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Read this manual carefully before you start using your 
furniture and follow its recommendations. The damage 
to the furniture resulting from the failure to comply 
with the manual cannot constitute the grounds for the 
complaint.

After the delivery

Note: Do not use sharp tools when you unpack furniture, otherwise 
you can damage irreparably the upholstery or other exposed surfaces.

After unpacking, the furniture upholstered with natural leather 
and fabric can reveal deformation of soft parts, irregular folds or 
creases. These are not defects subject to complaint. They result from 
transporting packaged furniture. If you unfold and leave the furniture 
at room temperature for some time, it will acquire its proper shape. 
You can help the process by shaping all soft parts of the furniture by 
hand.

HOW TO HANDLE NEW FURNITURE
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Před použitím nábytku se prosím důkladně seznamte 
s tímto návodem a dodržujte pokyny, které obsahuje. 
Poškození nábytku, způsobené jeho nedodržováním, 
nelze reklamovat.

Při dodání

Pozor! Při rozbalování prosím nepoužívejte ostré nástroje – hrozí 
nevratné poškození čalounění nebo jiných exponovaných ploch.

Po rozbalení se na nábytku potaženém přírodní kůží a látkou 
mohou objevit deformace čalouněných částí, nepravidelné záhyby a 
pomačkání. Není to vada nábytku, kterou by bylo možné reklamovat. 
Je to důsledek dopravy zabaleného nábytku. Úplně ale postačí, když 
složený nábytek ponecháte nějakou dobu při pokojové teplotě, kůže 
získá svůj původní tvar. Tento proces můžete urychlit tvarováním 
čalouněných částí.

JAK NAKLÁDAT S NOVÝM NÁBYTKEM
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If the furniture is transported in freezing weather, we advise you to 
leave it for a bit longer at room temperature. By doing this the leather 
upholstery can adapt to the room temperature. In the meantime do 
not use the furniture or even shape the pillows as this could lead to 
the delicate lacquer which covers the leather cracking.

Immediately after unpacking, new furniture releases its own 
distinctive odour which is just the odour of fresh fabrics and other 
materials. It is particularly intense after unpacking but it subsides on 
its own after some time.

To protect the �oor from scratches we recommend sticking felt pads 
under the furniture. Note, however: the felt pads on the furniture 
will not ensure that you will not damage the �oor when you move it 
across the it.

Selected furniture models have legs 
which allow you to level them precisely. 
Each time you relocate your furniture, 
you need to readjust the legs.

At least two people should assemble (or disassemble) modular pieces 
(e.g. corner pieces). First, lift external elements (Fig. 1) and then add 
them to the corner element, lower and press. Make sure you have 
properly �xed handles, or holders (Fig. 2), which are at the top and 
bottom of the corner.
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Pokud je nábytek dopravován v mrazu, nechte jej po rozbalení doma 
déle stát. Kožené čalounění nábytku se tak lépe přizpůsobí pokojové 
teplotě. Během této doby nábytek nepoužívejte a čalouněné části 
ručně netvarujte – hrozí popraskání jemného laku, kterým je kůže 
pokrytá.

Ihned po rozbalení uvolňuje nový nábytek svou vlastní, 
charakteristickou vůni, která je prostě vůní čerstvých materiálů a 
surovin. Tato vůně je velmi intenzivní po rozbalení, ale po určité době 
samovolně slábne.

Pro ochranu podlahy před poškrábáním je vhodné podlepit nábytek 
plstěnými podložkami. Ale pozor: Podlepení nábytku plstí neznamená, 
že jeho posouvání nezpůsobí poškození podlahy.

Vybrané modely nábytku jsou vybaveny 
nastavitelnými nohami umožňujícími 
přesné vyvážení nábytku. Po každém 
přesunutí nábytku je třeba nohy znovu 
nastavit.

Montáž (nebo demontáž) modulových sestav (např. rohových) musí 
provádět alespoň dvě osoby. Nejprve zvedněte vnější části (obr. 1) a 
potom je přisuňte k rohové části, spusťte dolů a přitlačte. Zvýšenou 
pozornost prosím věnujte správné montáži úchytek (obr. 2), které se 
nacházejí nahoře a vespodu rohové části.
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The modular components 
use couplers that allow their 
assembly by one person. 
However, these components 
should be assembled away 
from the furniture (�g. 1) and 
the second component should 
be placed alongside the �rst 
so they line up, and then metal 
parts can be inserted into the 
couplers (�g. 2). Disassembly 
is carried out by lightly lifting one of the furniture elements, which 
allows the joining hardware to disconnect.

When you use your furniture

When you use furniture with a particularly soft �lling (e.g. �u�y 
fabrics), it is necessary to shape the pillows of backrests, seats and 
armrests from time to time. Doing this will make sure that the �lling is 
distributed evenly and improve the comfort and appearance of your 
furniture.

Leather upholstered furniture changes with use. Over time, the leather 
upholstery becomes folded, creased or glossy: these changes depend 
on how intensively you use your furniture. It results from the friction 
or pressure against the leather; however high quality furniture leather 
will maintain its natural elasticity (just like the leather in gloves, shoes 
and car seats), thus the surface of the leather upholstery is soft and 
pleasant to the touch.

Similarly, with normal use of your furniture, the softness and 
elasticity of backrest, seat and armrest pillows change. This is not a 
defect subject to a complaint. If you use various sitting spots equally 
intensively, the pillow softness will change evenly everywhere.

Even if you move your furniture slightly, the felt pads will wear or 
unstick. We recommend replacing or replenishing them from time to 
time.
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Montáž modulových prvků 
pomocí spojek může provádět 
jedna osoba. Nicméně, je třeba 
připravit prvek se spojkami 
jejich nastavením na vnější 
straně nábytku (obr. 1) a druhý 
blok nábytku nainstalovat 
vložením kovových částí do 
spojek (obr. 2). Demontáž se 
provádí opatrným zvednutím 
jednoho z vrchních prvků, což 
způsobí odpojení kování.

Během používání

Během používání nábytku se zvláště měkkou výplní (např. vatování) 
je nutné čas od času opěradla, sedáky a loketní opěrky tvarovat. 
Tvarováním rozložíte rovnoměrně výplň čalounění, zlepšíte vzhled 
nábytku a pohodlí uživatele.

Používání nábytku potaženého kůží způsobuje její změny. Na koženém 
čalounění časem vznikají záhyby, pomačkání či vyleštěná místa, 
tyto změny závisí na intenzitě používání nábytku. Jde o důsledek 
působení tření a tlaku, kterému je kůže vystavena, ale vysoce kvalitní 
nábytková kůže si zachová svoji přirozenou elasticitu (stejně jako kůže 
na rukavicích, botách nebo autosedačkách), díky čemuž je povrch 
koženého čalounění měkký a příjemný na dotek.

Stejně tak běžné používání nábytku změní měkkost a pružnost jeho 
čalouněných výplní: opěradel, sedáků a loketních opěrek. Nejedná se 
o závadu, kterou by bylo možné reklamovat. Stejně časté používání 
všech míst k sezení způsobí, že budou měknout rovnoměrně na celé 
ploše.

I malé posunutí nábytku působí opotřebovaní plstěných podložek 
nebo jejich odlepení. Je vhodné je čas od času vyměnit nebo doplnit 
ty, které chybí.
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All mechanisms in the furniture structure should be used as intended. 
Use appropriate lubricating products to preserve moving (metal) 
elements and in particular riveted or bolted joints.

The furniture should be used at room temperature (18-25˚C) and at a 
humidity of 45-65%.

FURNITURE STRUCTURE

Frame

The internal structure is made up of heavy duty wooden or metal 
elements and carrying layers. Seats have corrugated springs or 
webbing. Similar solutions are used in the aircraft and automotive 
industries and ensure remarkable comfort and durability.

Filling

We achieve the desired comfort by using many �lling types of di�erent 
elasticity at the same time. Thus, our furniture is appropriately soft 
in its most important places, on the seats, backrests and armrests. 
State-of-the-art �lling materials give an unusual softness to pillows. 
To improve their durability and elasticity, most seats have Bonnell or 
pocket springs. Such �llings ensure durability and comfort of your 
furniture. 
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Všechny mechanismy, jež jsou součástí nábytku, musí být používány 
v souladu s jejich určením. Pro ochranu pohyblivých (kovových) 
částí, zejména nýtovaných nebo šroubových spojů, použijte vhodná 
maziva.

Nábytek by měl být používán při pokojové teplotě (18–25 °C) a 
relativní vlhkosti 45–65 %.

KONSTRUKCE NÁBYTKU

Kostra

Vnitřní konstrukci tvoří pevné dřevěné nebo kovové prvky a také 
nosné vrstvy. Sedáky jsou vybaveny vlnitými pružinami nebo 
čalounickými popruhy. Podobná řešení jsou používána v leteckém či 
automobilovém průmyslu a zaručují neobyčejné pohodlí a trvanlivost.

Výplň

Tolik žádané maximální pohodlnosti nábytku dosahujeme současným 
použitím několika druhů výplní, každé s jiným stupněm pružnosti. 
Nábytek tak získává správnou měkkost na těch nejdůležitějších 
místech: na sedácích, opěradlech a loketních opěrkách. Materiály 
výplní nejnovější generace dávají pocit neobvyklé měkkosti čalounění. 
Většina sedáků je pro zvýšení trvanlivosti a pružnosti vybavena 
pružinami typu bonell nebo pocket. Takto vyrobené čalounění je 
zárukou trvanlivosti a pohodlí nábytku.
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Leather is the most re�ned upholstery material. When covered with 
leather, sofas or armchairs become more re�ned with age. Minor 
creases, slight folds or scratches show that the material is natural and 
authentic.
Leather is alive: it breathes, absorbs and gives o� moisture and 
changes its temperature to adjust it to the surroundings. It gives a 
feeling of closeness, is smooth, elastic yet soft.

It is timeless: it looks good on period and modern furniture alike. 
In addition, it is extremely durable; if properly cared for; leather 
upholstery will last several generations.

We use the highest quality leathers with a natural grain. They are 
supplied by carefully selected world famous tanneries with a long 
established tradition so they ensure the highest quality leather 
tanning and re�ning. We use leathers of a few basic grades which 
di�er in thickness, softness and texture.

The leather surface is its natural feature; it often has minor scratches, 
scars and other marks made even before the tanning process. These 
marks such as the folds, creases and glosses demonstrate that leather 
is of natural origin and they are not a defect by any means.

LEATHER UPHOLSTERY

Irregular graining

Insect bites Vein lines Di�erent shades

Scars Di�erent textures zmarszczki i fałdy
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Kůže je nejušlechtilejším potahovým materiálem. Pohovky a křesla 
s koženým potahem časem získávají na ušlechtilosti. Drobné vrásky, 
jizvy nebo kresby, které se časem objeví, jsou důkazem pravosti a 
přírodního původu.
Kůže žije: Dýchá, vstřebává a odpařuje vlhkost a mění svou teplotu, 
čímž se přizpůsobuje svému okolí. Vytváří pocit blízkosti, na dotek je 
poddajná, pružná a přitom měkká.

Je nadčasová, vypadá stejně dobře na stylovém nábytku jako na 
nábytku moderním. Je také neobyčejně trvanlivá, při správné péči 
vydrží kožené potahy doma i po několik generací.

Používáme kůže nejvyšší kvality, s přírodním dezénem. Dodávají 
nám je vybrané koželužny s mnohaletými tradicemi a světovým 
renomé, což poskytuje záruku nejkvalitnějšího vyčinění, probarvení a 
zušlechtění kůží. V nabídce máme kůže několika základních druhů, jež 
se liší tloušťkou, měkkostí a strukturou.

Povrch kůže odpovídá jejímu přírodnímu charakteru, často jsou na 
něm drobné škrábance, jizvy a jiné stopy, které vznikly ještě před 
vyčiněním kůže. Tyto známky, stejně jako dříve zmíněné záhyby, 
zvrásnění a vyleštěná místa, jsou projevem přírodního původu 
materiálu a ani v nejmenším nejsou jeho vadou.

KOŽENÉ POTAHY

nerovnoměrná 
zrnitost

bodnutí hmyzu viditelné 
vlásečnice

rozdíly odstínů

jizvy rozdíly struktury vrásky a záhyby
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How to care for leather

Leather covered furniture will look good for a long time if you ensure 
the right conditions and care. It is worth noting the following factors 
that have a negative e�ect on leather:

High temperature, very low air humidity and excess sunlight;

Humidity, e.g. wet leather excessively soaked with a sponge when 
cleaning is more prone to discolouration;

Substances such as alcohol or domestic cleaners which can destroy 
the protective layer of leather;

Cleaning leather with a cloth that has been used to clean windows, 
which may cause damage;

Contact of the upholstery leather with easily discolouring clothes, e.g. 
jeans (some fabrics can change irreversibly the colour of upholstery 
leather, particularly fair leathers).

Cleaning and care

Leather has a thin invisible protective layer, which can be easily 
damaged by using inappropriate cleaning agents. Then, the leather 
discolours quickly. This is why you should not use sprays, creams, 
chemicals containing para�n, alcohol, solvents, acids and other 
substances nor recommended for cleaning leather upholstery.

You will prolong the life and beauty of your furniture by taking care of 
its proper appearance and cleanliness.

The frequency of cleaning the leather depends on the degree of using 
it and the intensity of dirtiness. Leather furniture must be cleaned and 
maintained regularly – every 2-4 months.

Before you clean the piece of furniture with special agents intended 
for natural leather upholstery, vacuum it and follow the cleaning 
instructions on the agents.
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Jak pečovat o kůži

Pokud zajistíte koženému nábytku odpovídající podmínky a péči, 
bude vypadat dobře velmi dlouho. Je dobré mít na paměti, že špatný 
vliv na kůži mají:

vysoká teplota, příliš malá relativní vlhkost vzduchu a nadměrné 
vystavování slunečnímu záření,
vlhkost, např. mokrá kůže, příliš namočená houbičkou při čištění, je 
více náchylná k odbarvení,
látky jako alkohol nebo domácí čisticí prostředky, které mohou zničit 
ochrannou vrstvu kůže,
čištění kůže např. hadrem, kterým byla předtím umyta okna, může 
způsobit její poškození,
styk potahové kůže s oděvem, který se snadno odbarvuje, např. džínsy 
(některé látky totiž mohou nevratně změnit barvu každé, zvláště 
světlé potahové kůže).

Čištění a péče

Kůže má tenkou, neviditelnou ochrannou vrstvu, která se snadno zničí 
při používání nevhodných čisticích prostředků. V takovém případě 
kůže začne velmi rychle ztrácet svoji barvu. Proto nepoužívejte spreje, 
krémy, chemické prostředky obsahující naftu, alkohol, rozpouštědla, 
kyseliny ani jiné prostředky neurčené přímo čištění koženého 
čalounění.

Životnost a krásu vašeho koženého nábytku prodloužíte péčí o 
správný vzhled a čistotu.
Kůži je nutné čistit tak často, jak to vyžaduje intenzita užívání 
a množství nečistot. Kožený nábytek je nutné čistit a ošetřovat 
pravidelně – v intervalech 2 až 4 měsíce, 
Před vlastním čištěním nábytku speciálními přípravky na přírodní 
kožené čalounění je nutné nábytek zbavit prachu vysavačem, Poté 
postupujte podle pokynů k čištění, uvedených na čisticím prostředku,
První zkoušku čištění doporučujeme provést na méně viditelném 
místě,
Nezapomeňte, že po každém důkladném čištění a pečlivém osušení 
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Sample cleaning in a less visible place is recommended.

You should remember that the piece of furniture must be preserved 
with special agents for preserving leather furniture after you clean 
and dry the cover carefully.

Fresh and spot stains should be blot with a dry cloth immediately. If 
the stain cannot be removed this way, clean the dirty surface with 
special cleaning agents for natural leather upholstery. Check how 
they a�ect the surface in a less visible place and preserve it with 
special agents intended for leather furniture preservation.

Fabrics producers run tests verifying their resistance to stains and 
the possibility of their removal. The stains on fabrics produced using 
nanotechnology can be removed with water and fabrics covered with 
te�on are highly resistant to water and dirt absorption.

Natural fabric qualities

Like fabrics used in the clothing industry, upholstery fabrics have 
numerous natural qualities which do not impair either their functional 
properties or durability at all. Thus, these qualities and properties are 
natural to them and are not defects, so they do not constitute the 
grounds for a complaint. These are some of them:

Pilling
Slight roughness which forms locally due to using the fabric daily. 
Localised fabric wear causes the formation of small balls on the fabric 
surface. Most frequently, it results from foreign �bres from other 
fabrics (e.g. clothes) nesting in the fabric. Moreover, slight roughness 
can occur due to ordinary house dust. Pilling is a typical and normal 
feature in smooth fabrics of natural �bres (wool, cotton, linen). It does 
not a�ect their strength or lifespan. It can be removed easily using 
pill removers.

UPHOLSTERY FABRICS
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potahu je nutné nábytek ošetřit speciálním konzervačním přípravkem 
na ošetřování koženého nábytku,
Nové skvrny a místní znečištění neodkladně otřete suchým hadříkem. 
Pokud se skvrna tímto způsobem nedá odstranit, znečištěný povrch 
bude nutné vyčistit speciálním čisticím přípravkem na čalounění 
z přírodní kůže. Nejdříve na méně viditelném místě ověřte jeho 
působení a poté vyčištěné místo ošetřete konzervačním přípravkem 
na kožený nábytek.

Výrobci látek provádějí testy, ověřující jejich odolnost proti znečištění 
a možnost jeho odstraňování. Z látek vyrobených nanotechnologií 
je možné odstranit nečistoty a skvrny čistou vodou, a látky potažené 
te�onem zase charakterizuje vysoká odolnost proti nasakování vody 
a nečistot.

Přirozené vlastnosti látek

Potahové látky, stejně jako látky používané např. v oděvním průmyslu, 
mají řadu přirozených vlastností, které nijak nesnižují jejich užitnou 
hodnotu ani trvanlivost. Tyto charakteristiky jsou pro ně přirozené 
– a ani v nejmenším nejsou jejich vadami. Proto neznamenají žádný 
důvod pro reklamaci. Zde jsou některé z nich:

Pilling
Efekt nepatrné drsnosti, jež se projevuje místně kvůli každodennímu 
používání. Místní vytření látky způsobující na jejím povrchu vznik 
malých kuliček. To je nejčastěji způsobeno cizími vlákny, která 
pocházejí z jiných látek (např. z oděvů). Drsnost látky se také může 
objevit vlivem obyčejného prachu v domácnosti. Pilling je typickou a 
normální vlastností látek z hladkých přírodních vláken (vlna, bavlna, 
len). Nemá negativní vliv na jejich pevnost a trvanlivost. Je možné ho 
jednoduše odstranit pomocí speciálních holicích strojků určených pro 
látky.

POTAHOVÉ LÁTKY
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Shading
Visual e�ect giving an impression of di�erent colouring on speci�c 
parts of the upholstery, which appears at a certain angle of incidence 
of light. Shading is caused by unidirectional �bre alignment. 
Sometimes, this e�ect can be observed in corner couches: incidental 
light re�ects o� the upholstery di�erently depending on how 
the pieces of furniture stand. Shading is a natural property of all 
velveteens (velveteen is woven in one direction). This e�ect is not a 
technological defect of the fabric and does not signify bad or poor 
quality of the upholstery.
Fibre creases (imprints)
A sitting person’s weight, body temperature and natural moisture 
(sweat) can result in an imprint on the seats. This e�ect is similar to 
ironing and forms when individual �bres of a fabric adhere to one 
another. It is typical for velveteen fabrics (and velvets for example), 
which does not signify poor quality of the fabric.
Dye penetration
Easily discolouring clothes, e.g. jeans, can irreversibly change the 
colour of every upholstery fabric, particularly fair fabric. And vice 
versa, the upholstery fabric, in particular with a strong saturated 
colour, can transfer some of the dye to the clothes which touch it, in 
particular light coloured ones. Most often, this occurs with micro�bre 
fabrics.

How to care for an upholstery fabric

Cleaning and care

Furniture with fabric upholstery requires regular care. In order to 
prevent permanent soiling, we recommend vacuuming it regularly 
with a soft brush and at a low sucking power. Furthermore, we advise 
you to brush the fabric in the direction of the weave using a soft-
bristled brush.

Residential spaces should have adequate humidity. It has a positive 
e�ect on the �bre elasticity and prolongs the lifetime of the upholstery 
fabric. To avoid fabric discolouration and damage, before you start 

()

CS

Stínování
Vizuální efekt projevující se zdánlivými rozdíly mezi jednotlivými 
částmi čalounění, který se objevuje při určitém úhlu dopadu světla. 
Stínování je způsobeno uložením vláken v jednom směru. Tento efekt 
je někdy možné pozorovat u rohových sedacích souprav: dopadající 
světlo se různě odráží od jejich čalounění – v závislosti na tom, jaká 
je poloha daných částí nábytku. Stínování je přirozenou vlastností 
sametů (samet je tkán jednosměrně). Tento efekt není v žádném 
případě technologickou vadou látky a nesvědčí o špatné nebo nízké 
kvalitě čalounění.
Promáčknutí vláken (otisky)
Vlivem váhy sedícího člověka, teploty jeho těla a také jeho přirozené 
vlhkosti (potu) se na sedácích může objevit otisk. Je to efekt podobný 
žehlení, který vzniká jako výsledek přilnutí jednotlivých vláken látky 
k sobě. Tento typický jev je charakteristický pro sametové látky a 
nesvědčí o jejich nízké kvalitě.
Změna barvy
Oděv, který se snadno odbarvuje, např. džínsy, může nevratně změnit 
barvu každé, zvláště světlé potahové látky. A naopak: Potahová látka s 
velmi výraznou, sytou barvou může předat část barviva oděvu, zvláště 
světlému, který s ní přijde do styku. Tento jev nastává nejčastěji u látek 
z mikrovlákna.

Jak pečovat o potahovou látku

Čištění a péče

Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelnou péči. Aby nedošlo k 
trvalému zašpinění, je vhodné nábytek průběžně vysávat vysavačem 
s použitím měkkého kartáče a malé sací síly. Také je vhodné vyčesat 
látku měkkým kartáčem ve směru vlákna.
V obytných místnostech by měla být správná relativní vlhkost. Ta má 
také pozitivní vliv na elasticitu vláken potahové látky a prodlužuje její 
životnost. Abyste zamezili odbarvení nebo zničení látky, je vhodné 
před samotným čištěním provést zkoušku (test čištění) na kousku 
látky dodaném s nábytkem.
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cleaning proper, we recommended doing a test (trial cleaning) on a 
piece of the fabric supplied with your furniture.

Protection against light

Every fabric fades when exposed to sunlight. As a rule, synthetic 
fabrics are more resistant to fading than natural ones. Nevertheless, 
make sure your furniture is protected against direct sunlight as far as 
possible.

Natural grains are a signi�cant feature of wood and its veneer. It is 
the evidence of the �nest quality of the raw material, thus it decides 
about its uniqueness. Visible di�erences in the grains (more or less 
dense) and shades (brighter or darker) of particular elements are 
natural. Using the same dyes on di�erent wood species may result in a 
di�erence in a shade. This feature emphasizes the natural character of 
the material used and cannot constitute the grounds for a complaint.

Vicinity of radiators and other heat sources a�ects the furniture. This is 
why the furniture should be placed at least 1 m from the heat sources. 
Particular attention must be paid to possible mechanical damages 
since all scratches and chips increase the in�uence of external factors 
(moisture, sun rays).

By putting hot objects on the furniture you may lead to the permanent 
damage to the lacquer. Some elements of the furniture may be also 
made of wood-like materials.

PARTS OF FURNITURE MADE OF WOOD         
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Ochrana před světlem

Vlivem slunečního záření každá látka ztrácí barvu a bledne. Syntetické 
látky jsou zpravidla odolnější proti slunečnímu záření než látky 
vyrobené z přírodních vláken. Přesto je dobré mít na paměti, že 
nábytek by měl pokud možno být chráněn před přímým slunečním 
zářením.

Důležitou vlastností dřeva a dýh jsou jejich přirozené letokruhy, 
je to důkaz ušlechtilosti suroviny a rozhoduje tedy o jeho 
neopakovatelnosti, Viditelné rozdíly v letokruzích (hustší nebo méně 
husté) a odstínech jednotlivých prvků (světlejší nebo tmavší), jsou 
přirozeným jevem. Použití stejné barvy na různé druhy dřeva může 
způsobit rozdíly v odstínu. Je to vlastnost, zvýrazňující přirozenost 
použitého materiálu a není tedy důvodem pro reklamaci.

Na nábytek nepříznivě působí v těsné blízkosti umístěné radiátory a 
jiné zdroje tepla. Proto by měl být nábytek umístěn ve vzdálenosti 
nejméně 1 m od nich. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby nábytek 
nebyl mechanicky poškozen, protože jakékoli rýhy a škrábance zesilují 
působení externích vlivů (vlhko, sluneční záření).

Postavení horkého předmětu přímo na nábytek může způsobit trvalé 
poškození laku.

Některé vybrané prvky nábytku mohou být vyrobené také z imitace 
dřeva. 

DŘEVĚNÉ ČÁSTI NÁBYTKU         
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In our furniture, we use elements of the following steel types:

Simple steel, traditionally (powder) painted, with galvanised coating;

Hardened steel: with higher resistance to lasting deformations;

Stainless steel: strong, o�ering many possibilities for surface �nish;

Chrome-plated steel: simple steel �nished with chromium plating.

How to care for metal parts

To preserve elements made of powder painted steel, use agents 
generally available for sale.

To preserve elements made of stainless steel, we recommend special 
agents which leave a thin protective layer on the metal surface.

All mechanisms which make up the furniture structure should be used 
according to the recommendations we give below.

PARTS OF FURNITURE MADE OF METAL

FURNITURE WITH FOLDING ELEMENTS (KNOWN AS 
FUNCTIONS)
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V našem nábytku používáme prvky z následujících druhů oceli:

Standardní ocel tradičně (práškově) lakovaná, galvanizovaná.

Kalená ocel se zvýšenou odolnosti proti trvalým deformacím.

Nerezová neboli ušlechtilá ocel – pevná ocel, která poskytuje širokou 
škálu povrchových úprav.

Chromovaná ocel – standardní ocel s povrchovou úpravou 
chromováním.

Jak pečovat o kovové prvky

Pro údržbu prvků z práškově lakované oceli je třeba používat 
prostředky běžně dostupné v prodeji.

Pro ochranu prvků z nerezové oceli doporučujeme používat speciální 
prostředky, které na kovovém povrchu zanechávají tenkou ochrannou 
vrstvu

Veškeré mechanismy, které jsou konstrukčními součástmi nábytku, 
musí být používány v souladu s níže uvedenými doporučeními.

KOVOVÉ ČÁSTI NÁBYTKU

NÁBYTEK S ROZKLÁDACÍMI PRVKY (TZV. FUNKCE)
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Unfolding an RD type bed

Unfolding an RB type bed

1. Put your hands between the frontal plate and 
the seat and lift them slightly. 2. Grip the handle, 
vigorously lift the seat and then pull it towards you.  
3. Grip the metal tube of the bed footing and 
pull it towards you  while placing it on the �oor. 
4. Unfolded bed 5. To fold the bed, follow the steps 
listed above in reverse order.

1. Remove the seat pillow. 2. Remove the protective cloth. 3. Grip the tube 
of the bed frame and lift the entire piece. 4. Move the metal tube of the bed 
footing outwards and place it on the �oor. 5. Likewise, move the other tube of 
the bed footing outwards and place it on the �oor. 6. To fold the bed, follow the 
steps listed above in reverse order.

1

4 5 6

2 3

UNFOLDING BEDS

1

4

5

2 3
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Rozkládání postele typu RD

Rozkládání postele typu RB

1. Vložte ruce mezi čelní desku a sedací část a 
mírně ji nadzvedněte. 2. Uchopte madlo, energicky 
zvedněte sedací část a potom ji přitáhněte k sobě.  
3. Uchopte kovovou tyč základny postele, přitáhněte 
ji k sobě a položte ji na podlahu. 4. Rozložená 
postel 5. Pro složení postele proveďte všechny výše 
popsané činnosti v opačném pořadí.

1. Sejměte sedací část. 2. Sejměte z postele ochrannou látku. 3. Uchopte tyč 
konstrukce postele a celek zvedněte. 4. Kovovou tyč základny postele vyklopte 
ven a položte ji na podlahu. 5. Obdobně vyklopte ven druhou tyč základny a 
položte ji na podlahu. 6. Pro složení postele proveďte všechny výše popsané 
činnosti v opačném pořadí.

1

4 5 6

2 3

ROZKLÁDÁNÍ POSTELÍ

1

4

5

2 3
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1 2 3

4 5

Unfolding an RC type bed

Unfolding an RE type bed

1. Slightly lift the frontal plate and then pull it 
towards you. 2. Grip the handle and vigorously 
lift the mattress. 3. Press the mattress with your 
other hand until it �ts the space. 4. To fold the 
bed, follow the steps listed above in reverse order.

1. Grip the bottom part of the drawer and pull it towards you. 2. Grip the metal 
base (leg) of the bed and pull it upwards. 3.  Move the base (leg) outwards and 
take the bed out of the box. 4. Put the bed on the �oor. 5. To fold the bed, follow 
the steps listed above in reverse order.

1

4

32

Unfolding an RG type bed

1. Lift the frontal plate under the seat slightly, and then pull it towards you until it is 
pulled out fully 2. Place the rear portion of the backrest in horizontal position, adjust 
it to the pulled out seat, creating a sleeping surface. 3. To fold the bed, follow the 
steps listed above in reverse order.

1 2
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Rozkládání postele typu RC

Rozkládání postele typu RE

1. Mírně nadzvedněte čelní desku a poté 
ji přitáhněte k sobě. 2. Uchopte matraci 
a energicky ji zvedněte. 3. Druhou rukou 
matraci zatlačte do správné polohy.  
4. Pro složení postele proveďte všechny výše 
popsané činnost v opačném pořadí.

1. Uchopte spodní zásuvku a přitáhněte ji k sobě. 2. Uchopte kovovou základnu 
(nohu) postele a zatáhněte ji směrem nahoru. 3. Vyklopte základnu (nohu) ven 
a vytáhněte postel ze skříně. 4. Položte postel na podlahu. 5. Pro složení postele 
proveďte všechny výše popsané činnosti v opačném pořadí.

1 2 3

4 5

1

4

32

Rozkládání postele typu RG

1. Lehce nadzvedněte čelní desku pod sedákem a následně ji přitáhněte směrem k 
sobě, až do úplného vysunutí. 2. Položte zadní část opěradla do vodorovné polohy, 
zarovnejte opěradlo s vysunutým sedákem a vytvořte tak plochu ke spaní. 3. Pro 
složení postele proveďte všechny výše popsané činnosti v opačném pořadí.

1 2
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Unfolding an RBI type bed

Unfolding an RG-PUMA type bed

Unfolding the RF type bed - manually

1. Put your hands between the seat and the frontal plate; grip the 
frame to which seats are attached and lift it until it locks automatically. 
2. Grip the piece, vigorously lift the seat and then pull it towards you.  
3. Grip the metal tube of the bed footing and pull it towards you  while placing 
it on the �oor. 4. Unfolded bed 5. To fold the bed, follow the steps listed above 
in reverse order.

1.  Lift the back cushions. 2.  Grasp the lower part of the base (from the bottom) and pull 
towards you. This will extend the seat by 10 cm. 3. Grasp the lower part of the seat, lift it and 
pull to the correct position. 4. To fold the bed, follow the steps listed above in reverse order. 
As the last stage, push the extended seat vigorously. To make it easier, you can use your leg 
(push with the front part of your lower leg).

1. If the sofa is equipped with headrests, lift them to their vertical positions.  
2. Grip the belt located between the headrests, and pull it vigorously towards 
you. 3. Hold the metal foot of the structure and then continue the unfolding 
procedure until the bed is fully unfolded. 4. To fold the bed, perform all the steps 
described above in reverse order. When the sofa is folded, lower the headrests 
to their horizontal positions.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

(#

CS

Rozkládání postele typu RBI

Rozkládání postele typu RG - PUMA 

Rozložení lůžka typu RF – manuální

1. Vložte ruce mezi sedací část a čelní desku; uchopte rám, ke kterému je 
přichycena sedací část, a zvedněte jej až do polohy samovolného zablokování. 
2. Uchopte konstrukci, energicky ji zvedněte a potom ji přitáhněte k sobě.  
3. Uchopte kovovou tyč základny přitáhněte ji k sobě a položte ji na podlahu.  
4. Rozložená postel 5. Pro složení postele proveďte všechny výše popsané 
činnosti v opačném pořadí.

1.  Zvedněte polštáře opěradla. 2. Uchopte spodní část základny (zespodu) a 
přitáhněte ji k sobě. Sedadlo se posune o 10 cm dopředu. 3. Uchopte spodní 
část sedadla, zvedněte ji a poté zatáhněte do správné polohy. 4. Abyste postel 
složili, proveďte výše uvedené činnosti v opačném pořadí. V poslední fázi 
vysunuté sedadlo prudkým pohybem zasuňte. Pro usnadnění to můžete udělat 
nohou (dotlačte jej přední části holeně).

1. Pokud jsou v gauči pohyblivé hlavové opěrky, zvedněte je do svislé polohy. 
2. Uchopte pásek, který se nachází mezi hlavovými opěrkami, a energicky 
zatáhněte k sobě. 3. Uchopte kovovou nohu, která je součástí konstrukce, 
a pokračujte v demontáži umístěním lůžka na podlaze. 4. Pro složení lůžka 
proveďte všechny výše uvedené kroky v obráceném pořadí. Po složení můžete 
hlavové opěrky spustit do vodorovné polohy.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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RP unfolding: manual option

Unfolding:
1. Grip the handle on the side of the armchair or the leather strap on the 
right side between the seat and the armrest. Pull slightly. The footrest will rise 
automatically. 2. Set the desired backrest position simply by pushing your body. 
Folding:
3. Return to the sitting position. 4. Slightly lift your feet and press the footrest 
against the seat with your heels.

UNFOLDING FOOTRESTS AND BACKRESTS

1 2 3 4

Retractable footrest under the seat

1. Reach under the armchair and grasp the handle. Lift slightly and pull to 
extend the footrest.  2. Hold the back part of the footrest and lift it – the footrest 
will automatically move into its proper position. 3. In order to fold (hide) the 
footrest, repeat all the above actions in reverse. During the last phase of folding, 
gently lift the front of the footrest with your �ngers and push it under the 
armchair so that the footrest guides are properly positioned.

1 2 3
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Rozkládání typu RP – ruční verze

Rozkládání:
1. Uchopte madlo, které se nachází na straně křesla, nebo kožený pás umístěný 
napravo mezi sedákem a loketní opěrkou. Mírně zatáhněte. Opěrka nohou se 
samočinně zvedne. 2. Požadovanou pozici opěradla nastavte tak, že se o něj 
prostě  opřete zády. 
Skládání:
3. Vraťte se do pozice vsedě. 4. Mírně zvedněte chodidla a patami zatlačte 
opěrku nohou do sedáku.

ROZKLÁDÁNÍ OPĚREK NOHOU A OPĚRADEL

1 2 3 4

Podnožka vysouvaná zpod sedadla

1. Vložte ruku pod křeslo a uchopte rukojeť. Jemně nadzvedněte a poté 
zatažením vysuňte podnožku.  2. Oběma rukama přidržte zadní část podnožky 
a zvedněte ji – podnožka se automaticky nastaví do správné polohy. 3. Abyste 
podnožku složili (schovali), proveďte všechny činnosti v opačném pořadí. V 
poslední fázi skládání prsty jemně zvedněte čelo podnožky a současně zasuňte 
pod spodní část tak, aby byla vodítka podnožky správně usazena.

1 2 3
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RP unfolding: gas spring

RP unfolding: button

1 2 3

4
Unfolding:
1. Grip the armrests and push the backrest backwards 
with your back. 2. Pull the handle on the right side of 
the seat (or press the button on the outside of the right 
armrest), hold it, set the desired inclination by pushing 
your body and release the handle.
Folding:
3. Slightly lift your back and pull the handle on the right 
side (or press the button on the outside of the right 
armrest)of the armchair and the backrest will return to 
the initial position automatically. 4. Grip the armrests and 
push the footrest with your calves and simultaneously lift 
yourself to the sitting position.

Unfolding/folding:

1. Do not press both button simultaneously as it can damage or lock controllers. 
Note: Reset the controllers if they are locked. Simply disconnect power for about 
3 minutes. When you have connected power, we advise you to wait for about 20 
seconds to use the button without any problems. 

2. The frequency at which you press the button between the operations cannot 
be less than 2 seconds.
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Rozkládání typu RP – plynová pružina

Rozkládání typu RP – tlačítko

Rozkládání:
1. Přidržte se loketních opěrek a zatlačte opěradlo zády. 2. Zatáhněte za madlo 
nacházející se na pravé straně sedáku (nebo stiskněte tlačítko umístěné na 
vnější straně na pravé loketní opěrce. Držte vytažené madlo a zády nastavte 
požadovaný sklon opěradla, následně madlo uvolněte.
Skládání:
3. Neopírejte se zády a zatáhněte za madlo na pravé straně křesla (nebo 
stiskněte tlačítko umístěné na vnější straně na pravé loketní opěrce), opěradlo 
se samočinně vrátí do výchozí pozice. 4. Držte se loketních opěrek a lýtky 
zatlačte na opěrku nohou, současně se posaďte.

Rozkládání/skládání:

1. Neaktivujte oba tlačítko současně, může to způsobit poškození nebo 
zablokování řadičů. Pozor – zablokované řadiče je nutné resetovat. Provedete 
to tak, že jednoduše odpojíte napájecí napětí na cca 3 minuty. Po opětovném 
připojení napájecího napětí je vhodné počkat ještě asi 20 vteřin, abyste poté 
mohli tlačítko bez překážek používat.
2. Neaktivujte tlačítko v časovém intervalu kratším než 2 vteřiny.

1 2 3 4
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Unfold / Fold:

1. The panel includes buttons for independently unfolding and folding the 
footrests and the headrests of the recliner. 2. These operations are similar to the 
easier operations that activate both parts of the recliner at the same time (see 
RP type unfolding – buttons).

HOME button

1. The panel is equipped with an additional button („HOME”), which will 
fold both elements at the same time (footrest and headrest). 2. To fold these 
components, press brie�y the HOME button, after which the required operation 
will take place. 3. During the operation activated with the HOME button, if the 
operation of the motor is noticeable in the form of a gentle cyclic vibration, 
just press the HOME button again. The vibration will disappear, and the folding 
operation for the footrest and headrest will be completed eventually.

NOTE!
Do not press several buttons at the same time, as this may jam the mechanisms.

HOME

LITHIUM-ION BATTERIES

The lithium-ion batteries used in our furniture are typical of 
components found in the furniture industry, based on their class, 
capacity and safety. They may be recharged many times; However, it 
is necessary to meet the determined environmental and operational 
conditions.

!

RP type unfolding - the panel to unfold the bed and 
the Home button
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Rozložení / složení:

1. Na panelu se nachází tlačítka pro ovládání nezávislého rozkládání a skládání 
podnožek a hlavových opěrek. 2. Jejich funkce a používání je analogické s 
jednoduššími řešeními, která současně spouští obě části křesla (viz Rozložení 
typu RP – tlačítko).

Tlačítko HOME

1. Panel má dodatečné tlačítko HOME, které je určeno pro složení obou funkcí 
současně (podnožek a hlavové opěrky). 2. Pro složení prvků stačí krátce 
stisknout tlačítko HOME, po čemž následuje požadovaná akce. 3. Po složení 
pomocí tlačítka HOME je pod sedačkou cítit práce motoru v podobě jemných, 
cyklických oscilací. Pak je třeba tlačítko HOME znovu stisknout. Vibrace zmizí a 
bude dokončen proces skládání podnožky a hlavové opěrky.
 

POZOR!
Nemačkejte několik tlačítek najednou, protože to může vést k zablokování 
mechanismů.

HOME

LI-ION AKUMULÁTORY

Li-Ion akumulátory použité v našem nábytku patří do skupiny zařízení, 
která jsou v rámci třídy, výkonu a bezpečnosti široce rozšířená v 
nábytkářském průmyslu. Zařízení jsou určena pro mnohočetné 
nabíjení, aby to však bylo možné, je nutné dodržet určité podmínky 
prostředí a splnit podmínky jejich správné obsluhy.

!

Rozložení typu RP – panel zodpovědný za rozložení 
a tlačítko Home
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Terms of use
1. Temperature: 0 - 45˚C.
2. Humidity: 65 ± 20%.
3. Store in a dry and well ventilated area.
4. Do not expose to high temperatures.
5. Avoid excessive shocks or vibrations.
6. Do not remove or distort the battery.
7. Do not immerse in water.
8. Do not use in combination with other devices or with other 

types of batteries.
9. Keep out of the reach of children.
10. Dispose of in accordance with the local laws and regulations.

Charging
1. Do not exceed the voltage of 25.2 V.
2. Charge only using a suitable battery charger.
3. Con�guration: before �rst use, charge the battery fully for 

approx. 8 hours.
4. The device cannot be permanently switched on, since this 

overcharges the battery and shortens its operational life. When 
charged, disconnect the device from its power supply.

5. When the device beeps, connect it to the power supply system 
in order to charge it. Other types of batteries are equipped 
with LEDs. When the LED �ashes red, this means that it needs 
to be recharged. When the LED turns green and remains on 
continuously, this means that the battery is charged. Please 
note, this component is out of sight under the furniture.

Operational efficiency
1. The design capacity for a fully charged battery is about 80 cycles, 

where a cycle is one unfolding and folding action of the chair/
recliner mechanism.

2. Some energy stored in the battery is lost if the mechanisms are 
not operated often. The device uses small amounts of power all 
the time, just like the batteries in mobile phones, tablets and 
laptops. If the battery is only used occasionally, then it will give 
less than the expected 80 cycles for recliners.
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Podmínky používání
1. Teplota: 0 - 45˚C.
2. Vlhkost: 65 ± 20%.
3. Skladovat na suchém a dobře větraném místě.
4. Nevystavovat vysokým teplotám.
5. Je třeba se vyvarovat nadměrným nárazům nebo vibracím.
6. Nerozebírat nebo deformovat akumulátor.
7. Neponořovat do vody.
8. Nepoužívat v kombinaci s jinými zařízeními nebo jinými typy 

akumulátorů.
9. Udržovat mimo dosah dětí.
10. Likvidovat v souladu s předpisy platnými v dané zemi.

Nabíjení
1. Nepřekračovat předpokládané napětí 25,2 V.
2. Nabíjet pouze se správnou nabíječkou.
3. Kon�gurace: před prvním použitím je akumulátor třeba plně 

nabít po dobu cca 8 hodin.
4. Zařízení nemůže být trvale připojeno k elektrické síti, protože by 

došlo k přetížení a zkrácení životnosti akumulátoru. Po nabití je 
třeba zařízení odpojit od zdroje napájení.

5. Když zařízení zapípá je třeba akumulátor připojit ke zdroji 
napájení za účelem nabití. Jiné typy akumulátorů mají diodu. 
Když svítí červeně a bliká, znamená potřebu dobít. Když se dioda 
rozsvítí zeleně a stabilně svítí, znamená to, že je akumulátor 
nabitý. Takové řešení je však schované pod nábytkem.

Pracovní výkon
1. Očekávaný výkon plně nabité baterie je přibližně 80 cyklů, 

přičemž jeden cyklus znamená rozložení a složení mechanismu 
křesla/lenošky (šezlongu).

2. Zkondenzovaná energie v akumulátoru se vyčerpává i v případě, 
že není využitý plný výkon mechanismů. Zařízení systematicky 
„odevzdává” malé množství proudu, což je srovnatelné s 
bateriemi zařízení typu mobilního telefonu, tabletu, notebooku. 
Proto, je-li akumulátor používán příležitostně, pak určitě 
nedosáhne 80 cyklů v případě křesel.



#)

EN

3. It is recommended to recharge an unused battery every 14 days.

RP unfolding: without the footrest 
releasing handle

Unfolding:

1. Grip the armrests and push the backrest 
backwards with your back. 
2. Set the desired angle at which the backrest is 
to be inclined and the footrest pulled out.

Folding:

3. Grip the armrests and push the footrest with 
your calves and simultaneously lift yourself to 
the sitting position.

Unfolding:
1. When sitting, grip the headrest from the top and lift it to the desired position 
(you will feel how the positions change when you lift the headrest). 
Folding:
1. Grip the top of the headrest and pull it slightly towards you. 2. Push the 
headrest backwards until it unfolds completely.

Multi-step headrest adjustment 

HEADREST ADJUSTMENT

1

3

2

Rotation module

1. Grasp the back part of the armrest and lift it slightly, then rotate by 90 degrees 
until the seat rests in its base. 2. Grasp the bottom part of the backrest and lift it.

1

2
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Rozkládání typu RP
– bez madla uvolňujícího opěrku nohou

Rozkládání:
1. Přidržte se loketních opěrek 
a zatlačte opěradlo zády.
2. Nastavte požadovaný sklon 
opěradla a vysunutí opěrky 
nohou.
Skládání:
3. Držte se loketních opěrek 
a lýtky zatlačte na opěrku 
nohou, současně se posaďte.

Rozkládání:
1. Vsedě uchopte shora opěrku hlavy a zvedněte ji do požadované polohy 
(během zvedání opěrky budete postupně cítit jednotlivé polohy).
Skládání:
1. Uchopte zdola opěrku hlavy a mírně ji přitáhněte k sobě. 2. Zatlačte na 
opěrku hlavy až do jejího úplného složení.

Nastavení vícestupňové opěrky hlavy 
NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

3. Doporučuje se, aby byl nepoužívaný akumulátor nabíjen 
každých 14 dnů.

1 32

Otočný modul

1. Uchopte zadní část loketní opěrky, lehce ji nadzvedněte a poté ji otočte o 90 
stupňů, dokud sedadlo nezapadne do sedla. 2. Uchopte spodní část opěradla 
a zvedněte.

1

2
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Mobile LED lamp with a �exible arm, with the possibility of connecting/
disconnecting (by inserting into a socket, pressing and turning slightly) with a 
touch switch and adjustable light intensity.
Parameters:
1. Power supply: AC 100~240 V 50/60 Hz
2. Rated power: DC5V
3. Class of protection: IP20
Service manual:
1. Before use, place the lamp in the power and mounting socket, and connect the 

charger to a power source (the lamp may only be powered from the originally 
supplied charger).

2. The lamp can be switched on and o� by brie�y touching its upper (metal) part.
3. Holding it longer allows you to adjust the light intensity.
4. Do not touch the lamp with wet hands.
5. The lamp is intended for indoor use only.
6. When the lamp is not in use, disconnect the charger from the power supply.

Adjusting the seat depth
Folding:
1. Put your hand under the backrest where you will �nd the mechanism handle.
2. When you lift the handle slightly, you will release the lock and will be able to 
move the backrest to the front or to the back.

BUILT-IN MINI-BARS / ADDITIONAL EQUIPMENT FOR 
DRAWERS

Power supply panel with inductive charger
The power supply panel includes a 230 V power supply module (1 socket), USB 
power supply (2 sockets) and an inductive charger for mobile devices.
Parameters:
1. Rated voltage: AC 250 V 16 A
2. Rated power: 2500 W
3. USB port charging power: 10 W
4. Maximum inductive charging power: 5 W
Service manual:
1. Before use, connect the panel to a power source (with earthing).
2. Press the button to open the panel (tilt it upwards), and gently press the cover 

to close it.
3. The panel is intended for indoor use only.
4. Do not operate the panel with wet hands. Protect from moisture.

LED lamp
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Mobilní LED lampička s pružným ramenem, s možností zasunutí/vy- sunutí 
(zasunutím do zásuvky, dotlačením a mírným otočením) s doty- kovým 
vypínačem a stavitelnou intenzitou světla.
Parametry:
1. Napájení: AC 100~240 V 50/60 Hz
2. Jmenovitý výkon: DC 5 W
3. Stupeň krytí: IP20
Návod k použití:
1. Před použitím zasuňte lampičku do zásuvky a nabíječku připojte ke zdroji 

napájení (lampička může být napájena pouze nabíječkou dodanou v sadě).
2. Krátkým dotykem horní (kovové) části lampičky ji můžete zapnout a vypnout
3. Delší dotyk lampičky umožňuje nastavit intenzitu jejího světla.
4. Nedotýkejte se lampičky mokrýma rukama.
5. Lampička je určena k použití pouze ve vnitřních / uzavřených prostorech.
6. Pokud lampičku nepoužíváte, odpojte nabíječku od napájení.

Změna hloubky sedáku
Skládání:
1. Vložte ruku pod opěradlo, kde se nachází madlo mechanismu.
2. Mírné zvednutí madla uvolní zablokování a umožní posunutí opěradla 
dopředu nebo dozadu.

BARY / DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ ZÁSUVEK

Napájecí panel s indukční nabíječkou

Napájecí panel obsahuje napájecí modul 230 V (1 zásuvka), napájecí zdroj USB 
(2 zásuvky) a indukční nabíječku pro mobilní zařízení.
Parametry:
1. Jmenovité napětí a proud: AC 250 V 16 A
2. Jmenovitý výkon: 2500 W
3. Nabíjecí výkon USB portů: 10 W
4. Maximální výkon indukční nabíječky: 5 W
Návod k použití:
1. Před použitím připojte panel k (uzemněnému) napájecímu zdroji.
2. Po stisknutí tlačítka se panel otevře (vyklopí se nahoru) a po lehkém stisknutí 

krytu se zavře.
3. Panel je určen k použití pouze ve vnitřních / uzavřených prostorech.
4. Nedotýkejte se panelu mokrýma rukama. Chraňte před vlhkostí.

LED lampička
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FINAL REMARKS AND RECOMMENDATIONS

When you move your furniture, do not pull its 
upholstery or pillows as it can damage them.
When you carry your furniture, protect its 
drawers and doors so that you do not damage 
them if they open by accident. Similarly in other 
mechanisms. Note: Do not stick adhesive tape 
onto lacquered surfaces.
You cannot sit on backrests, unfolded recliners, armrests or arms. Heavy 
loads can permanently damage or deform the furniture structure. A proper 
sitting position will extend the lifetime of your armchair or sofa.
Do not jump on furniture or its functions (unfolded beds, recliners, storage 
space).

 

Do not walk or jump on the unfolded bed (concerns all types of beds 
installed in sofas). Please do not sit, stand or squat on the upper part of 
the bed (near the headrests) as this part may also be equipped with a 
mechanism to adjust the angle of the headrest). Such behaviour (even a 
single time) may seriously damage the bed structure, which will require 
major repair.

**
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POZNÁMKY A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

Při posunování nábytku jej netahejte např. 
za čalounění nebo za polštáře, můžete je tím 
poškodit.
Během přenášení nábytku zajistěte zásuvky 
a dvířka, aby při případném otevření nedošlo 
k jejich poškození. Stejně tak zajistěte i jiné 
mechanismy. Pozor – na lakované plochy nelepte samolepicí pásku.
Nesedejte na opěradla, rozložená křesla, loketní opěrky ani na madla. Velká 
zatížení mohou poškodit konstrukci nábytku nebo způsobit její trvalou 
deformaci. Správný posed určitě prodlouží životnost křesla či pohovky. 
Neskákejte po nábytku ani jeho funkčních částech (rozložené postele, 
polohovací díly, úložné prostory).

Po rozloženém lůžku je zakázáno chodit a skákat (to platí pro všechny typy 
lůžek umístěných v sedačkách). V horní části lůžka (na které se klade hlava) 
si nesedejte, nevstávejte ani nedřepte (tato část může být dále opatřena 
úpravou svislého náklonu čela). Takové chování – i jednorázové – může 
hrozit trvalým, opravu vyžadujícím, mechanickým poškozením nebo 
deformací konstrukce lůžka.
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Do not expose leather upholstery to heavy point loads as they can cause 
leather to split apart or tear or burst at the seams.
Do not put your furniture in places with intense sunlight and near heat 
sources. They have a negative e�ect on leather, fabric and wood and can 
cause discolouration.
Children should not use the mechanism for unfolding the furniture.
The mechanisms of footrests and adjustable backrests should be used as 
intended. If more persons than intended use such furniture, it can become 
permanently deformed or damaged.
If you do not use furniture, always fold its unfolding mechanisms.
Regardless of the material your furniture is made of do not expose it to 
liquids for a long time as this can damage the surface or even the structure 
of the material irreversibly.
Do not put hot kitchenware or other objects on the furniture as they can 
damage wooden or lacquered surfaces.
Preserve all   moving metal components of the furniture and unfolding 
mechanisms regularly (every 1-1.5 month). Use technical silicone to do 
this. 
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Kožené čalounění nevystavujte velkým bodovým tlakům, může to 
způsobit povolení kůže, její roztržení nebo vytržení stehů.
Nábytek se nesmí umísťovat v místech dopadu intenzivního slunečního 
záření a v blízkosti zdrojů tepla. Tyto mají negativní vliv na kůži, látku či 
dřevo a mohou způsobit jejich odbarvení.
Rozkládací mechanismus nábytku nesmí používat děti.
Mechanismy opěrek nohou a stavitelných opěrek by měly být používány 
v souladu s jejich určením. Pokud bude takto vybavený nábytek používat 
více osob, než se přepokládá, může to způsobit deformace nebo trvalá 
poškození.
Pokud se nábytek nepoužívá, jeho rozkládací mechanismy by měly být 
vždy složené.
Nábytek a žádné jeho části by neměl být vystaven dlouhodobému 
působení tekutin, protože by to mohlo nevratně poškodit nejen plochu, 
ale i strukturu materiálu.
Je nepřípustné pokládat na kožený, dřevěný ani žádný jiný lakovaný 
nábytek horké nádobí/předměty, protože to může způsobit poškození 
lakovaného povrchu
Pravidelně (každých 1 – 1,5 měsíce) ošetřete všechny pohyblivé kovové 
prvky nábytku a rozkládací mechanismy. Pro ošetření používejte technický 
silikon.




