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1. ÚVOD
 
Děkujeme, že jste si zakoupili koupelnové výrobky MOPEDIA od společnosti Moretti
S.p.A. Tato uživatelská příručka obsahuje několik návrhů, jak správně používat produkt,
který jste vybrali, a poskytuje několik cenných rad pro vaši bezpečnost. Než začnete
produkt používat, přečtěte si pozorně tento návod. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte
svého prodejce a požádejte o radu a pomoc. V případě pochybností doporučujeme
kontaktovat prodejce, který vám může správně pomoci a poradit.
 
POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda některá součástka nemá poškození při
přepravě a otestujte ji. V případě poškození zařízení nepoužívejte. Další pokyny získáte
od svého prodejce.
 
2. URČENÉ POUŽITÍ
 
Koupelnová židle od Moretti je určena k snazšímu použití sprchy pacientem.
 
POZOR!

Nepoužívejte produkt k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z
nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněné změny rámu produktu.
Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez
předchozího upozornění.

 
3. CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 
Moretti SpA tímto prohlašuje, na svou vlastní výhradní odpovědnost, že výrobky
vyráběné a prodávané společností Moretti SpA a patřící do kategorie koupelnových
pomůcek jsou v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými ve směrnici 93/42 / EHS
o zdravotnických prostředcích a dalšími úpravami.
Za tímto účelem Moretti S.p.A. ručí a prohlašuje na vlastní odpovědnost:
1. Dotyčná zařízení splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42 / EHS, jak je
stanoveno v příloze VII výše uvedené směrnice.
2. Úplný seznam dotyčných zařízení uvedených v příloze A prohlášení.
3. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ.
4. Dotyčná zařízení NEJSOU URČENY KLINICKÝM VYŠETŘENÍM.
5. Dotyčná zařízení se prodávají v balení NESTERILNÍ.
6. Dotyčná zařízení by měla být považována za zařízení patřící do třídy I.
7. NEPOUŽÍVEJTE / neinstalujte příslušná zařízení k žádnému jinému účelu, než který je
výslovně uveden společností Moretti S.p.A.
8. Moretti S.p.A. udržuje a předkládá dokumentaci osvědčující shodu se směrnicí 93/42 /
EHS příslušným orgánům a další změny.
 
 



4. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
 
• NEPOUŽÍVEJTE tento produkt ani žádné dostupné volitelné vybavení, aniž byste si
nejprve přečetli tento návod a porozuměli mu. Pokud nerozumíte výstrahám, výstrahám
nebo pokynům, obraťte se před použitím tohoto zařízení na zdravotnického pracovníka,
prodejce nebo technický personál, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození.
• Udržujte zabalenou židli mimo zdroje tepla
• SERVISNÍ ŽIVOTNOST - limit použití produktu je určen opotřebením součástí.
• VŽDY udržujte ruce a prsty mimo pohyblivé části, aby nedošlo k poranění.
• NEDOVOLUJTE dětem, aby si hrály nebo obsluhovaly židli.
 
5. OBECNÝ POPIS
 
RS831-RS833
Koupelnové sedačky s opěradlem nebo bez opěradla, s lakovaným hliníkovým rámem,
sedadlo tvaru U a opěradlo (pokud je přítomno) z HDPE (polyethylen s vysokou
hustotou). Nastavitelná výška pro lepší přizpůsobivost. Protiskluzové gumové hroty.
Montáž bez nářadí.
 
6. MONTÁŽ
 
RS827, RS829, RS831, RS833
Výrobek je dodáván v nesmontovaném stavu a lze jej snadno sestavit bez použití
jakýchkoli nástrojů. V balíčku najdete:
- nohy (4 ks)
- sedadlo (1 ks)
- opěradla opěradla (2 ks) (pouze RS829 - RS833)
- opěradlo (1 ks) (pouze RS829 - RS833)
• Namontujte 4 nohy na podpěry sedadla pomocí tlačítek.
• Je-li to nutné, otočte gumové nožičky tak, aby měly správný nosný povrch.
• Montáž opěradla na opěradlo pomocí tlačítek (pouze RS829 - RS833)
• Kombinujte sedadlo a opěradlo (pouze RS829 - RS833)
 
7. PŘED POUŽITÍM
 
• Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro lidi a
věci.
• Zkontrolujte správnou montáž zařízení.
 
 



8. UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ
 
Výrobce a distributor neodpovídají za žádnou odpovědnost za důsledky nesprávného
použití produktu.
• Vždy pomáhejte pacientovi s obtížemi při chůzi, aby se postavil na sedadlo.
• Nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na štítku
umístěném na rámu produktu.
• Během polohování se vyhněte náhlým pohybům.
• Buďte opatrní na mokrých podlahách, na mokrých nebo kluzkých površích, mohlo by to
ztížit umístění pacienta.
• Neskladujte produkt venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu produktu a správné
upevňovací šrouby a stav pryžové ochrany.
• V případě pochybností o použití, úpravě nebo údržbě výrobku se obraťte na svého
prodejce.
Z žádného důvodu nepřekračujte maximální nosnost!
 
9. JAK POUŽÍVAT
 
• Umístěte sedadlo do vany a utáhněte zarážky, aby bylo stabilní.
• Umístěte rukojeť na opačnou stranu než místo přístupu do sprchy.
• Pokud je to nutné, pomozte pacientovi sedět na sedadle.
• Použijte rukojeť jako pomůcku pro pohyb a správné umístění v sedadle.
 
RS827-RS829-RS831-RS833-RS838-RS839
Nastavení výšky
Stisknutím kolíku seřídíte sedadlo tak, že odstraníte tyč a vložíte ji do otvorů do
požadované výšky a ovladatelnosti pacienta. Vraťte zarážku do otvoru a zajistěte ji.
Zkontrolujte, zda jsou všechny čtyři nohy stejné výšky.
Umístěte sedadlo na rovný rovný povrch. 
Před použitím zkontrolujte stabilitu sedadla.
 
10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
 
K očištění pomůcky použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejných částech)
smíchaný s vodou. Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí
prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují
odírání plastových povrchů a korozi kovových povrchů.
Výrobní společnost neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by během
čištění mohly poškodit povrch produktu nebo korozivní chemikálie.
 
Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí
prostředek.
 
 



11. PODMÍNKY LIKVIDACE
 
V případě likvidace nepoužívejte vkládací nádobu na komunální odpad. Doporučujeme
zlikvidovat židli na vhodných místech pro recyklaci.
 
12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI
 
RS831
Rozměry: 50 x 46 cm, výška 41 - 53,7 cm
Sezení: 48 x 33 cm
Hmotnost: 2,3 kg
Maximální nosnost: 110 kg
 
13. ZÁRUKA
 
Výrobky Moretti jsou garantovány z materiálních nebo výrobních vad po dobu (dvou) 2 let
od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na
škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka
nebude platná, pokud nebudete přesně dodržovat pokyny pro použití. Správné
zamýšlené použití zařízení je uvedeno v této příručce.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené zraněním osob nebo jiným způsobem
způsobeným nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím nebo v souvislosti s ním.
Výrobce nezaručuje výrobky za poškození nebo závady za následujících podmínek:
přírodní katastrofa, nepovolená údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy se
zdrojem napájení (pokud jsou k dispozici) použití náhradních dílů nedodaných
společností Moretti, nesprávné použití, nepovolená změna , poškození při přepravě (jiné
než původní zásilka Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v
příručce. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení během správného
používání zařízení.
 
14. OPRAVA
 
14.1 Záruční oprava
V případě, že je produkt Moretti v záruční době vadný na materiálních nebo výrobních
vadách, Moretti potvrdí se zákazníkem, zda lze závadu odstranit ze záruky. Moretti může
podle svého výhradního uvážení opravit nebo vyměnit záruční položku u prodejce Moretti
nebo v místě Moretti. Mzdové náklady na opravu mohou být účtovány společnosti Moretti,
pokud je na opravu poskytována záruka. Oprava nebo výměna neobnovuje ani
nerozšiřuje záruku.
14.2 Oprava není kryta zárukou
Produkt, na který se záruka nevztahuje, lze vrátit k opravě až po předchozím souhlasu
zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu v případě opravy, na kterou se
nevztahuje záruka, nese v plném rozsahu zákazník nebo prodejce. Opravy výrobků, na
něž se záruka nevztahuje, jsou poskytovány po dobu šesti (6) měsíců ode dne, kdy
obdržíte opravený produkt.



AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.
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14.3 Vadné zařízení
 
Zákazník bude informován, pokud Moretti po kontrole a testování vráceného produktu
tvrdí, že produkt není vadný. V tomto případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré
náklady na dopravu uhradí zákazník.
 
15. NÁHRADNÍ DÍLY
Originální náhradní díly výrobce jsou garantovány po dobu 6 (šesti) měsíců od data přijetí.
 
16. VÝLUKY 
Kromě případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona výrobce nenabízí žádné
prohlášení, záruky nebo podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně jakýchkoli prohlášení,
záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení.
Výrobce nezaručuje, že používání produktu bude nepřetržité nebo bezchybné. Doba trvání
předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích
zákona. Některé státy nepovolují omezení týkající se doby trvání předpokládané záruky ani
vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro
spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá prohlášení a
omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.
 


