
 

 

Návod na rozkladací mechanizmus C2 
 
 
 
Ďakujem, že ste si zakúplili náš výrobok.  
Pred používaním výrobku si tento návod na rozkladanie prečítajte pred a uchovajte ho na 
ďalšie použitie. Ak máte možnosť si pozrite návod aj na youtube.  
V tomto výrobku je namontovaný rozkladací mechanizmus C2, ktorý sa vyznačuje s tým, že 
je určený na každodenné spanie a je pohodlný aj na sedenie. Je robustný. Spacia plocha je 
vyrobená z hrubého dreveného rámu, na ktorej je až 12 centimetrový hrubý molitán. Pohodlne 
sa na ňom spí. Skoro ako na dvojposteli. Rozkladá sa ľahko, ako vidno aj vo videu na 
youtube: https://youtu.be/bTqjuy57dhk 
 
 
Spôsob rozkladania: 
• Uistite sa, že v priestore, kde sa bude rozkladať sa nenachádza nikto 
• Uchopíme textilný popruh na hornej hrane operadla.      
• Operadlo pomocou tohto popruhu vyklopíme hore, pritom trochu stláčame spodok 
operadla.(Ak máte menšiu postavu, možno budete musieť vystúpiť na sedadlo gauča a tak 
vyklopenie urobiť) 
• Zaistite operadlo vo vyklopenej polohe!:  Na obidvoch stranách na spodku vyklopeného 
operadla nájdete zaisťovacie háčiky na popruhoch, ktoré treba zasvesiť na hornú hranu chrbta 
sedačky (Stačí zaistiť jednu stranu) 
• Uchopíme stred spodnej hrany sedadla a mierným vytiahnuťím a dvíhaním ho predklopíme 
z gauča 
• Sklopíme vnútornú hlavovú časť do vodorovnej polohy 
• Máme hotovú posteľ na pohodlné spanie. 
 
(Ak Vám bude vaďiť vyklopená poloha operadla počas spania, tak ho zoskrukujte a 
odmontujte aj jeho výklopné kovania. Potom ho používajte tak, že si operadlo len ručne 
odložíte vedľa, na miesto, kde Vám v noci nebude prekážať. Po zložení ho zase len ručne 
vrátíte na jeho miesto) 
 
 
 
Poskladanie gauča na sedenie: 
• Vyklopíme hlavovú časť do zvislej polohy 
• Uchopíme stred spodnej hrany 
• Preklopíme sedadlovú časť do gauča 
• Skontrolujeme, či sedadlo zapadlo do svojej polohy 
• Môže sa stať, že nie. Vtedy ho treba chytiť presne za stred spodnej hrany a tak ho znovu 
otvoriť a zatvoriť (v žiadnom prípade si nestrkajte prsty do priestoru kovania) 
• Zaisťovacie háčiky vyklopeného operadla uvolníme 
• Sklopíme operadlo do pôvodnej polohy 
• Máme pripravený gauč na sedenie 
 
 
 
Videonávod nájdete aj na našich stránkach.  
http://www.eurosedacky.sk/navody 


