
Překlad původního návodu k používání

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Montážní pojízdné sedátko, lehátko 2v1 
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Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi 

pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout 

během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

 
 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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  Návod k obsluze 
 

 
BEZPEČNOST 

 
Před použitím zařízení nebo pokusem o jeho montáž je třeba se pečlivě seznámit s obsahem tohoto 
návodu k obsluze. Nesprávná montáž a / nebo použití může způsobit vážné poškození zdraví 
nebo majetku. 
 
Lehátko by mělo být používáno pouze a výhradně způsobem, pro který je určeno. Nestůjte 
na lehátku a používejte ho pouze na tvrdém, rovném povrchu, který je schopen udržet jeho 
hmotnost a hmotnost osoby, která ho používá. Použití zařízení na jiném povrchu může mít 
za následek ztrátu stability a nehodu. 
 
Neprovádějte žádné úpravy zařízení. Vedou k okamžité ztrátě záruky z důvodu vysokého rizika ztráty 
bezpečnosti při používání, kterou s sebou přinášejí. Pokud lehátko nefunguje správně, je poškozené 
nebo nesprávně sestavené, měli byste okamžitě přestat pracovat se zařízením. 
 
Materiály použité při výrobě dílenského lehátka jsou hořlavé. Buďte zvlášť opatrní v případě rizika 
výskytu jiskry v prostředí, ve kterém je zařízení používáno. 

 
MONTÁŽ 

 
Začněte spojením tří částí konstrukce lehátka pomocí 4 šroubů M8x559 a matic M8 dodaných 
v balení, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pak připravte 6 otočných koleček a přišroubujte 
je na místa znázorněná na obrázku pomocí šroubů dodaných v balení. Způsob jejich montáže je 
znázorněný na obrázku. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utažené. 
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  Návod k obsluze 
 

 

PŘEMĚNA NA DÍLENSKÉ SEDÁTKO 

 

Chcete-li přeměnit dílenské lehátko na pojízdné sedátko, je třeba provést chronologicky níže 

uvedené pokyny: 

1. Odjistěte polohu lehátka zatáhnutí aretačního kolíku směrem k sobě. Jeho poloha je znázorněna 

na obrázku. 

2. Otočte prostřední část konstrukce do místa, ve kterém aretační kolík nezapadne na své místo, 

čímž zajistí polohu zařízení. 

3. Otočte horní část konstrukce do vodorovné polohy. 

 

Chcete-li se vrátit k funkci dílenského lehátka, je třeba: 

1. Otočit horní část konstrukce do vodorovné polohy. 

2. Odjistit polohu lehátka vytažením aretačního kolíku. 

3. Otočit prostřední část konstrukce do místa, ve kterém aretační kolík nezapadne na své místo, 

čímž zajistí polohu dílenského lehátka. 
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F .H. GEKO 
97-500 Radomsko 
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko 
http: www.geko.pl  
e-mail: serwis@geko.pl 

Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 


