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Deluxe Nastavitelná zádová opěrka
 

 
Starý kód Nový kód 

615 09 132 5638  

Zamýšlené použití 

Zádová opěrka umožňuje nebo zvyšuje nezávislost při 

používání postele, zejména jako kompenzační pomůcka při 

poruchách pohybu nebo imobilitě. Pomůcka poskytující 

uživateli oporu zad. 

Úvod 

Nastavitelná zádová opěrka Homecraft Deluxe je vyrobena z 

pochromované oceli s bílou vinylovou opěrkou. 

Lze ji nastavit do pěti poloh, anebo ji zcela složit, pokud se 

nepoužívá a chceme ji snadno skladovat a přepravovat. 

Instalační příručka 

Umístěte opěrku na postel tak, aby část opěrky s obručemi 

směřovala nahoru. Zvedněte opěrnou část, která je pokryta 

bílým vinylovým materiálem, do požadované výšky. 

 

 

POZNÁMKA: Z důvodu bezpečnosti zajistěte, aby část 

opěrky ve tvaru „U“ správně zapadla do vybraného háčku, 

jakmile se opěrka zvedne. 

Vaše opěrka je nyní připravena k použití. 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Nesdílejte opěrku s nikým jiným.  

Je určena pouze pro jednu osobu. 

Neumisťujte žádné překážky ani končetiny mezi otevírací 

část opěrky. 

Pravidelně kontrolujte, zda je opěrka správně zajištěna ve 

tvarované obruči. 

 

Čištění a údržba 

Otřete opěrku jemným čisticím prostředkem a teplou 

mýdlovou vodou. 

Neponořujte ji do kapalin, neprovádějte čištění párou ani 

tlakem. 

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi bělidla ani drsné 

brusné přípravky. 

Opěrka jsou navržena tak, aby byla její údržba co nejméně 

náročná. 

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou čtyři obruče poškozené 

nebo prasklé a zda není poškozená nebo zdeformovaná 

trubková konstrukce. Nepoužívejte, pokud došlo k výše 

uvedenému. 

Specifikace 

 

Max. hm. uživatele

 

 

 

 

 

 

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.
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