
MOON 
Pohovka a patrová postel v jednom 

 

 

Rozkládá se otočením horního 

lůžka. Horní postel je opatřená 

ochranným zábradlím a 

pojistkou s odnímatelným 

zámkem a uvolňovací rukojetí. 

Žebřík je zabudován 

v mechanismu. 

 

 

ROZKLÁDÁNÍ 

Tahem vzhůru zvedněte horní část (sedák) na pohovce (obr. 1). Sedák, který je zároveň horní částí 

patrové postele, se otáčí podle podélné osy mechanismu.  

 

Otáčejte horní část dál (obr. 2), až ji dostanete do polohy, kdy je horní lůžko ve vodorovné poloze. Je 

potřeba vynaložit větší sílu a po zdvižení musíte slyšet zacvaknutí mechanismu.

 



Zamkněte bezpečnostní zámek na pravé straně postele (obr.3). Po zavření klíč vytáhněte. 

 

Odhákněte žebřík. (obr. 4) 

 

Spusťte žebřík do svislé polohy a vztyčte boční zábradlí. (obr. 5) 

 

 



 

Zvedněte obě boční čela do svislé polohy (obr. 6/7) a nezapomeňte vše uzamknout pomocí zámků.  

 

Lehkým stisknutím navíc aktivujte blokování bezpečnostních pák, aby se zabránilo zavření bočních 

zábran poz. umístěných na horní a zadní straně lůžka viz (obr. 8) 
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SKLÁDÁNÍ 

Provádějte operace v opačném pořadí. V případě skládání je potřeba nejprve pomocí červeného 

madla složit schůdky do boku směrem k horní bočnici. Poté zkontrolovat, že je zámek odemčený a 

pomocí páky na pravé straně vedle zámku sedačku složit. 

Podrobněji: 

Odemkněte zámky pomocí příslušného klíče, odemkněte bezpečnostní systém proti zavírání (D). 

Pomocí svislého zatlačení zavřete čela na horním lůžku (obr. 6/7) a ujistěte se, že je horní matrace 

dobře připevněna, aby během otáčení nemohla spadnout. 

Pozn.: nenechávejte na žádné z postelí polštáře nebo objemné předměty. 

Zvedněte žebřík, zahákněte jej červenou rukojetí (obr.5). 

 

Po zavření bočních panelů a žebříku odemkněte zámek na straně, stiskněte červenou uvolňovací 

rukojeť a pokračujte v zavírání mechanismu zatlačením do polohy (C) levou rukou. 

 

 

 

Pravidla, která je třeba dodržovat! 

• Po otevření pohovky a přeměně na patrovou postel se ujistěte, že jsou ochranná čela proti pádu 

dobře zajištěna a že žebřík je správně umístěn. 

• Mechanismus je vybaven klíčovým bezpečnostním systémem umístěným na boku horní části. Před 

použitím horního lůžka je bezpodmínečně nutné zamknout zámek a vyjmout klíč, aby nedošlo k 

náhodným pohybům a vážnému poškození. 

• Pokud jsou konstrukční části poškozené nebo vadné, nepoužívejte palandu. 

• Použitím nevhodné matrace nebo vkládání přikrývek apod. hrozí při zavírání POŠKOZENÍ 

MECHANISMUS POSTELE SEDADLA. 



POZOR! 

• Místnost musí být větraná, aby se zabránilo tvorbě plísní. 

• Horní postel na palandě nemohou používat děti mladší 6 let, protože hrozí nebezpečí zranění při 

pádu. 

• Na horní postel nepřipevňujte tkaničky, lana, popruhy nebo cokoli jiného, co není součástí 

mechanismu, protože hrozí nebezpečí uškrcení. 

Maximální kapacita horního lůžka: 100 kg 

Maximální kapacita spodní postele: 100 kg 

 

 


