
Pohovka BETTA – Pokyny pro užívání a údržbu

Obecná charakteristika rozkládacího mechanismu:

Mechanismus má kovovou kostru, která je snýtována a její  lehací plocha je v kombinaci ze svařovaného
kovového roštu a elastických popruhů. Záda kostry mají úložný prostor na polštáře. Konstrukce mechanismu
je přizpůsobena ke každodennímu užití, polyuretanová matrace má délku 195 cm a výšku 12 cm.

Při  dodržování  pravidel  pro  používání  tohoto  mechanismu určenému  k ležení pro  každodenní užití  osob
běžné  hmotnosti,  bude  při  rozloženém  zatěžování  dvěma  dospělými  osobami plnit  čalouněný  výrobek
požadavky  vzhledu  a  funkce.  Konstrukce  mechanismu  se  nesmí  nadměrně  zatěžovat  jiným  než  výše
uvedeným způsobem užití! Záruční doba na vady mechanismu je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se
nevztahuje na běžné opotřebení ani na závady vzniklé nevhodným nebo nepovoleným způsobem používání,
např.  se  nesmí  sedat,  stoupat,  skákat  apod.  na  napolohovaných,  rozložených  částech  výrobku  a
dílců,  nadměrně zatěžovat mechanismus.

Záruka  se  nevztahuje  na  závady  vzniklé  násilnými  zásahy,  nevýrobní  úpravou,  nesprávnou  montáží  a
demontáží, špatnou údržbou.

Všeobecná údržba a užívání:

Mechanismus rozkládacích pohovek určených k sezení a každodennímu spaní je pro přepravu proti pohybu
pohyblivých částí zabezpečen svázáním k sobě na příslušných místech. Zabezpečení je nutno před prvním
použitím opatrně odstranit.   Na rozloženém mechanismu se  nesmí skákat  ani  ho zatěžovat  jinak než  je
uvedeno - slouží  běžnému užití  pro ležení  a spaní.  Uživatel  nesmí  nadměrně zatěžovat  jednotlivé  části
mechanismu a musí dbát na rozložení zátěže při jeho používání.

Mechanismus není náročný na údržbu, provádí se v závislosti na užívání. Pro běžnou údržbu je dostačující
promazávat pohyblivé spoje mechanismu nejlépe silikonovým mazivem ve spreji  (pro jeho jednoduchou
aplikaci  a  rychlejší  schnutí)  a  to  alespoň  1x  měsíčně.  Z  kovových  částí  mechanismu  otíráme  suchým
hadříkem prach.



Při rozkládání a roztahování pohovky, zvedání a sklápění mechanismu apod. dbá spotřebitel na bezpečnost
svou a ostatních osob a zvířat přítomných v místnosti, aby nedošlo ke skřípnutí končetin  nebo jiných části
těla mechanismem nebo celým výrobkem. 

Při složení/zavírání mechanismu spotřebitel dbá na to, aby nenechal na matraci přikrývky nebo polštáře.
Došlo by k     vážnému poškození funkčnosti mechanismu.

Při  manipulaci  s rozkládacím  mechanismem  musí  spotřebitel  dbát  na  to,  aby  byl  přenášen  opatrně.
Nedodržení správné manipulace a montáže může mít za následek špatnou funkčnost rozložení a složení
mechanismu.

Obecná charakteristika matrací pro rozkládací mechanismus:

Životnost Vaši matrace nezávisí pouze na výrobci, nýbrž i na pečlivém zacházení během jejího používání a
také na použití správného roštu.

rozměr PUR matrace: 70 x 194 x 12 ...............   90 kg  

rozměr PUR matrace: 100 x 194 x 12 .............   90 kg

rozměr PUR matrace: 120 x 194 x 12 ..............  90 kg

rozměr PUR matrace: 140 x 194 x 12 .............. 70+90 kg – 2 osoby roznesená váha

rozměr PUR matrace: 160 x 194 x 12 .............. 80+90 kg – 2 osoby roznesená váha

Délka a šířka
Matrace  musí  „sedět“  do  kostry  rozkládacího  mechanismu.  Podle  normy   DIN  EN  1334  je  přípustná
tolerance  do  20  mm v délce  a  šířce.  Dopravou  nebo skladováním se  rozměry  matrace  mohou změnit.
S matrací  je proto třeba silně „zatřepat“ nebo ji  vytažením dostat do původního tvaru, pokud se objeví
odchylky v rozměru.

Zápach matrace
Matrace  se  dodávají  z hygienických  důvodů  v neprodyšném  balení.  Po  vybalení  z folie  může  matrace
vykazovat eventuálně zvláštní „zápach“, jak je tomu i u jiných nových výrobků po jejich rozbalení. Toto není
na závadu a nemá vliv na zdraví člověka. Je potřeba dostatečným způsobem matraci provětrat. Po několika
dnech tento „zápach“ zeslábne nebo zmizí.

Výška matrace
Objem čalouněné vrstvy klesá v průběhu prvních týdnů používání na namáhaných místech (např. v pánevní
oblasti). Norma DIN EN 1334 připouští ztrátu na výšce matrace až do 10%.

Ztráta tvrdosti a lehké proležení
Jádra matrací se mají přizpůsobit tvaru těla a poskytnout mu tak optimální podpěru. 
V prvních týdnech „asimilace“ těla a matrace může docházet k nepatrným ztrátám tvrdosti matrace. Dále je
možné vytváření lehkého proležení v pánevních partiích. Uživatelské vlastnosti matrace, zejména podpěra



těla, tím nejsou porušeny. Obraťte se prosím na Vašeho prodejce až poté, když hloubka proležení vykazuje
více než 15 mm (je potřeba položit napříč matrací např. koště nebo dlouhou vodováhu a změřit vzdálenost
ke dnu proležení).

Větrání a otáčení matrací, údržba
Vaši postel denně provětrejte a často matraci obracejte (z jedné strany na druhou nebo hlavovou částí proti
nožní). Nemanipulujte prosím s postranními úchyty matrací trhavými pohyby, mohlo by dojít k vytržení látky
nebo ozdobných švů. Vytvoření případných skvrn od vlhkosti nebo plísně zabráníte nejspolehlivěji dobrým
větráním při pokojové teplotě od 14 do 20 °C a relativní vlhkostí 40 - 60%. Doporučujeme pravidelně 1x
týdně matraci vysát z obou stran.

Zákonná záruka na zboží je 24 měsíců ode dne vyzvednutí.

V rámci zákonné záruky zaručujeme, že matrace je vhodná k použití resp. nevykáže žádné poškození, které
by omezilo použití. 

Předpoklad oprávněné reklamace je:

- Přiměřené použití a zacházení
- Čistý a bezvadný hygienický stav matrace

Následné poškození (při správném použití a zacházení), které je v     rámci záruky uznatelné:

- Stávající důlek hlubší než 15 mm
- Vada potahu
- Vnitřní plíseň viditelná v prvních čtyřech týdnech

Nereklamovatelné vady:

- Poškození nevhodným zacházením a používáním
- Párající  se  prošití  a  vyšití  (neovlivňující  použitelnost  výrobku,  zpravidla  způsobené  nešetrným

zacházením)
- Díra v potahu
- Zašpiněná matrace – matrace nesplňující základní hygienické požadavky
- Plíseň, která se objeví po čtyřech týdnech používání
- Lehké záhyby – vzniklé např. při skládání a rozkládání mechanismu v sedačce

Příklady nevhodného zacházení a používání jsou:

- Větší zatížení, než je doporučená nosnost

Přejeme Vám hodně spokojenosti při užívání naší sedačky BETTA.
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