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INSTRUKCE K POUŽITÍ 

VÍTEJTE V TEMPUR®

Děkujeme vám a blahopřejeme k výběru TEMPUR®. Tato příručka obsahuje vše, co 
potřebujete vědět o péči a maximálním využití produktu TEMPUR ARC™. 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PLATÍ PRO 
VŠECHNY TYPY POSTELÍ: TEMPUR ARC™ Static, 
TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage 

V následujících kapitolách budou níže uvedené odkazy použity k upozornění na možné 
nebezpečné situace. Uvědomte si prosím, že nedodržení těchto pokynů může mít za 
následek kritická zranění nebo poškození produktu.  

NEBEZPEČÍ Hrozí bezprostřední nebezpečná situace, která může 
  způsobit smrt nebo kritická zranění, pokud se jí nevyhnete.  

VAROVÁNÍ Hrozí nebezpečná situace, která může způsobit smrt nebo  
  kritická zranění, pokud se jí nevyhnete.

POZOR Hrozí nebezpečná situace, která může způsobit lehká nebo  
  středně těžká zranění, pokud se jí nevyhnete.  

DŮLEŽITÉ Hrozí nebezpečná situace, která může způsobit poškození  
  produktu a/nebo jiného majetku, pokud se jí nevyhnete.  

POZNÁMKA Upozorňuje na praktické pokyny a dobré rady.



4

Symboly   

Na produktu, obalu nebo v tomto návodu jsou použity následující symboly.

Balení otevírejte opatrně, abyste 
nepoškodili produkt a jeho součásti. 
Obal zlikvidujte bezpečně, a pokud 
je to možné ve vaší oblasti, tak ho 
zrecyklujte.

Výrobek sestavujte s 
další osobou

Neřežte hluboko do obalu.
Zacházejte s výrobkem 
opatrně.

Udržujte v 
suchu

Hladina vlhkosti65 %

Zabraňte 
sevření prstů

Udržujte nohy 
v bezpečné 
vzdálenosti

Při přenášení rám nedržte 
za střed lamel

Strana u nohouStrana u hlavy

Vyhněte se 
otevřenému ohni

Označení CE 
na elektrickém 
zařízení

Vyhněte se 
hraní si se 

spotřebičem

Přečtěte si návod 
k použití
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Doprava, stěhování, skladování a likvidace 
POZOR
• Nepokoušejte se s postelí a jejími částmi sami pohybovat, protože by mohlo 

dojít ke zranění.  
Manipulujte s postelí ve dvou lidech.

• Výrobek skladujte v suchém prostředí (max. 65% relativní vlhkost).
• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny v montážních návodech a na nálepce na 

štítku kvality výrobku (umístěném na zadní straně čela postele).

DŮLEŽITÉ  
Obaly by měly být roztříděny na recyklovatelné součásti a poté zlikvidovány 
v souladu s příslušnými národními předpisy pro ochranu životního prostředí. 
Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Vůně „nového produktu“
Někteří lidé si po rozbalení všimnou mírného zápachu svého nového produktu TEMPUR 
ARC™. To je zcela neškodné a po krátké době používání zmizí. 

Vezměte prosím na vědomí další pokyny k použití
Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, protože vám poskytnou návod, jak 
používat váš produkt a co můžete očekávat v prvních měsících.

     VAROVÁNÍ
• Pouze pro domácí použití.
• Okamžitě zlikvidujte všechny obalové materiály, protože mohou představovat 

riziko udušení.
• Nepoužívejte příslušenství/nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.

DŮLEŽITÉ
• Výrobek by neměl být používán ve vlhkém prostředí.
• Vyhněte se použití tohoto výrobku venku.
• Nemělo by se používat v nikde, kde bude probíhat čištění automatickým mycím 

systémem.
• V souladu s námi doporučeným použitím (spánek, sezení a sezení podél okraje) 

je bez omezení přípustné omezení hmotnosti na maximálně 150 kg (pohyblivá 
hmotnost) na celou plochu lůžka.

Upozorňujeme, že výrobce nemůže nést odpovědnost za přetížení.
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Požární bezpečnost

Produkty TEMPUR ARC™ Bed Range splňují platné bezpečnostní normy, které se mohou 
lišit v závislosti na produktu nebo regionu. Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
Neopatrnost způsobuje požár – důrazně doporučujeme nekouřit v posteli. 

VAROVÁNÍ
• Nebezpečí požáru: Udržujte produkty mimo dosah otevřeného ohně

Instalace 

Pro správnou a bezpečnou instalaci SI PROSÍM NALISTUJTE DALŠÍ POKYNY K INSTALACI 
V NÁVODU NA MONTÁŽ.

Čištění a údržba

Čistá ložnice může mít velký vliv na vaše prostředí pro spánek, a tím i na kvalitu spánku.
Pro zachování vzhledu vaší postele doporučujeme pravidelné vysávání jemným nástavcem 
nejlépe jednou týdně. To šetrně odstraňuje prach z povrchu bez poškození textilie a snižuje 
hromadění prachu. 

DŮLEŽITÉ
• Skvrny vždy odstraňte co nejrychleji, než proniknou do vláken. Pokud je 

neodstraníte včas, může to mít za následek trvalé skvrny.
• Vyhněte se promáčení, protože tekutina může prosakovat látkou a poškodit 

podkladový materiál.
• NEOTÍREJTE materiál s příliš velkou silou, abyste odstranili skvrnu, protože by 

ho to mohlo poškodit.

    POZNÁMKA
• Pokud se tekutina rozlije, absorbujte co nejvíce tekutiny pomocí obyčejné bílé 

kuchyňské papírové utěrky nebo bavlněného hadříku, abyste zabránili trvalému 
znečištění.

• Většinu skvrn lze odstranit vlažnou vodou, případně pH neutrálním prostředkem 
na mytí nádobí.

• Pokud flek nebo skvrna zaschly, odstraňte co nejvíce nečistot vysavačem s 
měkkým kartáčem.
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DALŠÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ POLOHOVATELNÉ 
A ÚLOŽNÉ POSTELE TEMPUR ARC™ ADJUSTABLE AND 
STORAGE  

Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, protože vám poskytnou návod, jak 
používat váš produkt a co můžete očekávat v prvních měsících.

    VAROVÁNÍ
• Používejte polohovatelné a úložné lůžko TEMPUR ARC™ pouze pro zamýšlené 

použití, jak je popsáno v této příručce.
• Níže uvedení uživatelé mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem 

nebo jsou-li instruováni o bezpečném používání a plně chápou z toho vyplývající 
rizika.

Mezi tyto uživatele patří:
- Děti od 8 let
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi
- Osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

• Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou 
hrát.

• Čištění a uživatelskou údržbu NESMÍ provádět děti bez dozoru.
• Nedoporučuje se dovolit dětem a/nebo domácím zvířatům hrát si na posteli 

nebo pod ní.
• Nepoužívejte příslušenství/nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.



8

DALŠÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ ÚLOŽNÉHO LŮŽKA TEMPUR 
ARC™ STORAGE

    VAROVÁNÍ
• Držte hlavu dál od rámu. Buďte velmi opatrní, abyste se při otevírání rámu 

neuhodili do hlavy. Mějte na paměti, že zvedací mechanismus při otevírání 
nahoru vyvíjí velkou sílu, aby zvedl systém až na konec.

    POZOR
• Při otevírání a zavírání úložného lůžka dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty 

v pantech nebo pod úložným rámem. 

DALŠÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ POLOHOVATELNÉ 
POSTELE TEMPUR ARC™ ADJUSTABLE

 
   NEBEZPEČÍ 

• Nepoužívejte v žádném prostředí, kde se mohou vyskytovat hořlavé, výbušné 
plyny nebo páry. (např. anesteziologie) 

  
    VAROVÁNÍ

• Baterie dodávané s elektronickým příslušenstvím nejsou dobíjecí a nesmí se 
vkládat do nabíječky baterií.

    POZOR
• Nesedejte ani nestůjte na koncích rámů, pokud jsou ve zvednuté poloze.
• Při nastavování polohy základny postele dávejte velký pozor, abyste se vám 

nezachytily prsty v mechanismu.

DŮLEŽITÉ
• Nepoužívejte ke zvedání a spouštění břemen v průmyslových nebo technických 

aplikacích.
• Vyhněte se silám, které překračují jmenovité hodnoty uvedené na typovém štítku 

motoru.
• Polohovatelná postel musí být umístěna na rovném povrchu, aby nedocházelo k 

deformaci kování.
  

    POZOR
• Elektrické komponenty by měly být připojovány nebo odpojovány pouze tehdy, 

když je odpojen napájecí kabel.  
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Odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje způsoby odstraňování problémů během instalace a každodenního 
používání.
PROSÍM PŘEČTĚTE SI NÁVOD NA MONTÁŽ NASTAVITELNÝCH RÁMŮ PRO PÁROVÁNÍ A 
ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A MOTORŮ

Co dělat v případě chyby:
Pokud narazíte na chybu, která není uvedena v tabulce níže, kontaktujte prosím svého 
obchodního zástupce/dodavatele.

Problémy Možná příčina Řešení
Dálkové ovládání nebo 
motorovy systém nefunguje.

Žádné síťové napětí. Připojte napájení ze sítě.

Pohon je náhle
neschopný provozu.

Dálkové ovládání nebo 
motor je vadný.

Kontaktujte prosím svého 
obchodního zástupce.

Baterie dálkového 
ovladače je vybitá.

Zkontrolujte baterii a v případě 
potřeby ji vyměňte.

Zavedené spojení bylo
přerušeno.

Zkontrolujte kabely a v případě 
potřeby je znovu vložte.

Seznam příslušenství a náhradních dílů

Příslušenství Náhradní díly 
83715503 Sada bočních zarážek matrace 83715290 Motor Premium 
83715283 Úložná pletivová síť 135×190 cm 83715291 Motor Entry 
83715284 Úložná pletivová síť 140×200 cm 83715292 Dálkové ovládání 

Premium
83715285 Úložná pletivová síť 150×200 cm 83715293 Dálkové ovládání Entry
83715286 Úložná pletivová síť 160×200 cm
83715287 Úložná pletivová síť 180×200 cm
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Další informace o čištění a údržbě elektrických součástí

POZNÁMKA
• Než začnete čistit pohonný systém, vždy odpojte napájení!
• Nikdy nečistěte motorovou jednotku v automatickém mycím systému nebo 

vysokotlakým čističem.
• Nedovolte, aby kapalina pronikla do jednotky. Mohlo by dojít k poškození 

systému.
• Nepoužívejte čisticí prostředek, který obsahuje benzen, alkohol nebo podobná 

rozpouštědla.
• Vyčistěte elektrické součásti podle potřeby suchým antistatickým hadříkem.
• Ujistěte se, že jste nepoškodili propojovací kabel jednotky.

Likvidace elektrických součástí

Pro ochranu životního prostředí a nejlepší možné opětovné využití doporučujeme dodržovat 
níže uvedené rady pro recyklaci: 

Elektrické a elektronické součástky
S ohledem na ochranu životního prostředí by odpadní elektrické výrobky neměly být 
likvidovány s domovním odpadem. Odevzdejte k recyklaci do příslušných zařízení. 
Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být 
nebezpečné a mohou představovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s 
nimi nezachází správně.

Zařízení označená symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách níže jsou elektrická a 
elektronická zařízení. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrická a elektronická 
zařízení by se neměla vyhazovat do netříděného domovního odpadu, ale musí být 
shromažďována odděleně.
 

Elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním 
odpadem. Obyvatelé musí využívat dostupné systémy sběru ke snížení 
nepříznivých dopadů na životní prostředí v souvislosti s likvidací odpadních 
elektrických a elektronických zařízení a ke zvýšení příležitostí pro opětovné 
použití, recyklaci a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení.
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Demontáž motorové jednotky 

    POZOR
• Elektrické komponenty by měly být připojovány nebo odpojovány pouze tehdy, 

když je napájecí kabel odpojen..
• Nebezpečí poranění sevřením/rozdrcením!

Práce na pohonu provádějte v poloze, ve které na něj nepůsobí žádná břemena. 
Tak se vyhnete riziku rozdrcení nebo zranění.

Likvidace 3voltových baterií je v EU regulována směrnicí o bateriích 2006/66/EC 
a mezinárodně všemi příslušnými národními zákony a předpisy.
Baterie by neměla být likvidována s běžným domovním odpadem. Informace o 
recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

1. Přesuňte produkt do polohy, ve které nenese žádné zatížení.
2. Odpojte motor od napájení!
3. Odpojte všechny propojovací kabely.
4. Odstraňte vnitřní rám a otočte jej vzhůru nohama.
5. Zatáhněte pevně za rolety (A), dokud nejsou zcela odstraněny.
6. Vytáhněte motor dostatečně daleko, aby se držáky (C) dostaly ven z drážek (B).
7. Motor je nyní odpojený a lze jej vyjmout.
8. Zatlačte uzávěry (A) zpět na motor, aby se během přepravy neztratily.
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DOC.N.:BF600005

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce, Osaühing Bed Factory Švédsko, dceřinná společnost Tempur Sealy International, Inc.
registrovaný v Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estonsko,
prohlašuje, že následující produkt,
 
Základny nastavitelné postele TEMPUR ARC™
je dodáván v souladu s požadavky následujících směrnic a norem EU:

Směrnice Předmět
Směrnice 2006/42/ES Strojní zařízení
Směrnice 2011/65/EU RoHS
Směrnice 2014/35/EU LVD (směrnice pro nízké napětí)
Směrnice 2014/53/ES RED (směrnice o rádiových zařízeních) 
Směrnice 2014/30/EU EMC (elektromagnetická kompatibilita)
Směrnice 2009/125/ES Ekodesign  

Normy Předmět
Norma ISO 19833:2018 Nábytek — postele — zkušební metody pro stanovení stability, 

pevnosti a trvanlivosti
Norma EN1725:1998 Bytový nábytek. Postele a matrace. Bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody
Norma ISO 13759: 2012 Nábytek. Ovládací mechanismy pro sedací a rozkládací 

pohovky. Testovací metody

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Směrnice a normy jsou doplněny technickou dokumentací výrobku, která dokládá shodu 
výrobku.
Toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud byly provedeny významné změny v 
návrhu a/nebo konstrukci, které mají vliv na technickou dokumentaci.

Podepsáno za a jménem:
Osaühing Bed Factory Švédsko,
Dceřinná společnost Tempur Sealy International, Inc.
Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estonsko

Indrek Aasna - generální ředitel
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V případě jakéhokoli rozporu ve významu jakýchkoli přeložených verzí tohoto textu je rozhodující význam anglické 
verze.

ZÁRUKA

ZÁRUKA TEMPUR® 
Tento dokument stanoví podmínky a výjimky ze záruky TEMPUR® pro nové produkty 
TEMPUR® prodávané spotřebitelům po celém světě (kromě USA a Kanady). 

Kdo nabízí záruku TEMPUR®?
Výrobcem postelí TEMPUR ARC™ jeBed Factory Sweden OÜ, společnost registrovaná v 
Estonsku pod registračním číslem 11133916. Adresa sídla: Riia mnt 66 Viljandi 71009, 
Estonsko. Bed Factory Sweden OÜ (výrobce) je dceřinou společností TEMPUR-Sealy 
International, Inc.

Co je kryto?
Výrobce zaručuje, že všechna nová a originální lůžka TEMPUR ARC™ jsou po platnou 
záruční dobu bez materiálových vad způsobených vadným zpracováním nebo materiály (viz 
část Jak dlouho?), pokud není produkt výslovně vyloučen nebo pokud se na něj nevztahuje 
výjimka (viz sekce Výjimky).
Záruka na lůžko TEMPUR ARC™ se vztahuje na výrobky zakoupené spotřebiteli od výrobce 
nebo autorizovaného prodejce kdekoli na světě pro osobní použití, nikoli v rámci podnikání, 
obchodu nebo profese. Seznam autorizovaných prodejců je k dispozici na 
www.tempur.com

Jak dlouho?
Záruka TEMPUR® trvá po dobu uvedenou na nebo uvnitř obalu příslušného produktu 
nebo jak je uvedeno níže, počínaje datem nákupu (kromě případů, kdy se jedná o produkt 
vystavený na výstavě nebo předváděcí model, kdy záruka začíná od data výroby).

Záruční doba je obecně uvedena v záruční tabulce, ale výrobce doporučuje, abyste si 
překontrolovali záruční podmínky pro zemi, ve které jste produkt původně zakoupili, protože 
může platit jiná záruční doba. K tomu prosím navštivte www.tempur.com
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Produkt: Postele a součásti postelí Záruka na 
produkt 

Co je kryto?

Základny postelí (vnější rámy) a čela 
postelí TEMPUR ARC™ 

10 let Vady materiálu způsobené 
vadným zpracováním nebo 
materiály.

Vnitřní rámy postele TEMPUR 
ARC™ (pevný lamelový, pevný disk, 
nastavitelný lamelový, nastavitelný 
disk, úložný prostor)

5 let Vady materiálu způsobené 
vadným zpracováním nebo 
materiály.

Elektrické komponenty 
polohovatelných postelí TEMPUR 
ARC™: motor, dálkové ovládání a 
LED světla

3 roky Vady materiálu způsobené 
vadným zpracováním nebo 
materiály.

Co budeme dělat?
Pokud bude uplatněna platná reklamace v souladu s touto zárukou na lůžko TEMPUR 
ARC™, výrobce podle svého výběru nabídne buď opravu vadného produktu, nebo bezplatně 
poskytne ekvivalentní náhradní produkt.

Výrobce vrátí přiměřené náklady na doručení vadného produktu k opravě nebo výměně, 
pokud bude reklamace platná podle podmínek této záruky TEMPUR® a pokud produkt 
bude vrácen z adresy ve stejné zemi, ve které sídlí autorizovaný prodejce, od něhož byl 
produkt zakoupen. Opravený nebo vyměněný produkt bude bezplatně doručen na adresu 
ve stejné zemi, ve které sídlí autorizovaný prodejce, od něhož byl produkt zakoupen. Za 
všech ostatních okolností jsou náklady na dopravu spojenou s opravami nebo výměnami v 
odpovědnosti kupujícího.

V případě výměny se výrobce bude snažit poskytnout náhradní produkt ze stejné řady. 
Pokud však byla produktová řada ukončena nebo produkt není jinak dostupný, výrobce 
si vyhrazuje právo poskytnout náhradní produkt, který je podle vlastního uvážení výrobce 
podobný vadnému produktu.

Záruka na lůžko TEMPUR ARC™ poskytuje krytí od data nákupu (nebo data výroby v 
případě dřívějších výstavních/předváděcích produktů) původního produktu. Při poskytnutí 
opraveného nebo vyměněného produktu se neobnovuje. Za těchto okolností poběží záruka 
TEMPUR ARC™ po zbytek období počínaje datem původního nákupu nebo výroby, podle 
toho, co je relevantní.
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Výjimky

Záruka TEMPUR® neplatí, pokud:
• Produkt byl zakoupen použitý, z druhé ruky, od kohokoli jiného než od 

autorizovaného prodejce nebo přímo od výrobce. Seznam autorizovaných 
prodejců je k dispozici na tempur.com.

• Proces uplatnění reklamace v rámci záruky na lůžko TEMPUR ARC™ (uvedený 
v části „Jak uplatňujete nárok v rámci záruky na lůžko TEMPUR ARC™?“ níže) 
nebyl správně dodržen.

• Výrobek nebyl používán a/nebo s ním nebylo zacházeno s náležitou péčí a/nebo 
v souladu s pokyny k použití, čistotě a údržbě popsanými v návodu k použití a 
na webu tempur.com

• Produkt byl úmyslně poškozen nebo poškozen v důsledku nedbalosti, řezů, 
popálenin, zaplavení nebo jiného nesprávného použití vámi nebo jakoukoli třetí 
stranou.

• Výrobek byl mokrý nebo namočený v rozporu s doporučeními výrobce.
• Bylo zjištěno, že výrobek je velmi poskvrněný, znečištěný a/nebo jinak 

nehygienický.
• Výrobek byl změněn nebo opraven bez předchozího souhlasu výrobce.
• Vada je důsledkem běžného opotřebení.
• Došlo k otevření nebo neoprávněné manipulaci s motory nebo dálkovým 

ovládáním – s výjimkou přihrádek na baterie. Záruka bude neplatná, pokud 
dojde k neoprávněné manipulaci s vnitřními funkcemi těchto součástí.

• Byl výrobek přetížen nebo zneužit v rozporu s váhovými omezeními výrobce.

Jak uplatňujete nárok v rámci záruky TEMPUR®?
Chcete-li uplatnit nárok v rámci záruky TEMPUR ARC™ musíte:

• Kontaktovat autorizovaného prodejce, od kterého jste produkt původně zakoupili 
(dále jen „prodejce“). Pokud prodejce již nepůsobí nebo již není autorizovaným 
prodejcem postelí TEMPUR ARC™, kontaktujte prosím výrobce.

• Předložit originál faktury nebo prodejního dokladu jako doklad o nákupu.
• Vrátit výrobek prodejci nebo výrobci (avšak pouze v případě, že si výrobek 

vyžádal). Pokud výrobce určí, že reklamace je platná v souladu s podmínkami 
této záruky na lůžko TEMPUR ARC™, budou vám vráceny přiměřené náklady na 
doručení vadného produktu, pokud byl produkt vrácen z adresy ve stejné zemi, 
ve které sídlí prodejce.
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Naše odpovědnost vůči vám
Odpovědnost výrobce je omezena na náklady na opravu a/nebo výměnu produktu v 
rámci záruky na lůžko TEMPUR ARC™. V souladu s tím výrobce nenese odpovědnost za 
žádné další povinnosti při ztrátě nebo poškození, ať už jsou jakkoli způsobeny nákupem, 
vlastnictvím, prodejem nebo používáním produktu. Výrobce však žádným způsobem 
nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené jeho 
nedbalostí, podvodem nebo úmyslným klamáním.
Výrobky se prodávají pouze pro domácí a soukromé použití. Výrobce vůči vám nenese 
žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu 
obchodní příležitosti.

Vaše zákonná práva
Záruka na lůžko TEMPUR ARC™ nemá vliv na zákonná práva spotřebitele podle platných 
zákonů, ale jejím cílem je tam, kde je to vhodné, práva spotřebitele posílit.


