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• Uvolněte přepravní upevnění (A obr.3) tahem za ‘O’ 
kroužek směrem nahoru a vyzvednutím kuličky ze slotu na 
límci kolem těla spouštěče. 

• Stiskněte spodní část západky na zadní straně sedátka
(A obr. 4) a současně sedátko dostatečně zvedněte tak, aby 
se spouštěč mohl odpojit ze slotu v západce (B obr.4) a 
z úchytu pro umístění spouštěče (C obr.4). Nyní lze 
spouštěč odstranit od základny. 

• Zvedněte sedací část ze základny. 

• Zpětnou montáž proveďte opačným postupem. Pokud 
nechcete zařízení Archimedes převážet, neupevňujte 
znovu přepravní pásek. 

Přepravní pásek stačí připevnit k zadní straně sedací části tak, 
aby spojoval sedátko a základnu při přenášení zařízení 
Archimedes. 

Umístění zařízení Archimedes do vany

• Před umístěním zařízení Archimedes do vany zkontrolujte 
povrch, na který se budou přisávat přísavky – zda je čistý a 
není pokryt zbytky koupacího oleje nebo čistícího 
prostředku. odstraňte podložku proti uklouznutí. 
UPOZORNĚNÍ: přísavky se nemusí dostatečně přichytit 
na zdrsněné a protiskluzové části vany. 

• Odstraňte spouštěč a sedací část ze základny (viz kapitola  
“Začínáme”).  Navlhčete jednotlivé přísavky a umístěte 
základnu co nejblíže k zádům vany. Spouštěč umístěte do 
zásuvky v zádní části základny. 

• Sklopte podložky pro přenášení na sedátko a zasuňte 
sedátko do základny. Umístěte horní část spouštěče do 
slotu v západce (B obr. 4) na zadní straně sedací části a 
ujistěte se, zda ‘zacvakl’ na své místo. 

• Zastrčte ruční ovládání do vedení spouštěče (obr.6&7). 

Používání zařízení Archimedes

• Stiskněte tlačítko  na ručním ovladači pro zvedání 
sedátka. 

• Uvolněte tlačítko  poté, co sedátko dosáhne úrovně
okraje vany. POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je podložka 
pro přenášení v rovině okraje vany a zda je o něj opřená 
(obr.8) a teprve poté přejděte k přesunu osoby. 

• Posaďte se na podložku pro přenášení a přesuňte se na 
sedátko. 

• Pro spouštění dolů stiskněte tlačítko  . Pokud tlačítko 
v kterémkoli bodě uvolníte, spouštění se zastaví. 

• Pro zvedání sedátka stiskněte tlačítko  . Poté, co 
podložka pro přenášení dosáhne úrovně okraje vany a opře
se o něj, tlačítko uvolněte.  

UPOZORNĚNÍ: V případě nebezpečí lze posun sedátka 
kdykoli zastavit odpojením ručního ovladače tak, že jej 
vytáhnete z vedení spouštěče (obr.6). 

Cz-1 Návod k použití

Model Archimedes společnosti Mangar je velmi lehký, 
bateriemi napájený a spouštěčem ovládaný zvedací systém pro 
vany, určený pro snadné ovládání. Archimedes vám zajistí 
mnoho let bezproblémového koupání, přičemž vyžaduje jen 
běžné čištění a dobíjení baterií. 

Standardní sestava (obr.1) 
1 x Archimedes zvedací zařízení (včetně dvou podložek pro 

přenášení) (A). 
1 x utěsněné manuální ovládání (obsahuje dobíjecí baterii) (B). 
1 x dobíječ baterií (C). 

UPOZORNĚNÍ
• Důkladně si pročtěte tyto pokyny a pochopte je ještě

předtím, než se pokusíte provozovat zařízení Archimedes. 
• Archimedes může být používán jen jako pomůcka při

koupání – nikdy jej nepoužívejte mimo vanu. 
• Před použitím se přesvědčete, zda přísavky dobře drží.  
• Židle Archimedes je konstruována tak, aby šla ve vaně co 

nejníže. Není vhodná do van se zvláště úzkými nebo 
zakřivenými stranami/dny. Vždy zkontrolujte, zda židlová 
část volně klesá v plném rozsahu a pak volně stoupá. Před 
použitím ověřte, zda je židle správně umístěna. 

• Zabraňte tomu, aby Archimedes ležel na zadní straně ve 
vodě pro koupání. 

• Zajistěte, aby byly podložky pro přenášení prosty 
jakýchkoli překážek, jako jsou například madla ve vaně,
držáky mýdla a aby byla sedací část zvednuta. 
POZNÁMKA: Aby se  podložky nezachytily pod madly, 
jsou k dispozici ochranné prvky podložek ve formě
volitelného příslušenství. 

• Baterii dobíjejte pouze pomocí dobíječky Mangar, 
dodávané společně se zařízením Archimedes. 

• NIKDY nedobíjejte baterii v koupelně, venku nebo ve 
vlhkém prostředí. 

• Zařízení nepoužívejte tam, kde se nacházejí hořlavé směsi 
anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusíku. 

• Nespouštějte spínač, pokud je odpojen od základny. 
• Nepoužívejte zařízení Archimedes jako oporu při čištění 

vany nebo pokud se potřebujete dostat do vany, abyste 
z něco vyndali. 

Začínáme
Vybalení – Vyjměte obsah balení a zkontrolujte, zda v průběhu 

přepravy nedošlo k nějakému poškození. Pokud zjistíte 
jakékoli poškození, okamžitě kontaktujte dodavatele.  

Baterie – Před prvním použitím zařízení Archimedes ji 
musíte dobít následujícím způsobem: 

• Připojte manuální ovladač k dobíječi baterií a dobíječ
připojte do zásuvky MIMO KOUPELNU – nechejte dobíjet 
přes noc (viz “Dobíjení baterií”). 

Sedátko a základna – Zařízení Archimedes lze snadno 
rozdělit na tři části (obr.2). 
 

Pro oddělení sedátka od základny a spouštěče: 
 

• Zcela spusťte sedátko a sklopte podložky pro přenášení na 
sedátko. 
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Vyjímání zařízení Archimedes z vany

• Zcela spusťte sedátko. 
• Sklopte podložky pro přenos na sedátko. 
• Stiskněte západku na zadní straně sedátka (A obr.4) a 

zvedněte sedátko ze základny. 
• Vytáhněte spouštěč.

• Zvedněte páčku pro uvolnění přísavek na zadní straně
základny (A obr.9) a sklopte základnu dopředu. 

• Pokračujte ve sklápění základny kupředu. Tím se 
automaticky uvolní přísavky v přední části a následně
bude možné vyndat základnu z vany. POZNÁMKA: 
nepoužívejte páčku pro uvolnění přísavek (A obr.9) pro 
sklápění nebo zvedání základny. NIKDY se nepokoušejte 
uvolnit připevnění zadních přísavek tahem za vodící lišty. 

Manuální ovládání

Ruční ovladač je dokonale utěsněn a obsahuje dobíjecí baterii 
a světelný indikátor stavu baterie.  
 

Indikátor stavu baterie

Pokud stisknete tlačítko  nebo  , světelný indikátor 
(A obr.10)  poskytne informaci o stavu baterie dle 
následujícího: 
 
ZELENÁ – připraven na použití. 
 
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ - připraven na použití, ale baterii 
bude po této koupeli třeba dobít.  
 

ČERVENÁ – Baterii je třeba dobít ještě před použitím 
zařízení. Sedátko se nespustí dolů. POZNÁMKA: 
Mikroprocesor v ručním ovladači nepovolí spuštění 
sedátka, pokud zjistí, že by baterie nestačila na jeho 
následné zvednutí.  

 

Baterie není vyměnitelná. Poté, co dosáhne konce životnosti, 
což se projeví nemožností dalšího dobití (často zůstává na 
indikátoru stavu baterie červená), bude třeba celý ruční 
ovladač vyměnit za nový. Je třeba vrátit starý ovladač vašemu 
dodavateli nebo společnosti Mangar International pro 
bezpečnou likvidaci. NEHÁZEJTE manuální ovladač do 
běžných odpadků.

Dobíjení baterie
• Odpojte manuální ovladač od spouštěče (obr.6). 
• Připojte manuální ovladač na dobíječ baterie (obr.11). 
• Dobíječ baterií připojte do zásuvky mimo koupelnu a 

zapněte. Na dobíječi se rozsvítí jantarový indikátor, což 
znamená, že je dobíječka správně připojena k manuálnímu 
ovladači. 

Pokud potřebuje baterie dobít, manuální ovladač je třeba 
nechat dobíjet přes noc. Manuální ovladač můžete nechat 
dobíjet neustále, aniž by došlo k poškození baterie nebo 
dobíječky. Doporučujeme nechat manuální ovladač
v nabíječce neustále po dobu, kdy nepoužíváte zařízení 
Archimedes – mělo by se jednat o rutinní postup. 

Čištění
Zařízení Archimedes pravidelně čistěte stejným neabrazivním 
prostředkem, jaký používáte pro čištění vany. Před čištěním je 
vhodné oddělit sedátko od základny. Archimedes může být 
dezinfikován odpovídajícím sterilizačním roztokem, jako je 
třeba ‘Milton’ či jiný antibakteriální čistič.
Pravidelným čištěním dosáhnete prodloužení životnost a 
účinnosti zvedacího zařízení pro vany Archimedes.  

Skladování
Zařízení Archimedes je třeba skladovat se zcela spuštěným 
sedátkem a s odpojeným manuálním ovladačem. Při
dlouhodobém skladování zajistěte, aby byl Archimedes 
dokonale vysušen a aby byl skladován v suchém prostředí.  
 

Přepravní upevňovací pásek (A obr.3) je třeba připojit 
k sedací části tak, aby bylo možné zařízení Archimedes 
snadno zvednout a přenášet.  

Údržba
Archimedes byl navržen tak, že kromě běžného čištění 
nevyžaduje žádnou údržbu. Doporučujeme však každoroční 
prohlídku zařízení Archimedes u vašeho dodavatele nebo jiné 
náležitě kvalifikované osoby. Pro další rady se obraťte na 
svého dodavatele nebo na Mangar International. 
Archimedes neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel 
opravovat. Opravy či servis musí vždy provádět váš dodavatel 
nebo jiná oprávněná osoba. 
 

Zjištění závady
Pokud se sedátko nezvedá: 
• Zkontrolujte, zda je manuální ovladače ZCELA zasunut do 

zásuvky ve spouštěči (obr.6). 
Pokud se sedátko nespouští: 
• Zkontrolujte, zda indikátor stavu baterie nesvítí 
ČERVENĚ. Pokud ano, je třeba nechat ruční ovladač přes 
noc nabíjet. 

• Zkontrolujte, zda je manuální ovladače ZCELA zasunut do 
zásuvky ve spouštěči (obr.6). 

Specifikace
Archimedes 
 

Max. hmotnost uživatele:  150kg  (330liber) 
Celková hmotnost:  10kg 
Sedací část samostatně: 5,2kg 
Základna samostatně: 2,8kg 
Spouštěč: 2kg 
Výška sedátka (Min/Max):  8cm/45cm 
Příkon spouštěče:   12V: 7,5A 
Třída ochrany:   IP66 
 

Manuální ovladač (baterie) 
Typ:    NiCad 
Výstup:    12V: 7,5A 
Vnitřní ochrana:   samoresetovací pojistka 
Třída ochrany:   IP67 
 

Dobíječ baterie 
AC vstup:   230V: 1,22VA: 50-60Hz 
DC výstup:   17.4V: 70mA 
Vnitřní ochrana: samoresetovací tepelné odpojení 
Třída ochrany:   IP50 
Zařízení třídy II s dvojitou izolací 
 

Tento výrobek může být převážen v letadle. 

Cz-2 
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Seznam dílů
1 Komplet sedátka LA0010 8 Přepravní pásek LA0017 
2 Podložka LA0011 9 Manuální ovladač LA0018 
3 Závěs (sada 2 kusů) LA0012 10 Dobíječ baterií LA0019 
4 Komplet základny LA0013 11 Elektrický adaptér pro Evropu LA0020 
5 Přísavka (sada 4 kusů) LA0014 12 Vodící lišty podložek (pár) LA0021 
6 Komplet spouštěče LA0015 13 Instrukční příručka MI0173 
7 Úchyt spouštěče LA0016 14 Hand Control Keeper (with instructions) LA3706 

Symboly požité na značkách a v pokynech 

IP66 

IP67 

IP50

Pozor 

Pokyny pro 
konzultaci 

Střídavý proud 

Stejnosměrný 
proud 

Zařízení třídy II 
s dvojitou izolací 

Nebezpečné napětí 

Zařízení typu B 
(ochrana proti 
elektrickému šoku)

Indikátor stavu 
baterie 

Max/Min provozní 
teplota okolního 
prostředí 

Provozní cyklus 
 I  = provozní doba 
O = doba mimo provoz 

Maximální váhový 
limit pro uživatele 

Datum výroby 

Recyklujte – 
neodhazujte do 
běžného odpadu v 
domácnosti 

Stiskněte pro 
zvednutí sedátka 

Stiskněte pro 
spuštění sedátka 

Utěsněno proti 
postříkání vodou 

Utěsněno proti pronikání 
vody – do hloubky 1 
metru 

Bez ochrany proti 
vnikání vody 

+45ºC
ºC 
+4ºC 

Ni-Cd 
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Nezapojovat k 
elektrické síti v 
koupelně nebo venku
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Mangar International Ltd, Presteigne, Powys, LD8 2UF, Wales, UK.
Tel: +44(0)1544 267674  Fax: +44(0)1544 260287  E-mail: customerservice@mangar.co.uk

Website:  www.mangarinternational.co.uk




