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Sedačka na vanu PLUS je navržena pro bezpečné mytí / sprchování při sezení ve vaně. Mohou ji
používat osoby, které jsou schopny používat horní končetiny, s pomocí pečovatele.
Před prvním použitím: Vyjměte obsah z krabice. Před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při
přepravě všech dílů.
Pokud dojde k poškození při přepravě - NEPOUŽÍVEJTE. Další pokyny získáte u prodejce / přepravce.
 
Sestava

 Rukojeť je na desce připevněna dvěma plastovými šrouby (například pomocí mince). Při instalaci
vany na vaně musí být držadlo umístěno naproti vstupu.
Nasaďte nohy tak, že je vložíte do dlouhých otvorů shora, zepředu do stran a poté utáhněte upínací
kolíky (= nohy) ve směru hodinových ručiček. Seřiďte nohy tak, aby se dobře upevnily.
Koupelnová deska se nesmí tlačit tam a zpět. Desku upevněte odšroubováním upínacích šroubů na
obou koncích vany.
Ujistěte se, že je vana pevně usazena!

 
Použití
Před každým použitím zkontrolujte těsnost sedačky. Pokud lze desku znovu dotáhnout. Posaďte se
opatrně doprostřed desky, jednou rukou držte držadlo, zvedněte nohy a přendejte do vany. Seďte
prosím vzpřímeně doprostřed sedadla, jinak hrozí nebezpečí naklopení a sklouznutí!
 
Čištění / dezinfekce

 Při čištění nepoužívejte žádné ostré, drsné předměty ani čisticí prostředky.
Všechny části se nejlépe čistí navlhčeným hadříkem s jemnými domácími čisticími prostředky.
Sedačku lze dezinfikovat komerčním dezinfekčním prostředkem neobsahujícím chlor.

Musí být dodrženy směrnice MPG (směrnice o lékařských zařízeních). Čištění by mělo být prováděno v
souladu s pokyny Institutu Roberta Kocha (RKI) pro hygienu a prevenci infekcí.
 
!Bezpečnostní pokyny!

Sedačku musí používat osoby, které mohou svou rovnováhu ovládat samy za sebe!
Při sezení, vstávání a otáčení je třeba pomáhat pečovateli
Dodržujte maximální polohu použití (150 kg).
Pravidelně kontrolujte, zda je vana nepoškozená a zavázaná, jinak ji již nepoužívejte!
Před každým použitím je třeba zkontrolovat těsné uložení sedadla!
Sedačku musí používat pouze jedna osoba!
Buďte opatrní při používání šamponů a sprchových přípravků, kluzké nebezpečí! Nepoužívejte
mastné výrobky!
Sedačka není vhodná pro dlouhodobé sezení!
Upevňovací šrouby je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby je vyměnit.

 
Údržba
Vzhledem k tomu, že produkt nevyžaduje údržbu, stačí pravidelně kontrolovat viditelná poškození.
 
Záruka 
Podle zákonných nároků na záruku. Ze záruky jsou vyloučeny přirozené opotřebení, úmysl, nedbalost
nebo nesprávné zacházení nebo vady, které mají vliv na hodnotu nebo použitelnost nástroje pouze
zanedbatelně. Vyhrazujeme si právo na změny a technické zlepšení.
 



Upozornění
Změny na sedačce do vany nebo opravy musí provádět vyškolený personál a musí být používány
originální náhradní díly.
 
Technické údaje

rozměry: 70 x 35 cm
materiál: polypropylen (PP)
výška: 4 cm
Výška s rukojetí: cca 18 cm
barva: bílá
délka: cca 70 cm
seřízení utahovacích šroubů: 38 - 61 cm
max. nosnost: 150 kg
šířka: cca 28/35 cm
hmotnost: 2,55 kg
průměrná životnost: cca 10 let 
barva madla: žlutá, oranžová, červená, modrá, bílá
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