51318 ADJ. STACIONÁRNÍ TOALETNÍ KŘESLO
Typy modelů
51318 18" široký pochromovaný rám, plastové křeslové sedadlo se
čtvercovou mísou, čalouněný sedák a zádová opěrka, maximální
hmotnost uživatel 190 kg.
Používání
Montáž odnímatelné zádové opěrky
Zádovou opěrku upevníte tak, že zasunete opěradlo do rámu a dotáhnete
šroub s ručním knoflíkem, přičemž hlava šroubu je zapuštěna do
šestihranného tvaru na vnitřní straně trubky a ruční knoflík a podložka jsou
namontovány na vnější straně.

845HB001 Ruční knoflík

VAROVÁNÍ! - Tyto výrobky by se měly vždy používat pod dohledem.

Odstranění mísy - Toaletní mísa se odstraní vysunutím ze zadní části
sedadla.
Loketní opěrky
Loketní opěrky se zasouvají do držáků na bocích křesla. Loketní opěrky
můžete odstranit stisknutím páčky směrem k loketní opěrce, zvednutím
přední strany loketní opěrky a poté uvolněním loketní opěrky vzadu
stisknutím pružinového tlačítka. Při zpětné montáži loketních opěrek se
ujistěte, že je pružinové tlačítko na svém místě. Chcete-li loketní opěrky
pouze sklopit, zatlačte páčku směrem k loketní opěrce, zvedněte loketní
opěrku a poté spusťte dolů na jednu stranu, dokud se neopře o
podpěrnou tyč.

845PL002
Klip na uvolnění

VAROVÁNÍ!
- Před použitím se ujistěte, že jsou loketní opěrky pevně zasunuty do
držáků. Nepokoušejte se křeslo zvedat za loketní opěrky.

Toaletní mísa & držák mísy
Všechna toaletní křesla mohou být vybavena držákem na mísu (Days
Healthcare část číslo ACC/2).
Chcete-li připevnit držák na mísu, posuňte jej na běžce pod sedadlem (SA154)
a zadní příčník zavěste na plastovou svorku na zadní straně sedáku toaletního
křesla.
Držák je na toaletní mísu (Days Healthcare část č. 640) a jednorázovou mísu.

ACC/2

SA154

PTO

Údržba
Statické toaletní křeslo Days Healthcare 51318 je navržen tak, aby vyžadovalo minimální
údržbu a aby bylo možné snadno, modulárně vyměnit jednotlivé díly a zajistit tak dlouhou
životnost. Je vyrobeno z chromované oceli.
Při čištění je otírejte měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a
teplou vodu.
Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky.
Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně křeslo
otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte. Nečistěte
způsobem, který vyžaduje ponoření křesla do vody.
Denně před použitím zkontrolujte, zda je křeslo stabilní a žádná z nohou není ohnutá.
Zkontrolujte, zda jsou loketní opěrky toaletního křesla správně umístěny.
Křeslo je navrženo tak, aby byla možná snadná výměna poškozených nebo rozbitých částí.
Pokud dojde k poškození jakýchkoli částí, kontaktujte dodavatele křesla a vyžádejte si
náhradní díly a pokyny k montáži.
Informace o záruce
Toaletní křeslo Days Healthcare model č. 51318 je kryto 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.
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