
Návod k montáži  
Čalouněná postel s úložným prostorem a LED 
osvětlením 140 x 200 cm „Lyon“ - Modell 2016 

černá bílá tmavě šedá
140 x 200 cm 28962 28961 28967
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Vysvětlení symbolů

Před použitím si přečtěte návod k obsluze!!

Mezinárodní recyklační symbol označuje recyklovatelný materiál. 

přeškrtnutá popelnice, označený produkt nesmí být likvidován s domovním 
odpadem.
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1. Úvod

Vážená zákaznice / vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k nákupu nové čalouněné postele od Goleta 
a děkujeme za Vaši důvěru. Přejeme Vám mnoho klidných nocí ve 
svém novém spacím ráji. 

Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze

Tento návod obsahuje důlěžité informace, které Vás seznámí s Vaší novou oázou 
odpočinku. V podstatě obsahuje informace o konstrukci, řádném použití, péči, údržbě, 
skladování a likvidaci postele. Tyto montážní pokyny si pečlivě přečtěte a dodržujte. 
Postel začněte používat, až když porozumíte všem pokynům.

Nedodržení pokynů může vést ke zranění osob, poškození majetku a zkrácení životnosti 
výrobku. To stejné platí pro neoprávněné technické změny. Za takto vzniklé škody, 
neneseme žádnou zodpovědnost.

Příručku uchovávejte na bezpečném místě pro pozdější použití. V případě dalšího 
prodeje předejte tyto pokyny k montáži novému majiteli/majitelce.

Zkontrolujte dodávku, zda nedošlo k jejímu poškození a zda je úplná 

I přes velkou opatrnost nemůžeme úplně vyloučit poškození dodávky při přepravě. Proto 
ihned po rozbalení zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a nepoškozený. Pokud 
některé součásti chybí nebo jsou vadné, nepoužívejte produkt za žádných okolností a 
okamžitě nás kontaktujte pro účely vyřízení reklamace.

2. Bezpečnostní a varovné pokyny

• Postupujte přesně podle návodu k obsluze.
• Dodané balení je těžké a objemné. Vždy přepravujte ve dvou.

• Nikdy nešoupejte jednotlivé části po podlaze. Při přenosu dávejte pozor na stěny, stropy a
jiný nábytek.

• Nikdy neotvírejte obal ostrými nepo špičatými předměty. Jednotlivé díly nepokládejte na
hrubý povrch.

• Děti držte mimo místo montáže. Dodávka obsahuje malé části, obalové fólie, LED pásky a
elektrické kabely, které mohou ohrozit děti a kojence na životě.

• K montáži nepoužívejte elektrické nářadí jako jsou akmulátorové šroubováky.

• Do zásuvky nestrkejte prsty, šroubováky a jiné předměty.

• Postel umístěte na rovný a pevný povrch
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2. Bezpečnostní a varovné pokyny

• Vnější vlivy jako je UV záření, teplota v místnosti a vlkhost, zkracují životnost
postele.

• Nestavte čalouněnou postel do bezprostřední blízkosti zdroje tepla.

• Ve tmě můžete zakopnout nebo se zranit cestou ode dveří k posteli.
• Nohy postele zanechávají na měkkém povrchu stopy a škrábance.

• Barevné oblečení, stejně jako make - up a pot, zanechávají na posteli nezvledné skrvny.
• Domácí zvířata mohou postel poškodit.
• Akumulace tepla z LED osvětlení může způsobit požár.
• Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu.
• Vadné části musí být okamžitě vyměněny za nové.

3. Řádné použití

Čalouněná postel slouží pouze jako nábytek na spaní, ležení a odpočinek.

Postel je určena pouze pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

Postel mlžete používat pouze ve vnitřních prostorech. Není vhodná pro venkovní použití.

K tomu, abyste si mohli vychutnat Vaši novou oázu odpočinku, hraje důležitou roli 
výběr instalace. 

Čalouněnou postel umístěte na rovný a pevných povrch. Nerovnoměrné a šikmé plochy 
ohrožují bezpečné umístění postele a způsobují trvale poškození. Kromě toho mohou být 
výsledkem divné zvuky. V případě nerovnosti vyrovnejte povrch vhodnými nástroji jako je 
plst nebo podložky. 

Postel chraňte před přímých slunečním zářením a světlem. Sluneční záření způsobuje 
šusování barev. Dokonce i vysoce energické zdroje světla jako jsou neonové nebo 
halogenová světla, mohou mít negativní vliv na barevné vlastnosti materiálu. Postel 
umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátory). V opačném případě 
se materiály pomalu vysouší, křehnou a praskají. Nadměrná vlhkost může způsobit 
problémy jako jsou plísně. Relativní vlhkost by měla činit 45 - 55 %. Při výběru místa 
instalace, musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. 

4. Výběr místa instalace
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4. Výběr místa instalace

5. Přeprava do místa instalace / montáže

Nikdy nepřepravujte balení sám do místa instalace. Balení je těžké a rozměrné. Všechny 
části balení přepravujte nejméně ve dvou. Totéž platí pro přepravu jednotlivých dílů jako 
jsou čelní a boční panely.

Nikdy se nepokoušejte šoupat jednotlivé části po podlaze. Vždy části nadzvedněte nad 
podlahu a opatrňě přesuňte. Při šoupání po podlaze, byste mohli podlahu poškodit. 

Pokud přenášíte jednotlivé díly přes úzkou chodbu nebo schodiště, vždy věnujte 
pozornost stěnám, stropům a dalším předmětům v místnosti, abyste je při manévrování 
nepoškodili. To platí zejména pro rohy a zatáčky. 

K tomu, abyste si mohli vychutnat Vaši novou oázu odpočinku, hraje 
důležitou roli výběr instalace. 

Čalouněnou postel umístěte na rovný a pevných povrch. Nerovnoměrné a šikmé plochy 
ohrožují bezpečné umístění postele a způsobují trvale poškození. Kromě toho mohou být 
výsledkem divné zvuky. V případě nerovnosti vyrovnejte povrch vhodnými nástroji jako je 
plst nebo podložky. 

Postel chraňte před přímých slunečním zářením a světlem. Sluneční záření způsobuje 
šusování barev. Dokonce i vysoce energické zdroje světla jako jsou neonové nebo 
halogenová světla, mohou mít negativní vliv na barevné vlastnosti materiálu. Postel 
umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátory). V opačném případě 
se materiály pomalu vysouší, křehnou a praskají. Nadměrná vlhkost může způsobit 
problémy jako jsou plísně. Relativní vlhkost by měla činit 45 - 55 %. Při výběru místa 
instalace, musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. 

Dávejte pozor, aby při instalaci nedošlo k poškození napájecího kabelu a elektrických 
kabelů LED osvětlení.

Postel postavte tak, aby byla volně přístupná a mohli jste ve tmě bezpečně dojít ode 
dvěří ložnice k posteli. Vyvarujte se zakopnutí. Z obou stran nechte, co největší 
zvdálenost od stěny / skříně. Mějte na paměti, že kvůli zdravotním omezením např. 
zlomená noha, je potřeba více místa, abyste se dostali k posteli. 



Stav: 04|2018 ©Hanno CZ s.r.o.      Návod k montáži čalouněné postele „Lyon“ - Modell 2016 - 140 x 200 cm Strana  6

6. Vybalení

Opatrněte vyndejte díly z obalu. K otevření obalu nepoužívejte ostré nebo 
špičaté předměty jako jsou nůžky, nože nebo otvírače dopisů. Lepící pásku 
sejměte rukou. Jinak byste mohli zboží poškodit.

Všechny součásti položte na měkký povrch. Hrubé povrchy mohou jednotlivé části 
poškrábat nebo poškodit. V případě potřeby přikryjte podlahu plachtou. Ujistěte se, že 
nejsou na podlaze žádné předměty, které by mohly jednotlivé díly poškrábat. 

7. Montáž

Na montáž si udělejte dostatek času. Pracujte pozorně a soustředěně. 
Nekoncentrovaná a nedbalá práce, může ohrozit bezpečnost produktu a způsobit 
zranění a škody na majetku.

Pokud se liší místo montáže a instalace: Montáž musí být prováděna na rovném a 
pevném povrchu.

Montáž smí provádět výhradně dospělé osoby. Nikdy neprovádějte montáž sami. Děti a 
kojence držte mimo místo montáže. Mohly by se zranit o jednotlivé části. Navíc hrozí riziko 
vzdechnutí obalových materiálů a drobných předmětů, kterými by se mohly zadusit. 

Postupujte přesně podle pokynů, abyste zabránili poškození a zranění. 

Používějte pouze ověření nářadí pro montáž. Nepoužívejte elektrické nářadí jako jsou 
akumulátorové šroubováky. Mohly by poškodit postel.

Při připojování LED osvětlení buďte opatrní. Do zásuvky nevkládejte šroubováky, prsty 
nebo jiné předměty. Existuje riziko zasažení elektrickým proudem, 

8. Použití

Postel používejte pouze tehdy, pokud jsou všechny díly plně funkční. Vadné nebo 
poškozené díly musí být okamžitě vyměněny za nové díly od výrobce. Do té doby 
nepoužívejte postel.

Na měkkých površích (např. plast, koberec nebo kork) mohou nohy postele zanechat 
na podlaze škrábance a otlaky. Z toho dlvodu unístěte na nohy ochranné podložky. Na 
hladké povrchy doporučujeme plstěné podložky a naopak na hrubé povrchy 
doporučujeme nábytkový kluzák.

V novém stavu má čalouněná postel charakteristický zápach, který v průběhu času 
téměr úplně zmizí.
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8. Použití

Chcete-li tento proces urychlit, doporučujeme pravidelně větrat. Kromě toho 
můžete použít neutralizátor zápachu a pravidelně postel otřete vlhkým 
hadříkem. Ujistěte se však, že čistící prostředky neobsahují žádné kyselé látky. 

Dbejte na příjemné vnitřní klima. Vlhkost by měla činit 45 - 55 % a neměla by přesáhnout 
60%. Ideální pokojová teplota v ročním prlměru činí 18 až 21 stupňů Celsia. Kraátkodobé 
odchylky postel nepoškozují, ale z dlouhodobého hlediska má nepříznivé klima v 
místnosti nepříznivý vliv na kvalitu a životnost postele. Mohou se tvořit plísně, které 
ovlivňují Vaše zdraví. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Je to jediný zplsob, jak 
zajistit, aby byla přebytečná vlhkost ze zvduchu odstraněna. Pravidelně větrejte obytný 
prostor. 

Nešoupejte s postelí po podlaze. Pokud chcete postel přemístit v každém připadě ji 
zvedněte. Jinak by mohlo dojít k poškození podlahy. 

Větší zatížení vede k nevzhledným tlakovým bodům na podlaze. Nestoupejte si oběma 
nohama na postel nebo neukládejte do úložných prostor příliš těžké věci. Make-up, pot, 
tabákový kouř a výdechy lidí mohou ovlivnit vhzled i životnost. Tyto škody nepodléhají 
záruce a nejsou důvodem pro reklamaci. 

Spousta oblečení nemá dostatečnou barevnou stálost a při kontaktu s čalouněnou 
postelí jí může obarvit. Proto předem zkontrolujte, zda vaše oblečení nepouští barvy. Za 
takto zplsobené škody neneseme žádnou zodpovědnost. 

Domácí zvířata držte mimo čalouněnou postel. Jejich drápy, zobáky a zuby mohou 
postel poškodit. Kromě zvířecích chlupů přinášejí zvířata z venku nečistoty, které je 
obtížné odstranit. Kromě toho můžou přínést parazity, klíštata, bakterie a další hmyz. 

Pro LED osvětlení používejte pouze dodané dálkové ovládání. Nikdy nezakrývejte 
LED osvětlení. Hrozí riziko vzniku pořáru

9. Čištění a údržba

Bez péče nebude postel vypadat hezky. Z toho důvodu je potřeba pravidelně 
odstraňovat prach, skrvny, drobky a jiné nečistoty. K čištění používejte pouze jemný, 
lehkce navlhčený hadřík. Hrubé utěrky a kartáče nejsou pro čištění vhodné. Při 
používání čistících prostředku buďte opatrní. Nejdřívě čistící prostředek vyzkoušejte na 
místě, které není vidět. 
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9. Čištění a údržba

10. Likvidace

Používejte pouze čistící prostředky s neutrálním pH. Kyselé a alkalické čističe 
pouhou poškodit materiály. Po použití čistícího prostředku vždy důkladně 
vysušte čištěné plochy. 

NIKDY nenanášejte čistící prostředky přímo na čalouněnou postel, ale vždy je nejrpve 
naneste na hadřík. Poté utřete skrvny  od kraje do středu bez použití hrubé síly. Tím 
zabráníte šíření skrv. Upozornění: hrubá sílá může změnit povrch čalounění

Odstraňte skrvny - jakéhokoli druhu - pokud je to možní ihned po vzniku. Některé skrvny 
jsou po uschnutí těžce odstranit. V případě mokrých skrv byste měli skry okamžitě vysušit 
absobční látkou nebo papírem. V případě pochybností se obraťte na příslušného čističe 
čalouněných povrchů.

Pravidelně kontrolujte, zda není postel poškozena. Zkontrolujte šroubované spoje. V 
případě potřeby je utáhněte. Vadné a poškozené díly musí být ihned vyměněny za nové. 
Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.

Vadné žárovky pravidelně vyměňujte. Při výměně žárovek dodržujte stanovený příkon

Obalový materiál je recyklovatelný. Obal ekologicky zlikvidujte a odvezte do 
sběrny druhotných surovin.

Čalouněnou postel ekologicky zlikvidujte, nepatří do domovního odpadu. 
Čalouněnou postel zlikvidujte ve sběrně druhotných surovin. Bližší infomace 
obdržíte u místní správy obce. 

Doporučujeme Vám okamžitě zklikvidovat obalový materiál a udržovali jej mimo dosah 
dětí. Nesprávné použití může způsobit udušení obalovým materiálem.
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Imbusový klíč

Šrouby a příslušenství
Název Rozměr Č. výrobku Počet

2 šroub M8 x 35 mm 62890202 x 28

3 šroub M8 x 50 mm 62890203 x 4

4 šroub M4 x 45 mm 62896212 x 48

5 šroub M4 x 12 mm 62896213 x 48

6 spojovací kování 62896214 x 48

7 pružná podložka 62890204 x 8

8 podložka 62890205 x 20

9 matice 62890206 x 4

Seznam dílů
Č. výrobku Počet Název Č. výrobku Počet Název

6289913

x 1 A
Prostřední lišta

140 cm: 6289906

x 26 F 
Příčka

 6289912

x 2 B
Podpěrná noha

6289905

x 1 G 
Trafo & dálkový 

ovladač

6289911

x 4
C 

Noha

6289904

x 1 H 
Zdroj napájení

6289909

x 13
D 

Oboustranný 
držák

6289950

x 16 I 
Kolečko na úložný 

box

6289910

x 26
E 

Vnější držák

Klíč

Šroubovák

11. Seznam dílů pro postel „Lyon“
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11. Seznam dílů pro postel „Lyon“

x 1 J

čelo postele s LED osvětlením
černá bílá tmavě šedá

140 x 200 cm 62896203 62896103 62896703

x 1 K

dolní čelní deska
černá bílá tmavě čedá

140 x 200 cm 62896205 62896105 62896705

x 1 L

nožní část
černá bílá tmavě šedá

140 x 200 cm 62896206 62896106 62896706

x 2 M

boční díl
černá  bílá tmavě šedá

140 x 200 cm 6289988 6289990 6289989

seznam dílů pro úložné boxy
č. výrobku počet název č. výrobku počet název

62896204

x 4
N

levá část 
úložného boxu

62896209

x 4
R

zadní část 
úložného boxu

62896202

x 4
O

pravá část 
úložného boxu černá: 62896210 

bílá:  62896215 
tmavě šedá: 62896216

x 4
S

zástěna 
úložného boxu

62896207

x 4 P
dno úložného boxu

62896211

x 8
T

dolní panel 
úložného boxu

62896208

x 4
Q

přední část 
úložného boxu
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2 2

A L

K

J

12. Sestavení postele „Lyon“

q
Pomocí šroubů M8 x 50 mm (3) a 
podložek M8 (8) připevněte nohy (C) na 
dolní čelní desku (K) a nožní část(L).

Pomocí šroubů M8 x 50 mm (3) a 
podložek M8 (8) připojte čelo postele s 
LED osvětlením (J) na dolní čelní desku 
(K).

w
Pomocí šroubů M8 x 35 mm (2), pružinové 
podložky (7) a podložky M8 (8) spojte 
boční panely (M) s dolní čelní deskou (K) 
a nožní částí (L).

e
Pomocí šroubů M8 x 35 mm (2) 
připevněte prostřední lištu (A) mezi dolní 
čelní desku (K) a nožní část (L) .

8
3

8

38
3

8
3

J

K

3
8

L

C

8 7

2

M

L

K

J

Nepožívejte žádné elektrické nářadí! Hrozí riziko poškození a ztráty záruky.

r 
Pomocí šroubů M8 x 35 mm (2), podložek 
M8 (8) a matice M8 (9) připevněte 
podpěrné nohy (B) na prostřední lištu(A) 

B L

K

J

2
2

8 8

99
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12. Sestavení postele „Lyon“

6
Zasuňte vnější držáky (E) a oboustrané 
držáky(D). Nasaďtě příčky (F) do držáků.

t
Hotové boxy zasuňte do postele.

EF

F

D

7 
Připojte LED-Kabel k trafu (G) a  trafo k 
napájecímu kabelu (H).

8
Zapojte napájecí kabel (H) do zásuvky. 

Pomocí dálkového ovládání (G) můžete 
měnit barvy.

H

G

G

HG

G
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12. Sestavení postele „Lyon“|Úložný box x4

1
Dno postele (P) zasuňte do drážek  pravé a 
levé části úložného boxu.

2
Šrouby M4 x 45 mm (4) a spojovacím kováním 
(6) připojte části (N/O/P), jak je znázorněno 
na obrázku. 
Připojením čtvrtého dílu úložného boxu(Q) 
pomocí šroubů M4 x 45 mm (4) a spojovacím 
kováním (6) bude úložný box pevně držet.

3 
Pomocí šroubů M4 x 45 mm (4) a 
spojovacího kování(6) přišroubujte dolní 
panel úložného boxu (T) k přednímu panelu 
úložného boxu (Q).

4 
Pomocí šroubů M4 x 12 mm (5) připevněte 
kolečka (I) na úložný box.

Pomocí šroubů M8 x 35 mm (2)přišroubujte 
zástěnu úložného boxu (S) na přední panel 
úložného boxu (Q) .

N O
P

6

4Q

R

4 T6

2
2

S

E
5

I

N O

N

O

P
Q

R

N

O

P
Q

R

Přejeme Vám mnoho zábavy s čalouněnou postelí 
„Lyon“  140 x 200cm
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