
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Skládací židle Show (SA 415 1005) a Skládací trojnožka Pause (SA 113 2005) 

Skládací židle a skládací trojnožka jsou výškově nastavitelné a ideální pro 

odpočinek po dlouhé chůzi. Jsou velmi lehké a zaberou málo místa. Díky 

jejich snadnému složení jsou lehce přenosné.  

Dodržujte správný směr sezení.  

Model Židle Show Trojnožka Pause 

Reference SA 415 1005 SA 113 2005 

Celkové rozměry 

(rozložený stav) 

75 x 51 x 27 cm 
83 x 38 x 54 cm (maxi.) 
75 x 30 x 47 cm (mini.) 

Celkové rozměry 
(složený stav) 

88 x 27 x 7 cm 
98 x 39 x 6 cm (maxi.) 
88 x 30 x 6 cm (mini.) 

Výška od podlahy/ 
sedadlo 

55 cm 46 à 54 cm (pas 2,5 cm) 

Rozměry sedadla 36 x 15 cm 26 x 21 cm 

Váha 1,1 kg 1,0 kg 

Materiál hliník + nylonové plátno hliník + umělá hmota 

Barva Bronz a černá 

Maximální povolená 

váha 
 = 113 kg A 

 

Technické vlastnosti: 

Požádejte odborníka v oblasti zdravotnictví o poskytnutí informací o fungování 

těchto židlí. Dodržujte pokyny k použití. V případě pochyb se obraťte na 

prodejce.  

POZOR: Uživatel nesmí mít problémy s rovnováhou a musí dokázat 

sedět bez pomoci. 

POKYNY K POUŽITÍ: 

Židle a trojnožka nevyžadují žádnou montáž. Jsou dodány složené a zcela 

smonotované. Po ověření obecného stavu a kontrole utažení je možné 

výrobky rozložit:  

• Skládací židle: Odepněte suchý zip, který slouží k připevnění sedacího 

plátna a roztahujte obě části sedadla na každé straně od sebe, až se plátno 

sedadla natáhne.   

• Trojnožka: Držte sedadlo vpředu, táhněte ho směrem od prostřední trubky 

a snižte ho až do vodorovné polohy. Musí se přitom opírat o umělohmotný 

kroužek.  Nastavte požadovanou výšku pomocí tlačítek (všechny 3 nohy 

musí být nastaveny na stejnou výšku). 

POZOR: 

- Dodržujte doporučený směr sezení a pokládejte nohy po stranách 

sedadla.   

- Zkontrolujte správné zacvaknutí tlačítek na tyčce.    

- Riziko skřípnutí při skládání židle.  

DOPORUČENÍ / BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA PŘED POUŽITÍM ŽIDLE 

NEBO TROJNOŽKY: 

• Před každým použitím a po rozložení židle nebo trojnožky ověřte, zda 

správně stojí na všech nohách (4 v případě skládací židle / 3 v případě 

skládací trojnožky) a zda je stabilní. 

• Sedadlo trojnožky musí být vždy rovnoběžné s podlahou.  

• Podlaha musí být rovná, stabilní a co nejsušší. Židli neumísťujte na šikmou 

podlahu, do písku, na štěrk nebo na trávu.   

• Buďte velmi opatrní v případě vlhké, namrzlé nebo zasněžené podlahy. 

Mokré dlaždice mohou být rovněž nebezpečné a způsobit uklouznutí. 

• K zajištění bezpečnosti uživatele a o optimální funkce výrobků je zakázáno 

tyto používat osobami, jejichž váha je vyšší než 113 kg. 

• Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utažené, zda 

jsou nástavce v dobrém stavu a účinné a zda tlačítka správně zapadla.   

• Židle nepoužívejte v případě poškození nebo deformace, poněvadž již 

nezajišťují požadovanou stabilitu.  

• Před tím, než s na židli posadíte, zkontrolujte stav plátna. Plátno nesmí být 

potrhané ani rozpárané na žádné ze stran židle.  

• Nikdy se nepokoušet židli posouvat, pokud na ní někdo sedí.   

• Je zakázáno na židli stoupat.   

• Uživatel nesmí mít problémy s rovnováhou a musí být schopen sedět bez 

pomoci. 

• Pokud je to možné, požádejte další osobu o podporu a pomoc, aby nedošlo 

k pádu. 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA: 

• Nikdy nečistěte držadlo nebo nástavce mastnými prostředky na 

olejové bázi. Riziko pádu! 

• Pravidelně židle čistěte hadříkem namočeným ve vlažné mýdlové vodě a 

nechejte uschnout (nepoužívejte abrazivní prostředky nebo prostředky na 

bázi chloru, které by mohly výrobky poškodit nebo odbarvit). 

• Pravidelně kontrolujte připevnění a stav nástavců a plátna židle. Vyměňte 

je, pokud jsou poškozené.   

• Ověřte pevnost židlí, nesmí být poškozené ani popraskané.   

• Používejte výhradně náhradní díly dodané Drive DeVilbiss Healthcare 

France. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

Na židli a trojnožku je poskytnuta záruka v délce 1 roku. Tato záruka je 

poskytnuta na normální používání výrobku a nevztahuje se na závady 

způsobené špatnou údržbou, použitím nebo nedodržením uvedených 

doporučení. 

Záruka se netýká materiálů opravených nebo pozměněných bez souhlasu   

Drive DeVilbiss Healthcare France. Záruka nepokrývá normální opotřebení 

materiálů a dílů. Balné a dopravné jdou na náklady konečného dodavatele. 

Naše záruka nemůže v žádném případě být podnětem k přímému nebo 

nepřímému odškodnění.  
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