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IBC 9000 
Relaxační elektricky  

polohovací dvoumotorové křeslo 
 

 NÁVOD K OBSLUZE:       
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Děkujeme Vám za důvěru v naši značku, kterou jste vyjádřili zakoupením jednoho z našich 

výrobků. Naše elektricky polohovací patří mezi vysoce kvalitní a velice vyhledávané zboží. Špičkové 
provedení, jednoduchý, ale přitom elegantní design, snadná obsluha a dostupná cena – to vše vypovídá o 
tom, že Vaše rozhodnutí o koupi našeho výrobku bylo správné. 

Věříme, 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. Přejeme Vám mnoho příjemně strávených chvil pohody a spokojenosti 

s naším výrobkem.  

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Najdete zde užitečné rady, které 

vám pomohou správně a plně využívat všech vlastností tohoto zařízení. 

 
S dlouholetými 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. 
 
 
 
 
 

 1.  Základní popis přístroje l 

 
Výrobek je elektricky polohovací a relaxační křeslo. Toto křeslo je určeno pro pro interiérové 

použití, jak v domácnostech, tak v rehabilitačních ústavech,hotelech, fitness centrech, pečovatelských 
domech, nemocnicích a lázních. 

 
 

 
 
 

 2.  Technické údaje polohovacího křesla l  
 
 
Rozměry:    cca: v  107 x š  85 x h  82 cm 
Váha:    cca: 50 kg 
Max. dovolené zatížení: 120 kg 
Barevné provedení:  fialová,  šedá 

 
Napájecí část:   Napájení:  100-240 VAC / 50 - 60 Hz 

Příkon:  max. 100 W  
Napájecí adaptér je součástí přístroje. 

Počet polohovacích motorů: 2 motory 
 
Klimatické podmínky provozu: od +10o C do + 25o C vlhkost max. 85 %   

       skladování: od -5o C do + 45o C vlhkost max. 80 %  
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 3. Skladovací, přepravní a provozní teploty l 
 
 

V případě, že je přístroj skladován nebo přepravován v prostředí, jehož teplota je nižší než 5°C 
nebo je-li teplotní rozdíl větší než 30°C, přístroj nesmí být uveden do provozu dříve než 30 min 
poté, co byl přenesen do prostředí s běžnou pokojovou teplotou. Přístroj nesmí být používán 
v prostředí, jehož teplota je nižší než 10°C a vyšší než 25°C. Pozor na nadměrnou vlhkost v 
prostředí při provozu a skladování! Přístroj přepravujete v originálním balení anebo šetrně 
v pevném obalu, během přepravy přístroj chraňte před mechanickými rázy. 
 
 
 
 

 4. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ : 
 
 
 
 
 
 
 
        přečtěte si návod     chránit p řed 
       vlhkem 
 
 

- před uvedením zařízení do provozu, si pečlivě přečtěte návod k obsluze, důsledně dbejte jeho pokynů  
a uchovejte jej k dalšímu použití.  

- Přístroj instalujte dle pokynů tohoto návodu 
- Nedodržení těchto instrukcí muže způsobit poškození zdraví, ohrožení života nebo způsobit hmotné 

škody a poškození křesla.  
- Tento návod k použití uchovejte po celou dobu životnosti přístroje a uložte tak, aby byl čitelný a 

kdykoliv přístupný uživateli výrobku. 
- používejte přístroj pouze v zásuvkách s vhodným síťovým napětím 
- k provozování lehátka používejte pouze dodaný originální síťový adaptér 
- adaptér přístroje, jakožto i přívodní vidlici síťového napájení adaptéru umisťujte a zapojujte vždy tak, 

aby je bylo možno vždy pohodlně a bezpečně vypnout. Celkové odpojení přístroje od elektrické sítě se 
provádí vytažením síťové vidlice přívodního kabelu adaptéru ze síťového napětí 

- nepoužíváte-li křeslo, odpojte sítový adaptér ze sítě 
- u poruch během provozu, před každým čištěním a údržbou a po každém užití vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky 
- netahejte a netočte za kabely adaptéru, vidlici ze zásuvky nevytahujte mokrýma rukama 
- síťový kabel nenatahujte přes ostré hrany a zamezte jeho skřípnutí 
- průběžně kontrolujte neporušenost potahu křesla, sítového kabelu a sítového adaptéru, 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 použití muže vést k 
jeho závažnému poškození 

- nikdy nevystavujte křeslo dlouhodobému přímému slunečnímu záření a neponechávejte jej 
stát v blízkosti zdrojů tepla, muže to vést k negativním změnám zbarvení potahu 

- chraňte křeslo před poškozením ostrými předměty 
- vyvarujte se dlouhodobého jednostranného zatěžování křesla, a to především při chodu 

elektrického pohonu při polohování a stavení 
- nepřetěžujte křeslo 
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- chraňte křeslo před vlhkostí, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, jako jsou sauny, koupelny 

nebo plovárny 
- křeslo je určeno pro interiérové použití, nikdy jej nepoužívejte venku 
- za provozu nevystavujte křeslo teplotám nad 35 stupňů Celsia 
- nenechávejte zapnuté křeslo bez dozoru 
- křeslo není určeno pro komerční použití a lze jej používat pouze k účelům a způsobem uvedeným v 

tomto návodu k obsluze 
- křeslo nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu, návykových látek a léčiv snižujících pozornost a 

motorickou koordinaci. 
- Při polohování křesla dbejte na to, aby byl prostor v okolí křesla volný, zejména aby se v něm 

nepohybovali malé děti a domácí zvířata. Mohlo by dojít k jejich zranění.  
 
 
 
 

5. Pokyny pro užívání: 

 
Správný způsob usedání a sezení na křesle: 

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 sedáku a záda 
zádové opěrky. Neprovádějte  polohování  ani stavění  křesla nemáte-li opřená záda o operák křesla. 
 
 
 
Správný způsob používání polohovacího křesla: 

Nepoužívejte křeslo zcela bez oděvu, zamezte z vetší části přímému kontaktu pokožky s potahovou 
látkou křesla. 
 
 
 

Před uvedením do provozu: 
 

1. Opatrně vybalte křeslo z kartonové krabice. Při řezání dávejte pozor na hloubku řezu, aby nedošlo 
k poškození křesla 

2. Sejměte z křesla foliový obal. 
3. Rozbalte zádovou opěrku a nasaďte ji na ližiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte zacvaknutí 

záklapky na každé straně. 
4. Postavte křeslo na pevný, rovný podkladu, na plovoucí podlaze či parketách použijte filcové  

podložky na kluzáky křesla.  
 
 
Zapojení elektrické části křesla: 
 

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. Vyjměte z kapsy křesla ovladač. 
4. Zastrčte vidlici síťového kabelu do zásuvky 
5. Kontrolka adapteru svítí nepřerušovanou zelenou barvou a křeslo je připraveno k provozu. 
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6. Použití polohovacího křesla : 

Elektrické polohování a stavění 

 
1. Pomocí jednoduchého ovladače docílíte nastavení libovolné zvolené polohy. 
2. Polohování spustíte stisknutím a přidržením příslušného tlačítka na ovladači. V poloze, ve které 

chcete polohování zastavit, pustíte tlačítko pro polohování a křeslo zůstane ve Vámi zvolené poloze. 
3. 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. 
4. Je-li zvednutá nožní opěrka (podnožník), nenasedejte ani nevysedejte z křesla. Vždy ji pomocí 

ovladače vraťte do základní polohy (sklopená kolmo k sedáku). 
5. Klopením (stavěním) celého křesla do úhlu pro snazší nasedání a vysedání dochází k nadzvednutí 

celého křesla. Pro běžné sezení doporučujeme, aby křeslo dosedlo pevně k rámu umístěného na 
zemi. Tím docílíte delší životnosti. V případě, že křeslo nebude zcela dosedlé, dochází k malému 
kývání křesla a zatěžuje se celá konstrukce křesla. 

6. Polohovat lze zádovou i nožní opěrku současným stiskem dvou tlačítek. 
 
 

 7. Popis tlačítek ovladače : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklápění opěráku 

Zvedání opěráku 



 

Návod IBC 9000 v1.0 Stránka 6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvednutí podnožníku 

Složení podnožníku a 

zvednutí křesla 

Sklopení opěráku a 

zvednutí podnožníku 

zároveň 
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 8. Čištění a údržba : 

Křeslo je potažené koženkou nebo látkovým potahem (podle Vámi zvolené varianty). Podle druhu 
potahového materiálu ošetřujeme křeslo následujícím způsobem: 
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, syntetická 
nebo acetonová ředidla, mohli byste tak způsobit jeho poškození. Obsahuje-li Vaše křeslo elektrické součásti 
je nutné jej před každým čištěním odpojit od elektrické sítě. Opětovné připojení do sítě je možné až po  
dokonalém vyschnutí přístroje. 
 

 
Bezpečnostní opatření 
Při bouřce vypněte produkt ze zásuvky. 
Vykazuje-li přístroj jakýkoliv zápach či jakékoliv nezvyklé skutečnosti, informujte naše 
technické středisko.  
Pokud do vnitřních částí zařízení pronikne tekutina, konzultujte stav a jeho následné 
odstranění s technickým oddělením:  
 
 
 

 9. 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 k  servo 
motorům: 
 

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, případně jej zatlačte. Dbejte, 
aby kabely pod křeslem byly vždy volné a mohly se posouvat. 

 
 
 
 

 10. Záruční podmínky a kontaktní informace: 

 

Záruční podmínky se nevztahují: 

 

Na závady vzniklé nesprávným používáním, neodbornými zásahy či opravami přístroje, nesprávným 

zapojením, ovládáním, vlastními úpravami přístroje, chybnou instalací, přetížením, nevhodným způsobem 

dopravy, defekty způsobené i nešetrnou manipulací a dalšími činnostmi, které nemají původ ve špatném 

výrobním procesu čin nejsou způsobeny výrobcem (tedy defekty a poničení součástí, nezpůsobené vadou 

materiálu či výrobním postupem či normálními provozními podmínkami). 

Tyto záruční podmínky se nevztahují na situace, kdy byl přístroj vystaven vlhkosti, mokru nebo 

extrémním teplotním a povětrnostním podmínkám nebo zásadním změnám v prostředí použití a také vniknutí 

tekutin dovnitř  křesla  ( přístroje ) . 

Záruční podmínky se nevztahují na klasické opotřebení syntetické kůže a látkového potahu  její 

poškrábání – prosezení (ošoupání ) v rámci používání. 

Při mechanickém poškození křesla – polohování křesla opřeného o zeď či jinou překážku. 
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Na situaci, kdy nebylo servisní středisko včas informováno o závadách či potížích. 

 

 

Záruka propadá: 

Pokud jsou údaje na dodacím (záručním) listě mazány, pozměňovány nebo je záruční list zničen. Záručním 

listem je i faktura! 

Pokud je křeslo současně používáno(propojováno)  s jinými výrobky ostatních výrobců nebo je  s jinými 

součástkami. 

Byl-li přístroj viditelně poškozen uživatelem. 

 

Jak uplatňovat záruku? 

 

1. Dopravte přístroj nebo jeho poškozenou část servisnímu středisku. 

2. Pokud pro Vás není možné přístroj servisnímu středisku dopravit, domluvte si telefonicky návštěvu 

servisního technika. Servisní středisko si může účtovat domluvenou cenu za dopravu. 

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, která se skládá z ceny náhradních dílů a provedených servisních prací. 

 

 
 
 
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a byl proto opatřen značkou CE. 
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. 
Změny technických parametru, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. 
Záruční a pozáruční servis zajišťuje distributor: 
 
 
Distributor a autorizovaný servis: 
 
I.B.C.NV a.s. 
Žižkova 1089  
39501 Pacov CZ 
 
 
Reklamace a servisní středisko: 
Email: djelinkova@ ibc-pacov.cz 
Tel.:  +420 565 444 266 
 
 
 
 
 

 11. Likvidace přístroje: 

Přístroj předejte k ekologické likvidaci v jakémkoli sběrném dvoře v místě Vašeho bydliště, nebo výrobci. 

Likvidace přístroje musí být provedena v souladu s nařízením vlády (evropské direktivy) – zákon 185/2001 Sb. 

(2002/95/EC) o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 
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