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NÁVOD K POUŽITÍ
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POUŽITÍ
Stupínek je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility. Stupínek je určen pro snadnější překonávání
výškových rozdílů. Používá se např. jako stolička k vaně a sprchovému koutu.
POPIS
Konstrukce stoličky je vyrobena z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti,
doplněna ve spodní části protiskluzovými nástavci, které dodávají vysokou stabilitu.
Nášlapná část je z tvrzené gumy, která má protiskluzovou úpravu. Typ 602 má navíc
podpůrné madlo, které je přichyceno čtyřmi šrouby ke konstrukci stoličky.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Výška stoličky: 23 cm
Rozměr nášlapné plochy: 36x29 cm
Nosnost: 160 kg
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním stupínku si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním stupínku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Stupínek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 160 kg.
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části stupínku, tj. stupínek se čtyřmi protiskluzovými
nástavci a podpůrné madlo se čtyřmi šrouby a matkami (pouze u modelu 602).
PŘIPEVNĚNÍ MADLA (POUZE TYP 602):
Madlo připevníte k stupínku šrouby a matkami dodanými jako součást balení.
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ÚDRŽBA
Stupínek nevystavujte dlouhodobému působení vlhkosti, po použití nebo následném
očištění sedačku řádně osušte. Stoličku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.
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