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Hliníkové sprchové toaletní křeslo 

Úvod 
Hliníkové sprchové toaletní křeslo Homecraft je vyrobeno z eloxovaných hliníkových 
trubek s otvorem, který umožňuje použití křesla jako toaletní stoličky nebo nad toaletní 
mísou. Na zádové opěrce se nachází tlačná rukojeť, kterou může používat doprovod. 
Opěrky nohou jsou volitelné. 

Montáž 
1. Připravte si matice, šrouby a rozpěry sedadla potřebné pro montáž zádové opěrky. 
2. Namontujte jednu stranu opěrky k rámu pomocí dvou šroubů, rozpěr a matic a 

zajistěte, aby byly dvě rozpěry proti k sobě vedeny mezi trubkami. 
3. Vytáhněte druhou stranu rámu opěrky, abyste zarovnali otvory a namontujte šrouby 

(tato operace může vyžadovat určité napnutí čalounění opěradla). 
4. Namontujte zbývající rozpěry a matice sedadla a dotáhněte šrouby, aby zádová 

opěrka pevně držela. 

Návod k montáži 
Hliníkové sprchové toaletní křeslo ovládá doprovod. Chcete-li zabrzdit, stiskněte páčku 
na zadní straně koleček. Tím se zabrání otáčení nebo přetočení koleček. Uvolněte brzdy 
zatažením za páčku. Zahákněte opěrky nohou na dvě rozpěry mezi předními nohami a příčnou výztuhou. 

Patky se sklopí, aby bylo možné z židle vysednout. 

Toaletní mísa zapadne do koleček pod sedadlem a připevňuje se a vytahuje zezadu. 

Upozornění 
• Ujistěte se, že je sprchové toaletní křeslo pro zamýšleného uživatele vhodné. 
• Nepřekračuje maximální hmotnost uživatele. 
• Nestoupejte na opěrky nohou, když se zvedáte nebo usedáte do křesla, protože by mohlo dojít k překlopení křesla dopředu. 
• Při zvedání nebo usedání do křesla vždy zabrzděte brzdy. 
• Nezapomínejte na to, že podlahy ve sprše jsou mokré a kluzké. Uvědomte si, že pokud se uživatel na křesle hodně předkloní a přenese 

těžiště ze zadních kol dopředu, bude mít křeslo tendenci klouzat dozadu i při zabrzděných brzdách. 
• Nesedejte na přední okraj sedadla, protože tím se křeslo překlopí dopředu. 
• Udržujte svislou polohu a opřete se o zádovou opěrku. 
• Ujistěte se, že před každým použitím probíhá kontrola křesla z hlediska poškození nebo opotřebení. 
• Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny díly bezpečné. 

VAROVÁNÍ! Při usedání nebo zvedání ze sprchového toaletního křesla vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Při zvedání nebo usedání do 
sprchového toaletního křesla je důležitý dohled druhé osoby. 

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické 
středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.  
Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití. 

KÓD POPIS 

091438738 Sprchové toaletní křeslo 

091438431 Volitelná opěrka nohou 

091081280 Náhradní čtvercová mísa 
091469287 Náhradní bílá sedačka s otvorem 
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Údržba 
Hliníkové sprchové toaletní křeslo Homecraft je navrženo tak, aby vyžadovalo minimální údržbu a aby bylo možné snadno, modulárně vyměnit 
jednotlivé díly a zajistit tak dlouhou životnost. Otírejte měkkým hadříkem. Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky. Používejte neutrální 
univerzální čisticí prostředky a teplou vodu. Sprchové křeslo můžete umístit pod tekoucí vodu s mírným tlakem nebo je osprchovat shora dolů, 
aby se usnadnilo čištění. 

Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně křeslo otřete roztokem chlórového dezinfekčního 
prostředku (haztabs/precept), opláchněte a osušte. Každý den před použitím zkontrolujte účinnost brzd. 

Specifikace 
Šířka Hloubka Výška Šířka 

sedadla 
Hloubka 
sedadla 

Výška 
sedadla 

Max. hmotnost 
uživatele 

530 mm 610 mm 1040 mm 430 mm 430 mm 560 mm 100 kg  

Informace o záruce 
Performance Health poskytuje na sprchové toaletní křeslo záruku, která se vztahuje na vady materiálu a výrobní zpracování. Záruka platí 1 rok 
od data, kdy si zákazník původně zakoupil výrobek. 

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení a jež vyžadují pravidelnou výměnu. 

Tato záruka se nevztahuje na následující: 

• Náhradní díly od jiného dodavatele než od společnosti Performance Health. 
• Vady výrobků v průběhu záruční doby, pokud nebyla daná vada nevznikla v důsledku vady materiálu nebo výrobního provedení, nebo pokud 

vada vznikla v důsledku nesprávného použití. 
• Performance Health nenese odpovědnost za náhodné nebo z toho vyplývající zranění nebo škodu na majetku. 

Pokud bude nutné sprchové toaletní křeslo vrátit, musíte je vhodně zabalit a zabezpečit pro přepravu, pokud možno pomocí původního obalu.  

V opačném případě nenese Performance Health odpovědnost za škody na výrobků vzniklé při přepravě. 

Vaše zákonná práva tímto nejsou dotčena. 


