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Sedačka do vany »ALUMINIUM«, otočná
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! Bezpečnostní pokyny:
· Tělesná hmotnost uživatele: maximálně 120 kg!
· Vanovou sedačku používejte pouze tehdy, pokud vám pečovatel může pomoci vstoupit, sednout a 
vstát.
· Sedačku smějí používat pouze lidé, kteří mohou kontrolovat rovnováhu při sezení!
· Jsou-li části vaničky poškozené, ohnuté nebo zdeformované, již je nelze dále používat!
· Všechna 4 opěrná ramena s gumovými zátkami musí pevně spočívat na okraji vany. Před každým 
použitím zkontrolujte bezpečné uložení!
· Mýdlo a šampon zvyšují riziko uklouznutí!
· Vanová sedačka není vhodná pro dlouhodobé sezení!
· Pro optimální bezpečnost doporučujeme pravidelně kontrolovat gumové zátky a v případě potřeby 
je vyměnit!
· K opravám se smí používat pouze originální náhradní díly! 

Záruka: 
Podle zákonných nároků na záruku.
Vyloučeno ze záruky: Poškození způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením a spotřebou, 
jakož i vady, které mají jen zanedbatelný vliv na hodnotu nebo použitelnost zařízení.
Technické změny a doplňky, jakož i nesprávné údržbářské práce ztratí záruku a odpovědnost za 
výrobek obecně.
Vyhrazujeme si právo na změny, které slouží technickému vylepšení.
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·  Vanová sedačka se dodává předem smontovaná.
·  Nejprve se obě opěrky rukou  "1" zasunou do příslušných zásuvek do strany, až uslyšíte, 
jak zacvaknou na místo pomocí níže uvedeného tlačítka.
Poté zatlačte 4 trubice opěrných ramen "2" do opěrných trubek "3" otočného sedačky. 
Nyní nastavte přednastavení šířky zatlačením zkumavek dovnitř nebo vytažením, dokud je 
neslyšíte zacvaknout na místo pomocí tlačítka. Poté toto nastavení opravte pomocí 4 
přiložených klipů "4".
Nyní je otočné sedadlo se 4 nosnými prvky umístěno na okraji vany a upevněno k vaně 
otáčením dvou zajišťovacích šroubů "5" ve směru hodinových ručiček. 

Použití:
Před každým použitím musí ošetřovatel zajistit, aby bylo sedadlo vany bezpečné.
zkontrolovat. Po sezení / nastoupení zatáhněte za zajišťovací páku "6" a sedadlo otočte do 
požadované polohy. V tomto okamžiku zacvakněte páku do jednoho ze 4 zářezů. Sedadlo 
musí být správně zajištěno!

! Sedejte vždy uprostřed sedačky, jinak hrozí nebezpečí převrácení a 
uklouznutí! 

Technické údaje:

Životnost:
Koupelnové sedadlo je konstruováno pro životnost 10 let.

Čištění / dezinfekce:
K čištění nepoužívejte ostré nebo drsné předměty ani čisticí prostředky. Nejlepší způsob, jak 
vyčistit sedačku, je navlhčení hadříkem pomocí běžných jemných domácích čisticích 
prostředků.
Důležité: Při používání dezinfekčních prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce k použití.

Účel:
Otočné sedátko »ALUMINIUM» je určeno výhradně k sezení při mytí / sprchování ve výšce 
okraje vany.
Použití vany je indikováno v případě funkčního narušení pohybu / držení těla trupu (např. 
neuromuskulární onemocnění nebo v případě poruch rovnováhy), nedostatečného fungování 
dolních nebo horních končetin (např. amputace, ochrnutí, onemocnění kloubů, 
neuromuskulární onemocnění).
Umožňuje čištění těla s dostatečnou sedací kapacitou, případně s podporou pečovatele.

Před prvním použitím:
Před prvním použitím zkontrolujte úplnost a případné poškození.

Montáž:

► Všechna čtyři opěrná ramena 
musí spočívat na okraji vany s 
celým gumovým profilem 
(minimální podpora 5 cm).

► Ujistěte se, že obě strany jsou 
vytočeny stejně! 

► Sedačka do vany »ALUMINIUM«, otočná 

Materiál: Rám hliník, potažený, plast 
skořepiny sedadla

Výška opěradla: cca 37 cm

Barva: bílá max. zatížení: 130 kg

Sedací plocha: cca 44 x 36 cm hmotnost: 4,2 kg

Šířka: cca 53,5 cm vnitřní šířka vany: od cca 56 cm
do cca 66 cm

Délka: cca 73,5 cm - 78,5 cm Nastavitelnost: 90° (4 x)
uzamykatelné

Výška: cca 53 cm

Číslo produktu 11 200 / sedačka  do vany »ALUMINIUM«, otočná

! Věnujte pozornost 
těsnému uložení 
sedačky do vany!



  









