcí nebo chybným
zpracováním při běžném používání roštu.
Zjevné vady a nekompletnost je nutné reklamovat ihned po převzetí.
Záruka na výrobek se nevztahuje na:
–
běžné opotřebení, přirozené stárnutí, změnu barvy použitých materiálů,
–
vady způsobené nevhodným uložením, opravou, údržbou, přetížením nebo nesprávným užíváním výrobku,
–
vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva,
–
vady způsobené vlastní přepravou zboží zákazníkem.
Obal výrobku uložte mimo dosah dětí a likvidaci provádějte v souladu se zákonem o odpadech.
* platí pro polohovací lamelové rošty
** platí pro rošty opatřené písty

