
TŘI MOTOROVÉ POLOHOVACÍ KŘESLO
POLOHOVACÍ KŘESLO MD-22 ZERO GRAVITY

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost
pozdějšího nahlédnutí!



Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil výrobek firmy MADdiamond s.r.o. Naše
polohovací křesla, ať už mechanicky či elektricky polohovací, s masážními funkcemi či
bez nich, patří mezi vysoce kvalitní a velice vyhledávané zboží. Špickové provedení, jed-
noduchý, ale přitom elegantní design, snadná obsluha a dostupná cena ‒ to vše vypoví-
dá o tom, že Vaše rozhodnutí o koupi našeho výrobku bylo správné.
Veříme, že budete s naším křeslem maximálně spokojeni a že budete rádi využívat všech
příležitostí k relaxaci a plnohodnotnému odpočinku, který si po celodenní námaze jistě
zasloužíte a který Vám naše křeslo dokonale umožní. Prejeme Vámmnoho příjemně strá-
vených chvil pohody a spokojenosti s naším výrobkem.

S přibývajícími zkušenostmi se snažíme naše výrobky neustále zdokonalovat, proto se
může stát, že objevíte drobné rozdíly mezi návodem a výrobkem. Nemusíte se obávat, že
by tyto drobnosti ovlivnily Váš užitek.
Chyby v tisku vyhrazeny.

Dodatečné informace:

Email: info@maddiamond.cz
Tel. číslo: +420 774 591 288
Technické dotazy: servis@maddiamond.cz
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INSTALACE POLOHOVACÍHO KŘESLA

BEZ PŘÍDAVNÉ BATERIE

1) Opatrně vybalte křeslo a zádovou opěrku z krabice: Při řezání dávejte pozor na hloub-
ku řezu, aby nedošlo k poškození křesla nebo zádové opěrky.

2) Na zadní, spodní části rámu křesla je upeněn v obalu adaptér pro napájení. Odřežte
stahovací pásky a adaptér rozbalte.

3) Propojte volný kabel u ovládácí skříně s adaptérem a dále propojte s adaptérem na-
pájecí kábel. Kabely propojte tak, aby nedošlo k jejich poškození během polohování
křesla.

4) Adaptér připevněte pomocí stahovacích pásků na vnější stranu rámu křesla v oblasti
suchého zipu viz. obrázek níže.

5) Rozbalte zádovou opěrku a nasuňte ji na lyžiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte
zacvaknutí záklapky na každé straně.

6) Napájecí kabel připojte do zásuvky.
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S PŘÍDAVNOU BATERIÍ

1) Opatrně vybalte křeslo a zádovou opěrku z krabice: Při řezání dávejte pozor na hloub-
ku řezu, aby nedošlo k poškození křesla nebo zádové opěrky.

2) Na zadní, spodní části rámu křesla je upeněn v obalu adaptér pro napájení. Odřežte
stahovací pásky a adaptér rozbalte.

3) Rozbalte přídavnou baterii, v krabičce s baterii se nachází i prodlužovací kabel.
4) Propojte volný kabel z křesla s prodlužovacím kabelem, dále prodlužovací kabel pro-
pojte s baterií, baterii propojte s adaptérem a adaptér propojte s napájecím kabelem.

5) Rozbalte zádovou opěrku a nasuňte ji na lyžiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte
zacvaknutí záklapky na každé straně.

6) Napájecí kabel připojte do zásuvky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že kabely nebrání polohovacímu mechanismu a nemůže dojít k jejich po-
škození během polohování. Nejlépší je vdení kabelů pod konstrukcí křesla. Zde nemůže
dojít k natažení ani skřipnutí při polohování.
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SPRÁVNÉ SEZENÍ V POLOHOVACÍM KŘESLE DŮLEŽITÉ

SPRÁVNÉ SEZENÍ prodlouží životnost křesla
Křeslo je určeno pro polohování. Je třeba myslet na to, že se nejedná o klasické
křeslo s pevnou kostrou!

Do křesla usedejte tak, abyste v sedáku seděli co nejhlouběji!

Při sezení na kraji sedáku či uprostřed zkracujete životnost křesla. Proto usedejte
maximálně hluboko. Neprohýbáte si záda a sezení se stává pohodlnější.

Děkujeme za pochopení.

POLOHOVÁNÍ NOŽNÍ OPĚRKY DŮLEŽITÉ

Před samotným zvedáním nožní opěrky nesmíte stát před křeslem v místě pohybu
nožní opěrky a zároveň nic nesmi bránit v pohybu nožní opěrky. Odstraňte všechny
překážky, které by mohly bránit v pohybu.

Při zvedání nožní opěrky je důležité sedět v křesle ve správné poloze a mít nohy v
uvolněném stavu. V žádném případě netlačte do protipohybu nožní opěrky.
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ZÁKLADNÍ POPIS PŘÍSTROJE

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

• Jedná se o elektricky polohovací relaxační křesla se třema motory
• Křesla jsou určena pro interiérové použití, jak v domácnostech, tak v rehabilitačních
ústavech, hotelech, fitness centrech, pečovatelských domech, nemocnicích a lázních

• Velikost dle modelu, rozměry jsou uvedene na naších stánkách
• Max. dovolené zatížení 120 kg
• Příkon max. 100W/230V-50 Hz (při současném dvojím polohování)

• Nikdy nevystavujte křeslo dlouhodobému přímému slunečnímu záření a nepone-
chávejte jej stát v blízkosti zdrojů tepla, může to vést k negativním změnám zbarvení
potahu

• Chraňte křeslo před poškozením ostrými předměty
• Vyvarujte se dlouhodobého jednostranného zatěžování křesla, a to především při cho-
du elektrického pohonu při polohování a stavění

• Nepřetěžujte křeslo
• Chraňte křeslo před vlhkostí, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, jako jsou sauny,
koupelny nebo plovárny

• Křeslo je určeno pro používání v místnosti, nikdy jej nepoužívejte venku
• Za provozu nevystavujte křeslo teplotám nad 35 stupňů Celsia
• Nenechávejte zapnuté křeslo bez dozoru
• Nepoužíváte-li křeslo, odpojte síťový adaptér ze sítě
• Průběžně kontrolujte neporušenost potahu křesla, síťového kabelu a síťového adap-
téru, v případě jakéhokoliv poškození křeslo ihned přestaňte používat a zajistěte jeho
opravu

• Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo výrobce, neodborná
oprava nebo použití výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k pou-
žití může vést k jeho závažnému poškození

• Křeslo není určeno pro komerční použití a lze jej používat pouze k účelům a způsobem
uvedeným v tomto návodu k obsluze

• Po skončení životnosti křesla postupujte podle místně závazné legislativy pro nakládá-

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím křesla si pečlive přečtěte tento návod k použití a dodržujte všech-
ny níže uvedené instrukce. Nedodržení těchto instrukcí muže zpusobit poškození zdraví,
ohrožení života nebo zpusobit hmotné škody a poškození kresla. Tento návod k pou-
žití uchovejte po celou dobu životnosti prístroje a uložte tak, aby byl čitelný a kdykoliv
prístupný uživateli výrobku.
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ní s odpady
• Křeslo nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu, návykových látek a léčiv snižujících
pozornost a motorickou koordinaci

• Na bocích křesla ani na zádové opěrce se nesmí sedět ani skákat, zabráníte tak mož-
nosti poškození či úrazu.

POUŽÍVÁNÍ KŘESLA

SPRÁVNÝ ZPŮSOB USEDÁNÍ A SEZENÍ NA KŘESLE

SPRÁVNÝ ZPŮSOB POUŽIVÁNÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA

PO ROZBALENÍ

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

• Usedejte tak, aby stehna i hýždě byly celou svojí plochou na sedáku křesla a záda se
celou svou plochou dotýkala zádové opěrky.

• Správná poloha pro sezení je: lýtka se dotýkají podnožníku, kolenní jamky okraje sedá-
ku a záda zádové opěrky.

• Neprovádějte polohování ani stavění křesla nemáte-li opřená záda o opěrák křesla.
• Na křesle seďte uvolněně
• Nenaklánějte se přes boky křesla
• Nezatěžujte boky křesla jinak než pro podepření rukou

• Nepoužívejte křeslo zcela bez oděvu, zamezte z větší části přímému kontaktu pokožky
s křeslem.

1) Pro posun křesla využiváte odbržděné pojízdná kolečka.
2) V případě, že chcete křeslo využívat k sezení a polohování, zabrzděte kolečka na obou
stranách.

3) Křeslo by mělo stát na pevném, rovném podkladu, na plovoucí podlaze či parketách.
4) Nyní je křeslo připraveno sloužit k Vaší plné spokojenosti.

1) Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, zda parametry sítě odpovídají technickým
parametrům uvedeným na typovém štítku, zapojení do sítě, která neodpovídá těmto
parametrům, může způsobit poškození nebo zničení výrobku.

2) K napájení křesla vždy používejte pouze přiložený síťový adaptér.
3) Zastrčte koncovku síťového kabelu do zásuvky.
4) Pokuď kontrolka na adaptéru svítí nepřerušovanou zelenou barvou je křeslo v provozu.
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NÁVOD NA POUŽITÍ KŘESLA

ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ A STAVĚNÍ KŘESLA

1) Pomocí jednoduchého ovladače docílíte nastavení libovolné zvolené polohy.
2) Ovladač nabízí šest přednastavených poloh a tlačítka pro polohování nožní a zádové
opěrky.

3) Pro dosažení přednastavené polohy stačí jednou stisknout tlačítko pro zvolenou polo-
hu a křeslo se automaticky napolohuje.

4) Samostatné polohování nožní nebo zádové opěrky spustíte stisknutím a přidržením
příslušného tlačítka na ovladači. V poloze, ve které chcete polohování zastavit, pustíte
tlačítko pro polohování.

5) Pokud není křeslo v základní poloze (má Vámi nastavenou polohu) usedejte na něj s
opatrností a plynule, při nešetrném dosedání dochází k velkému přetížení zvedacího
mechanismu.

6) Je-li zvednutá nožní opěrka, nenasedejte ani nevysedejte z křesla. Vždy ji pomocí ovla-
dače vraťte do základní polohy.

7) Klopením celého křesla do úhlu pro snazší nasedání a vysedání dochází k nadzvednutí
celého křesla. Pro běžné sezení doporučujeme, aby se křeslo nacházelo ve své základní
poloze a to v poloze pro sezení. Tím docílíte delší životnosti. V případě, že křeslo nebu-
de zcela dosedlé, dochází k malému kývání křesla - zatěžuje se celá konstrukce křesla a
hlavně písty.

DŮLEŽITÉ!

PRVNÍ POUŽITÍ OVLADAČE
Pro první použití je potřeba prvně zmáčknout žluté tlačítko SIT, které vrátí křeslo do
výchozí polohy. Jakmile se křeslo vrátí do své výchozí polohy zpřístupní se ostatní tlačítka
a půjde křeslo polohovavat.
ZASTAVENÍ POLOHOVÁNÍ
Při prvním stisku tlačítka (SIT, RECLINE, ZG, TV, SLEEP, LIFT) se křeslo začne automaticky
polohovat do přednastavené polohy. Zastavit toto polohování lze dalším jedním stiskem
jakéhokoliv tlačítka.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! - POLOHA RECLINE A ZG
U polohy ZG a RECLINE mějte vždy ovladač u sebe v snadno dosažittelné vzdálenosti,
aby jste mohli kdykoliv změnit polohu.
V poloze Zero gravity (ZG) a Recline nemanipulujte s křeslem ani s křeslem nepopojížděj-
te. Nesnažte se z křesla vstát, protože by mohlo dojít k převážení křesla a ke vzniku úrazu
nebo poškození křesla. Z křesla vždy vysedejte v základní poloze SIT (žluté tlačítko) nebo
v poloze LIFT (poloho pro nasedání a vysedání) a do křesla nasedejte když je křeslo v
poloze SIT (žluté tlačítko) nebo LIFT (poloho pro nasedání a vysedání).
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DŮLEŽITÉ! POLOHA RECLINE A ZG
U polohy ZG nebo RECLINE nepřesouvejte váhu těla a sedací partie na zádovou opěrku,
aby nedošlo k překlopení křesla.

MD-22 POPIS OVLADAČE

1) LIFT
Poloho pro nasedání a vysedání.

2) RECLINE
Při této poloze mějte ovladač vždy po ruce.

Obrázek ovladače Popis jednotlivých tlačítek

LIFT

RECLINE

RESET
Pokuď Vám při prvním použití ovladače nefungují tlačítka, je nutné nejprve zmáčknout tlačítko SIT a
chvilku vyčkat. Naslědně budou fungovat všechny tlačítka.

Polohování do přednastavené polohy (LIFT, RECLINE, ZG, TV, SIT, SLEEP) lze kdykoliv zastavit stiskem
livovolného tlačítka. Křeslo se zastaví a zůstane v dané poloze.

U přednastavených poloh (LIFT, RECLINE, ZG, TV) nelze dodatečně polohova nožní opěrku, lze si dopo-
lohovat pouze záda.
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ZG
Při této poloze mějte ovladač vždy po ruce.
Poloha Zero Gravity pro maximální odpočinek.
Stiskem libovolného tlačítka lze zastavit polohování křes-
la.

3) TV
Pozice v sedě, pro sledování televize nebo čtení knížky.

4) SLEEP
Poloha pro spánek.

5) SIT = výchozí poloha
Poloha pro sezení a jedná se o základní (výchozí) polohu.

6) Manuální polohování zádové opěrky. Dlouhým stiskem
tlačítka polohujete zádovou opěrku. Puštěním tlačítka
se polohování zastaví a zádová opěrka zůstané v dané
pozici.

Obrázek ovladače Popis jednotlivých tlačítek

TV

SLEEP

SIT

ZG
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7) Manuální polohování nožní opěrky a zvednání křesla. Tla-
čítkem pro zvedání křesla zvedáte křeslo a pokud je
vysunutá nožní opěrka nejdříve se zasune nožní opěrka a
až pak se začne křeslo zvedat.
Tlačítkem pro vysunutí nožní opěrky zvedáte nožní
opěrku a pokud je křeslo zvedlé, tak se nejdříve polohujete
křeslo směrem dolů do základní polohy a až pak se začne
vysouvat nožní opěrka.

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA KŘESLA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Křeslo je potažené koženkou nebo látkovým potahem (podle Vámi zvolené varianty). Podle
druhu potahového materiálu ošetřujeme křeslo následujícím způsobem:
• Koženka ‒ křeslo dle potřeby umyjte vlhkýmměkkým hadříkem a poté jej utřete
do sucha, pokuď se na křesle potíte je potřeba následný pot z křesla smýt vodou s
mýdlem a křeslo do sucha utřít

• Látkový potah ‒ křeslo dle potřeby vysajte běžným typem vysavače a případné
nečistoty odstraňte pomocí vlhkého hadříku a pěny určené pro čištění potahových
látek dle návodu výrobce pěny.

Pro ošetřování čalounění křesla v žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky, syn-
tetická nebo acetonová ředidla, mohli byste tak způsobit jeho poškození. Obsahuje-li Vaše
křeslo elektrické součástk je nutné jej před každým čištěním odpojit od elektrické sítě. Opě-
tovné připojení do sítě je možné až po dokonalém vyschnutí přístroje.

• Při bouřce vypněte produkt ze zásuvky.
• Vykazuje-li přístroj jakýkoliv zápach či jakékoliv nezvyklé skutečnosti, informujte naše
technické středisko: servis@maddiamond.cz

• Pokud do vnitřních částí zařízení pronikne tekutina, konzultujte stav a jeho následné
odstranění s technickým oddělením: servis@maddiamond.cz

DOPORUČENÍ

Uchovávejte přístroj pouze v běžném provozním prostředí (vyvarujte se hlavně vlhkosti a
prašnosti)
Chraňte přístroj před přímými paprsky slunce.
Nepoužívejte přístroj za vysokých teplot a v létě na přímém slunci.
Odstraňujte prach a další nečistoty vzniklé používáním.
Před čištěním, vypněte přístroj ze zásuvky.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SE NEVZTAHUJÍ

ZÁRUKA PROPADÁ

JAK UPLATŇOVAT ZÁRUKU?

Na závady vzniklé nesprávným používáním, neodbornými zásahy či opravami přístroje,
nesprávným zapojením, ovládáním, vlastními úpravami přístroje, chybnou instalací, pře-
tížením, nevhodným způsobem dopravy, defekty způsobené i nešetrnou manipulací a
dalšími činnostmi, které nemají původ ve špatném výrobním procesu či jsou způsobeny
výrobcem (tedy defekty a poničení součástí, nezpůsobené vadou materiálu či výrobním
postupem či normálních teplotních podmínek). Tyto záruční podmínky se nevztahují na
situace, kdy byl přístroj vystaven vlhkosti, mokru nebo extrémním teplotním a povětr-
nostním podmínkám nebo zásadním změnám v prostředí použití a také vniknutí tekutin
dovnitř přístroje.

Záruční podmínky se nevztahují na klasické opotřebení syntetické kůže a její poškrábání
v rámci používání.

Na situaci, kdy nebylo servisní středisko včas informováno o závadách či potížích.

Pokud jsou údaje na dodacím (záručním) listě mazány, pozměňovány nebo je záruční list
zničen. Záručním listem je i faktura! Pokud je přístroj současně používán s jinými výrobky
ostatních výrobců nebo je propojován s jinými součástkami. Byl-li přístroj viditelně poško-
zen uživatelem.

1) Dopravte přístroj nebo jeho poškozenou část servisnímu středisku.

2) Pokud pro vás není možné přístroj servisnímu středisku dopravit, domluvte si telefo-
nicky návštěvu technika.

3) Uživatel je povinen dopravit přístroj servisnímu středisku v případě nutnosti kompletní,
včetně příslušenství - náklady na balení a demontáž jsou hrazeny uživatelem.

4) Pokud servisní středisko obdrží výrobek s již uplynulou záruční lhůtou, naúčtuje za
opravu odpovídající částku.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ produktu Elektricky polohovatelné křeslo se
třemi motory

Model MD-22

Napětí 220-240V - 50/60Hz

Maximální nosnost 120 kg

Klimatické podmínky provozu
Teplota od +10°C do +40°C

Vlhkost max. 85%

Celková hmostnost cca 68kg

Hmotnost sedáku cca 60 kg

Hmotnost zádové opěrky cca 8 kg

Přístroj byl schável pro použití v zemích EU a byl proto opatřen značkou
CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny
technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční
servis zajišťuje dovozce:

MADdiamond s.r.o.
Podkopčí 66
Frenštát p.R.
744 01

Telefon +420 775 568 561
Email info@maddiamond.cz

Telefon servis +420 774 591 288
Email servis servis@maddiamond.cz

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tlačítka pro polohování zádové opěrky a opěrky nohou fungují obráceně:
Řešení: Zvedněte křeslo do polohy pro usnadnění nasedání a vysedání a přehoďte kabely
od pístů.

Křeslo je zapojené v zásuvce a nefunguje ovládání:
Řešení: Pravděpodobně byl kabel k dálkovému ovladači příliš napnut a ztratil kontakt s
motorem. Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen do skříňky pod křeslem, případ-
ně jej zatlačte. Dbejte, aby kabely pod křeslem byly vždy volné a mohly se posouvat.


