
Pohovka SIGMA – Pokyny pro užívání a údržbu rozkládacího mechanismu

Obecná charakteristika rozkládacího mechanismu:

Mechanismus má kovovou kostru, která je snýtována a její lehací plocha je tvořena lamelami šíře 53 mm. U
širších modelů je  ve středu mechanismu zpevňující  lišta pod lamelami. Konstrukce mechanismu splňuje
nároky každodenního užití, na pohovce Sigma však doporučujeme pouze příležitostné spaní. Plocha lůžka
totiž navazuje na sedáky a lehací plocha tak není celistvá. Kvůli sklonu sedáku se doporučuje mít při ležení
hlavu a tělo na matraci rozkládacího mechanismu a nohy na sedáku pohovky. Polyuretanová matrace má
délku 138 cm a výšku 9 cm. Standardní šířky 150 cm, 140 cm nebo 120 cm.

Při dodržování pravidel pro používání tohoto mechanismu určenému k ležení pro osoby běžné hmotnosti,
bude při rozloženém zatěžování čalouněný výrobek plnit správně 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, či jinak  nadměrně zatěžovat mechanismus.

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

Všeobecná údržba a užívání:

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 částí
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.



Matraci je doporučeno pravidelně otáčet (z jedné strany na druhou nebo hlavovou částí proti nožní), aby
docházelo ke stejnoměrnému opotřebení.

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 v matraci hlubší než 15 mm
- Vada potahu

Nereklamovatelné vady:

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

zacházením)
- Zašpiněná matrace – matrace nesplňující základní hygienické požadavky
- Plíseň, která se objeví po čtyřech týdnech používání

Příklady nevhodného zacházení a používání jsou:

- Větší zatížení, než je doporučená nosnost
- Skákání, stoupání, sedání na rozložený mechanismus

Přejeme Vám hodně spokojenosti při užívání naší pohovky SIGMA.
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