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UNO DELUXE 

Uživatelská příručka 

 

 

Parametry 

 

 

Nosnost 599 kg Výška 36,8 cm 

Stupeň sklonu 
Zádová opěrka 0°- 65° 
Opěrka nohou 0° - 35° Držák zabraňující posunutí matrace při polohování ano 

Příkon AC 100 - 240 50 / 60 Hz Výkon transformátoru DC 29V 1.8A 

Rádiová frekvence 2.4 MHz Masážní vibrace ano 

USB nabíječka ano Bluetooth ano 

LED podsvícení ano Svítilna na dálkovém ovládání ano 

Přednastavená 
poloha: STAV 

BEZTÍŽE a KLIDNÝ 
SPÁNEK ano Tlačítko paměti pro vybranou polohu ano 
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Bezpečnostní pokyny a návod k použití 

Pozor: Uchovejte si tyto bezpečnostní pokyny a návod k použití. 

Polohovatelný rošt UNO DELUXE byl před expedicí důkladně testován a zkontrolován. Důrazně 

doporučujeme, abyste si před jeho použitím pozorně přečetli tyto pokyny. Jejich dodržováním bude 

výrobek dobře fungovat po celou dobu své životnosti a zároveň se sníží riziko požáru, úrazu 

elektrickým proudem, popálenin nebo jakéhokoliv zranění uživatelů. 

 

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, popálenin nebo zranění uživatelů, dětí nebo 

domácích zvířat, prosím následujte tyto pokyny. 

1. Po vybalení polohovacího roštu věnujte pozornost Vašim malým dětem a domácím 

zvířatům. Obalový materiál pro ně může znamenat riziko nebezpečí. 

2. Před instalací jednotlivých dílů nebo před čištěním roštu vytáhněte napájecí kabel z 

elektrické zásuvky.  

3. Udržujte napájecí kabel mimo vodu a vyhřívaná místa. Pokud je rošt mokrý nebo má 

roztřepený napájecí kabel, do vysušení či výměny jej nepoužívejte. 

4. Nepoužívejte nastavitelný rošt v blízkosti výbušných či aerosolových nádob. 

5. Nikdy nepoužívejte nastavitelný rošt, pokud jsou na jeho elektronickém systému ucpané 

vzduchové otvory. 

6. Nikdy neupouštějte ani nevkládejte žádné předměty do vzduchového otvoru 

v elektronickém systému nastavitelného roštu. 

7. Než vytáhnete napájecí kabel, vraťte polohovací rošt do vodorovné polohy a vypněte 

všechny funkce. 

8. Pokud jsou elektronické součásti plně nabité, odpojte je od USB portu (volitelný). 

9. Pokud máte kardiostimulátor, nikdy nepoužívejte masážní vibrátory (volitelné) bez porady 

s ošetřujícím lékařem. Masážní vibrátory mohou (ale nemusí) ovlivňovat funkci 

kardiostimulátoru. 

10. Nepoužívejte polohovací rošt venku, je určen pouze pro vnitřní použití. 

11. Nemanipulujte s polohovacím roštem, pokud se pod ním nacházejí malé děti nebo domácí 

zvířata. Pokud se malé děti či domácí zvířata vyskytují poblíž roštu, je nutné jim věnovat 

zvýšenou pozornost. Malé děti nesmí polohovací rošt ovládat bez dohledu rodičů či jiných 

dospělých. 

12. Nepoužívejte polohovací rošt jako nemocniční lůžko nebo pečovatelskou postel. Rošt 

nevyhovuje lékařským normám a je určen pouze pro domácí účely. 

13. Opřete nainstalované čelo roštu (není součástí dodávky) o zeď, aby se zabránilo pádu na 

osoby, děti nebo domácí zvířata. 

14. Používejte polohovací rošt v souladu s omezeními uvedenými na straně 5. 
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Aby Váš polohovatelný rošt po celou dobu životnosti dobře 

fungoval, dodržujte prosím tyto pokyny. 

1. Polohovatelný rošt UNO DELUXE je konstruován pro domácí použití, nikoliv pro použití 

venku či pro komerční účely. 

2. Neuvolňujte ani neotevírejte ovládací skříňku, polohovací motory, masážní vibrátory 

(volitelné), hlavní spínač, drátový ovladač nebo dálkový ovladač (volitelné) a další 

elektronické součásti polohovacího roštu. Možné je pouze otevření prostoru pro baterie na 

dálkovém ovladači nebo hlavním spínači. Na žádnou ze součástí poškozenou uživatelem se 

nebude vztahovat záruka. Opravu či výměnu dílů smí provádět pouze autorizovaný servis. 

3.  V ovladači či hlavním spínači nekombinujte různé typy baterií nebo staré baterie s novými. 

4. Pokud nebudete polohovatelný rošt delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového 

ovladače a hlavního spínače. Tím zabráníte případnému vytečení baterie do zařízení. 

5. Nesedejte si na zádovou opěrku či opěrku nohou, pokud jsou zvednuté. Mohlo by dojít 

k poškození polohovacího roštu a vést ke zkrácení jeho životnosti. 

6. Během provozu polohovací rošt nezvedejte ani nepřemisťujte. Mohlo by dojít k poškození 

systému. 

7. Nesedejte si ani nestoupejte na tkaninou čalouněný dřevěný spodní rám (pokud máte ve 

výbavě) pod matracovou plošinou, když je ve zvednuté poloze. Mohlo by dojít k poškození 

rámu.  

8. Nezvedejte ani nepřemisťujte polohovací rošt uchopením za matracovou plošinu nebo její 

dřevěný spodní rám (volitelný) pošitý tkaninou. Pokud je nutné polohovací rošt zvednout či 

přemístit, proveďte to uchopením za příčné tyče jeho kovového rámu.  

9. Polohovací rošt musí stát na rovné podlaze, aby se zabránilo jeho poškození. 

10. Na polohovací rošt použijte vhodnou matraci. Doporučujeme matraci s paměťovou pěnou či 

latexovou matraci. Některé pružinové či taštičkové matrace nemusejí zcela vyhovovat. 

Vhodnost matrace konzultujte se svým prodejcem. 

11. Používejte polohovací rošt v souladu s omezeními uvedenými na této straně níže. 

 

 

Omezení a limity polohovacího roštu UNO DELUXE 

1. Nepřetěžujte zvedací motory nad 10 % pracovního cyklu. Například po nepřetržitém 

dvouminutovém provozu je doporučována délka přestávky 18 minut. 

2. Masážní vibrátory (volitelné) nepoužívejte nepřetržitě více než 2 hodiny v průběhu 6 hodin. 

3. Omezení hmotnosti: Maximální nosnost polohovacího roštu UNO DELUXE je maximálně 600 

kg (rovnoměrně rozprostřené po celé ploše). Nosností se rozumí součet hmotností matrace a 

ležící osoby. Pokud dojde k poškození polohovatelného roštu z důvodu přetížení, nelze 

uplatnit záruku.  
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Elektrické napájení 

Radiofrekvence: 2.4 MHZ. 

FCC ID PCU-JLDK-18-4 

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC, která stanoví předpisy pro provoz zářičů bez 

individuální licence. Obsahuje také technické specifikace pro různé typy zařízení. Podle těchto 

předpisů je provoz zařízení polohovacího roštu podmíněn následujícími dvěma podmínkami: 

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé záření. 

2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijatá záření, včetně záření, která mohou způsobit 

nežádoucí provoz. 

Pozor: 

V souladu s požadavky FCC na vystavení zařízení rádiovým vlnám nesmí být na anténě ani na vlastním 

zařízení prováděny žádné změny bez povolení. Uživatel může být zbaven vlastnického práva zařízení, 

pokud poruší tyto požadavky jakoukoli změnou antény. 

Výkon: 

Vstupní napětí: AC100-240V 50 / 60Hz 1.5A 

Výstupní napětí: DC29V 1.8A 

Třída ochrany: Třída II 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání elektrického spotřebiče by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, 
včetně těchto. 
Před použitím zařízení si přečtěte všechny návody. 
 

NEBEZPEČÍ – Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem vždy odpojte zařízení z elektrické zásuvky 

bezprostředně po použití a před jeho čištěním.  

VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob: 

1. Zařízení by nikdy nemělo být ponecháno bez dozoru, pokud je zapojeno do zásuvky. Zařízení 

odpojte ze zásuvky vždy, pokud jej nepoužíváte či před nasazováním nebo sundáváním dílů. 

2. Je-li toto zařízení používáno invalidními či postiženými osobami nebo dětmi či v blízkosti dětí, 

je nutný přísný dohled.  

3. Toto zařízení používejte pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny v této příručce. 

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem. 

4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje 

správně, spadl na zem či do vody nebo je jinak poškozen. Vraťte zařízení do servisního 

střediska na kontrolu a opravu. 

5. Toto zařízení nepřenášejte za napájecí kabel ani nepoužívejte kabel jako držadlo. 

6. Udržujte kabel mimo horké povrchy. 

7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení. 

8. Nepoužívejte zařízení venku. 

9. Neaktivujte zařízení tam, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky nebo kde se podává 

kyslík. 

10. Chcete-li zařízení odpojit, před vytažením ze zásuvky přepněte všechny ovládací prvky do 

polohy VYPNUTO. 

11. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. 

 

 

 

ULOŽTE SI TYTO POKYNY 

ÚDRŽBA VÝROBKŮ S DVOJITOU IZOLACÍ 

Výrobky s dvojitou izolací jsou chráněny dvěma systémy izolace, namísto uzemnění. Není zde 

k dispozici žádný typ zemničů pro účely uzemnění. Údržba výrobků s dvojitou izolací vyžaduje 

mimořádnou opatrnost a znalost systému a smí ji provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 

Náhradní díly pro výrobek s dvojitou izolací musí být identické s původními díly. Výrobek s dvojitou 

izolací je označen slovy „DVOJITÁ IZOLACE“. Na výrobku může být rovněž vyznačen symbolem čtverce 

ve čtverci. 
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Seznam součástek 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před likvidací obalového materiálu zkontrolujte a potvrďte, že balení 

obsahuje následující položky. 

 

         

     
  

  A.   B. 

  Dálkové ovládání (1x)   Napájecí spínač (1x) 

      

      

      
 

      
 

D. 

  C.   
DC prodlužovací kabel 
(1x) 

  AC napájecí kabel (1x)    

      

      

     
 

F. 

  E.   Podpůrné nohy (6x) 

  Baterie AAA (3x)    

      

     H. 

     Držáky čela roštu (2 sady) 

  G.    

  Držák matrace (1x)    

        

     

 

 
 

   I.   J. 

  

Šestihranný imbus kíč 
(1x)   Klíč (1x) 

      

      

  K.   L. 

  Šroubky na držák    Podložka na držák 

  matrace (4x)   matrace (2x) 

      
 

   M.    

  

Šroubky na čelo roštu 
(8x)   N. 

     Matky na čelo roštu (8x) 

      
 

   O.   P. 

  Podložky (16x)   
 

Synchronizační kabel (1x) 
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Schéma připojení  
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NÁVOD K MONTÁŽI 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:  

K sestavení nastavitelného roštu jsou potřeba dva lidé. 

 

KROK 1 

Krabici ponechejte ve vodorovné poloze. Po otevření umístěte polohovací rošt horní stranou dolů na 

požadované místo. 

 

KROK 2 

Vyndejte 6 podpůrných nožiček (F) z boxu na součástky. Utáhněte je k roštu tak, aby mezi nimi a 

roštem nezůstala žádná mezera.  

 

KROK 3 

Vložte tři tužkové AAA (E) do dálkového ovladače (A). 

 

KROK 4 

Vložte AC napájecí kabel (C) do napájecího spínače (B). 

Zasuňte zástrčku DC prodlužovacího kabelu (D) do napájecího spínače (B). 
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Připojte druhý konec DC prodlužovacího kabelu (D) do rozbočovacího Y-kabelu připojeného 

k ovládací skříňce a USB ovládací skříňce. 

 

 

 

KROK 5: SYNCHRONIZACE (volitelné) 

Pro nastavení dvou polohovacích roštů může být vyžadována synchronizace. Vložte jeden konec 

synchronizačního kabelu (P) do ovládací skříňky prvního polohovacího roštu. Po dokončení prvních 

pěti kroků také na druhém polohovacím roštu vložte druhý konec synchronizačního kabelu (P) do 

ovládací skříňky druhého polohovacího roštu. 

KROK 6: 

Opatrně překlopte polohovací rošt shora dolů a umístěte ho na požadované místo. 

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 

Při překlápění polohovacího roštu buďte opatrní: 

Nainstalované nohy by se mohly poškodit nebo ohnout nadměrným tlakem, pokud byste o ně 

polohovatelný rošt opřeli. 

1. Při překlápění neopírejte polohovací rošt o nainstalované nohy. 

2. Neposouvejte polohovací rošt po podlaze. 
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KROK 7 

Zapojte AC napájecí kabel (C) do elektrické zásuvky 100 – 240 V, 550/60 Hz. Pro delší životnost 

polohovacího roštu je doporučena přepěťová ochrana (není součástí dodávky). 

KROK 8  

Šestihranným imbus klíčem (I) sundejte držák matrace (G) uvolněním 4 šroubů na držák matrace (K) a 

podložek na držák matrace (L). 

Postupujte podle pokynů k instalaci na následujícím obrázku. 

 

 

 

KROK 9 (Instalace čela roštu) 

Pomocí dálkového ovladače (A) zvedněte zádovou opěrku a sejměte horní lištu. 

Z boxu na součástky vyndejte klíč (J), dva šrouby na čelo roštu (M), dvě podložky (O) a dvě matky na 

čelo roštu (N).  

Postupujte podle následujícího obrázku. Položte držák čela roštu (H-2) na trubku na pravé straně 

polohovacího roštu. Vložte šroub (M) s podložkou (O) do předvrtaných otvorů na držáku a trubce. 

Pomocí klíče (J) připevněte šrouby (M), podložky (O) a matky (N). Tento krok zopakujte i na levé 

straně polohovacího roštu. 
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KROK 10 (Instalace čela roštu) 

Držák čela roštu (H-1) umožňuje nastavení tak, aby odpovídalo rozměrům uživatelem zvoleného čela 

roštu (není součástí dodávky). Po výběru požadovaných předvrtaných otvorů na držáku (H-1) vložte 

šrouby (M) s podložkami (O) do otvorů na držákách (H-1 a H-2). Pomocí klíče (J) připevněte šrouby 

(M), podložky (O) a matky (N). 
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KROK 11 (Volitelný) 

Krok 1 Vyhledejte „ComfortFurniture“ na AppStore Krok 2 Otevřete „ComfortFurniture“ na Vašem 
mobilním telefonu a zvolte druhou ikonu 
„BEDDING“. 

  nebo Google Play a stáhněte aplikaci     

  do svého chytrého telefonu     

     
 

  
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

Krok 3 
Stiskněte ikonu ozubeného kolečka pro 
nastavení v pravém horním rohu. 

Krok 4 Stiskněte „Select device“. Váš chytrý telefon 
automaticky vyhledá Bluetooth zařízení na 
polohovacím roštu. 

       

  

 

    

 

  
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
        

Poznámka: Některé funkce v aplikaci „ComfortFurniture“ nemusí být použitelné pro polohovací rošt 

UNO DELUXE. Aplikace je navržena tak, aby vyhovovala širšímu portfoliu produktů.  

Krok 12 

Nyní umístěte matraci na nastavitelný rošt. Všechny kroky k instalaci jsou již kompletní.  
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Ovládání polohovacího roštu 
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Stiskněte a podržte tlačítko pro zvednutí zádové opěrky. 

Jakmile tlačítko uvolníte, polohování se zastaví. 

 

Stiskněte a podržte tlačítko pro snížení zádové opěrky.  

Jakmile tlačítko uvolníte, polohování se zastaví. 

 

Stiskněte a podržte tlačítko pro zvednutí opěrky nohou.  

Jakmile tlačítko uvolníte, polohování se zastaví. 

 

Stiskněte a podržte tlačítko pro snížení opěrky nohou.  

Jakmile tlačítko uvolníte, polohování se zastaví. 

 

Stiskněte a podržte tlačítko pro zvednutí zádové opěrky a opěrky nohou současně. 

Jakmile tlačítko uvolníte, polohování se zastaví. 

 

Stiskněte a podržte tlačítko pro snížení zádové opěrky a opěrky nohou současně. Jakmile 
tlačítko uvolníte, polohování se zastaví. 

 

Stiskněte tlačítko pro automatické nastavení polohy stavu beztíže. Stisknutím 

jakéhokoli jiného tlačítka se polohování zastaví. 

 

Stiskněte tlačítko pro automatické nastavení polohy klidného spánku - tj. lehce 

zvýšená poloha hlavy pro zamezení chrápání. Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka  

se polohování zastaví. 

Stiskněte      Stiskněte tlačítko pro automatické nastavení vodorovné polohy.  

Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka se polohování zastaví. 

 

Stiskněte tlačítko pro automatické nastavení oblíbené polohy A.  

Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka se polohování zastaví. 

 

Stiskněte tlačítko pro automatické nastavení oblíbené polohy B.  

Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka se polohování zastaví. 
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Nastavení oblíbené polohy do paměti 

 

 

 

Krok 1: Stiskněte                        pro uvedení roštu do vodorovné polohy. 

 

Krok 2: Nastavte si svou oblíbenou polohu hlavy a nohou pomocí těchto tlačítek: 

 

 

Krok 3: Stiskněte a po dobu 3 vteřin podržte tlačítko                    . 

 

 

Krok 4: Uvolněte                     a stiskněte tlačítko                             nebo                        ještě 

               předtím, než LED kontrolka přestane blikat.  V momentě, kdy LED kontrolka přestane blikat,  

               je přednastavená poloha uložena do paměti tlačítka A nebo B (podle toho, které  

               jste zvolili. 

Krok 5: Pro zrušení paměti A nebo paměti B stiskněte                                  nebo                         

               a podržte dané tlačítko přibližně šest sekund. 

 



18 
 

    

 

Stisknutím tlačítka rozsvítíte světlo na dálkovém ovladači, opakovaným 

stisknutím jej vypnete. Světlo zůstane rozsvícené, dokud je tlačítko stisknuto. 

Po uvolnění tlačítka zůstane světlo ještě několik sekund rozsvícené. 

 

Stisknutím tlačítka zapnete podsvícení roštu, opakovaným stisknutím jej 

vypnete. Podsvícení zůstane zapnuté po dobu 5 minut, pokud není znovu 

zapnuto. 

 

Stisknutím tlačítka aktivujete funkci masáže a můžete nastavit její intenzitu. K 

dispozici jsou tři stupně intenzity masáže. 

 

Stisknutím tlačítka aktivujete funkci masáže a můžete nastavit frekvenci 

masážních vln. K dispozici jsou čtyři stupně masážních vln. V úrovni 1-3 vibrují 

všechny motory v intervalech, ve 4. úrovni vibrují motory nepřetržitě. 

 

Stiskněte toto tlačítko pro ukončení všech pohybů roštu, včetně masáží. 

      

 

 

 

Časování může být nastaveno na tři úrovně – 10 minut, 20 minut a 30 minut. Masážní vibrátory se 

spustí po stisknutí jedné z vybraných možností a LED kontrolka označuje, jakou úroveň jste si 

nastavili. 

Délka 
vibrací Označení LED kontrolka  

10 minut 10 MIN Blikající LED kontrolka označuje, že jsou vibrace nastavené na 10 minut 

20 minut 20 MIN Blikající LED kontrolka označuje, že jsou vibrace nastavené na 20 minut 

30 minut 30 MIN Blikající LED kontrolka označuje, že jsou vibrace nastavené na 30 minut 
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Bezdrátové párování 

KROK 1: 

Na dálkovém ovladači otevřete prostor pro baterie. Odstraňte žlutou nálepku, která zakrývá DIP 

přepínač. Přepněte DIP přepínač do určité polohy /odlišné od polohy na druhém spárovaném 

ovladači) a vložte tři baterie AAA do dálkového ovladače. 

KROK 2: 

Připojte ovládací skříňku k napájecímu spínači. Zapojte AC hlavní kabel do zásuvky. 

KROK 3: 

Stiskněte a podržte tlačítko LINK BUTTON na ovládacím panelu, dokud LINK LED (kontrolka) 

nezhasne. Potom uvolněte LINK BUTTON uvolněte a LINK LED začne blikat. To znamená, že ovládací 

skříňka čeká na spárování. 

KROK 4: 

Stiskněte a podržte tlačítko  a tlačítko  na dálkovém ovládání, dokud nezačne 

blikat LED dioda podsvícení. Po uvolnění obou tlačítek bude podsvícení nadále blikat a LED dioda 

bude vyhledávat ovládací skříňku, kde bliká LINK BUTTON. 

Jakmile přestane blikat podsvícení na dálkovém ovladači a LINK BUTTON na ovládací skříňce, 

spárování je dokončeno.  

Pokud se spárování nezdařilo, zopakujte všechny výše uvedené kroky.  

 

Důležité poznámky: 

1. Důrazně doporučujeme, že pokud se ve stejném domě nebo místě nachází více 

polohovacích roštů, měl by být každý nastaven zvlášť. Každá ovládací skříňka musí být 

spárována s jiným dálkovým ovladačem s odlišným DIP přepínačem. Nepárujte více 

ovládacích skříněk se stejným dálkovým ovladačem, jinak může dojít k neočekávaným 

změnám na druhém roštu. 

2. Pokud se očekává, že dvě ovládací skříňky budou pracovat synchronně (Split King), i přesto 

musí být stále nakonfigurovány odlišně, aby se spárovaly se dvěma různými dálkovými 

ovladači s jinou polohou DIP přepínače. Nepárujte dvě ovládací skříňky se stejným 

dálkovým ovladačem. 
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Výpadek elektrického proudu nebo porucha dálkového ovladače 

V případě poruchy dálkového ovladače stisknutím a podržením nouzového tlačítka na ovládacím   

panelu vrátíte polohovací rošt do vodorovné polohy. Pro okamžité zastavení pohybu stačí tlačítko 

uvolnit. 

 

 

V případě výpadku elektrického proudu vložte dvě 9V baterie (nejsou součástí dodávky) do prostoru 

pro baterie na zadní straně napájecího spínače. Toto slouží pouze jako záložní zdroj k uvedení roštu do 

vodorovné polohy. Při zapojení tohoto záložního zdroje nepoužívejte masážní vibrátory. 
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Řešení potíží 

PROBLÉM  ŘEŠENÍ 

Nelze zapnout žádnou z funkcí polohovacího 
roštu.  Dálkové ovládání svítí 

  

•        Na 30 sekund vytáhněte rošt z elektrické zásuvky, poté 
znovu zapojte. 

  

•        Ověřte, že přepěťová ochrana i elektrická zásuvka fungují. 
To vyzkoušejte zapojením jiného funkčního elektronického 
zařízení. 

  

•        Nefunkčnost elektrické zásuvky může způsobovat vypnutý 
elektrický jistič v domě. 

  Zkontrolujte, jsou-li jističe v pořádku. 

  

•        Zkuste znovu spárovat dálkové ovládání (viz Bezdrátové 
párování). 

    

  Dálkové ovládání nesvítí 

  •        Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. 

  •        Vložte 3 baterie AAA správně. 

Rošt nelze vrátit do vodorovné polohy. 

•        Ujistěte se, že rošt není ničím zakrytý. Pokud ano, překážku 
odstraňte. 

  

•        Zajistěte dostatečný prostor mezi stěnou nebo čelem 
postele a okrajem matrace. Nedostatečný prostor může bránit 
pohybu roštu. 

Nadměrný hluk funkce masáže. 

•        Každou nohu polohovacího roštu podložte kouskem koberce 
nebo jiným měkkým materiálem. 

  

•        Pokud máte namontované čelo roštu, zajistěte, aby byly 
držáky pevně utažené. 

  
Zajistěte, aby rošt nestál příliš blízko stěn, nočních stolků nebo 
jiných předmětů. 

Mírné rušení během funkce zvedání roštu. 
•        V případě potřeby vyměňte baterie v dálkovém ovládání. 

  

•        Ujistěte se, že zvedací motory nezatěžujete nad 10% 
pracovního cyklu (viz Omezení a limity polohovacího roštu). 

  •        Tlačítka stiskejte pečlivě kolmo dolů. 

  

•        Ovládací skříňka může být vystavena běžné rádiové 
frekvenci z jiných zařízení. V případě potřeby přeprogramujte 
dálkový ovladač a ovládací skříňku na jinou rádiovou frekvenci 
(viz Bezdrátové párování) 

USB porty nenabíjejí elektronické zařízení. •        Zkuste použít jiný funkční USB kabel. 

  

•        Vypojte všechny USB kabely na 10 minut a pak zkuste znovu 
připojit. 
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Záruční list 

20-ti letá záruka na polohovací rošt UNO DELUXE. 

Uschovejte si originál faktury. Jakékoli závady nahlaste společnosti CFH Group, a.s. na telefonním čísle 

+420 323 605 894. Při žádosti o servis mějte originál faktury po ruce. 

 

Na Váš nový polohovatelný rošt UNO DELUXE se vztahuje 20-ti letá záruka v souladu se zde uvedenými 

podmínkami. Aby záruka byla platná, kupující musí předložit originální doklad o koupi. Rozhodnutí o 

opravě nebo výměně vadných dílů podle této omezené záruky je na volbě a výhradním uvážení 

výrobce. 

Rok 1 – 3: Plné pokrytí vadných součástí a chybného provedení 

Na tento polohovatelný rošt poskytuje výrobce záruku na závady a provedení po dobu tří let od data 

nákupu. Během této doby výrobce bezplatně opraví nebo vymění všechny originální díly, u nichž 

výrobce zjistí, že jsou vadné. Reklamace u výrobce bude zprostředkována prodejcem – společností 

CFH Group, a.s. Při kontaktování ohledně dotazů či žádostí o servis mějte při ruce fakturu. 

Rok 4 – 20: Plné pokrytí výměny vadných součástí 

Během 4. až 20. roku záruční doby výrobce zajistí výměnu všech vadných mechanických náhradních 

dílů ve výši 1/16 aktuální ceny náhradních dílů vynásobené počtem let zbývajících do konce záruční 

doby.  

Odpovědnost výrobce je omezena pouze na výměnu vadných mechanických dílů. Neplatí pro textilie, 

elektrické součásti, zdvihací motory, masážní motory nebo dřevěné součásti. Kupující nese veškeré 

náklady na dopravu dílů a instalační práce související s dodáním a výměnou vadného dílu.  

Dodatečné podmínky a ujednání 

Tato záruka neplatí a nevztahuje se: 

• Na jakékoliv poškození způsobené uživatelem 

• Pokud došlo k poškození během přepravy nebo při nesprávné manipulaci 

• Pokud bylo zařízení vystaveno nešetrnému mechanickému zacházení, neodbornému 

elektrickému přívodu či nesprávnému použití. 

• Pokud byla překročena nosnost zařízení doporučená výrobcem v Uživatelské příručce. 

 

Oprava nebo výměna součástek polohovacího roštu bude pro kupujícího jediným řešením. Výrobce a 

jeho mateřské a dceřiné společnosti, divize nebo přidružené společnosti nenesou žádnou 

zodpovědnost za jakékoliv speciální, nepřímé, náhodné nebo následné škody nebo jiné škody, nároky 

nebo ztráty, které nejsou výslovně pokryty podmínkami této záruky. 

Pro další informace se, prosím, obraťte na prodejce – společnost CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 

251 01 Říčany u Prahy, tel. +420 323 605 894, info@magniflex.cz. 

 

 


