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 Skládací úchopné madlo 

  

 

  
Zamýšlené použití 
Pomoc osobám, které mají potíže vstát a sedat si na WC, nebo s udržením rovnováhy. 

Úvod 
Řada skládacích madel Homecraft je vyrobena z práškově lakované ocelové trubky se základní 

deskou pro její připevnění ke zdi. Všechny modely v této řadě mají nosné madlo zavěšené na 

desce, která umožňuje sklopení madla a zajištění ve svislé poloze. 

Model 091357037 má výškově nastavitelnou nohu, která je vyžadována, když je potřeba další 

podpěra. 

Návod k použití 
Montážní deska má montážní otvory pro připevnění ke zdi. Měla by ji montovat 

kompetentní osoba a připevnit ji ke zdi tak, aby unesla svislé zatížení a pákový 

efekt, kterými bude uživatel působit na madlo.  

Nastavení nohy (pouze 091357037) 

Chcete-li upravit výšku, uchopte „západku “ mezi palcem a ukazováčkem a vytáhněte ji. 

Vysuňte nohu do požadované polohy a zatlačte sponu pevně zpět do otvoru. 

Noha se nastavuje do 8 poloh po 25 mm. Nastavení nohy 725 - 925 mm. 

POZNÁMKA: Před připevněním montážní desky ke zdi nastavte výšku nohy a madla. 

Údržba 
Sklopná madla Homecraft jsou navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. Postačí 

občasné otření měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou 

vodu. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani čisticí prostředky na bázi bělidla, které 

mohou způsobit poškození nebo změnu barvy. Pravidelně kontrolujte pevné upevnění nástěnné 

desky a otočného bodu madla. 

Specifikace 

Č. modelu Délka Max. nosnost  

091357029 750 mm 114 kg 
Skládací madlo s upevněním na 
zeď - standardní 

091357037 740 mm 125 kg 
Skládací madlo s podpěrnou 
nohou 

Informace o záruce 
Sklopná madla Homecraft jsou kryta zárukou trvající po dobu jednoho roku od data koupě. Tato 

záruka se vztahuje na dílenské zpracování a materiály. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím 

na svého dodavatele / prodejce. Záruka se nevztahuje na následné náklady plynoucí z  

vyřizování reklamace, především ne pak na náklady za dopravu a cestování, ztrátu na výdělku a další výdaje. 

Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše 

uvedených pokynů. 

 

• Upozornění 
• Zajistěte, aby bylo zvolené madlo vhodné pro použití zamýšleným uživatelem 

• Všechna madla by měla instalovat osoba, která má vhodnou kvalifikaci a / nebo zkušenosti s instalací tohoto typu 
výrobku, která může ověřit, že je madlo správně namontováno. 

• Před každým použitím se ujistěte, že je madlo bezpečné, než jej zatížíte. 

• Před každým použitím se ujistěte, že je madlo suché. 

 

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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