Homecraft - Lehká sprchovací sedačka s nastavitelnou výškou
Popis

Nový kód

Pevný

09 132 5356

Ploché balení

09 156 4749

Volitelný potah sedadla

09 156 4756

Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití a
uschovejte jej pro pozdější použití.

Úvod

Nastavení výšky

Tato sprchová sedačka Homecraft je lehká, výškově nastavitelná
nerezová sprchová sedačka vyrobená z hliníkových trubek a vybavená
plastovým sedákem. Má vestavěná boční madla, která nabízejí stabilitu
a dodatečnou podporu pro uživatele. Pro větší pohodlí a luxus je k
dispozici volitelná deska sedadla (prodává se samostatně).

1. Chcete-li upravit výšku, uchopte „západku “ mezi palcem a

Zamýšlené použití

ukazováčkem a vytáhněte ji.

2. Zasuňte nohu dovnitř nebo ven do požadované polohy.
3. Zatlačte sponu pevně zpět do otvoru.
4. Opakujte stejný postup pro ostatní nohy a ujistěte se, že jsou
všechny čtyři nohy nastaveny na stejnou výšku.

Kompenzaci postižení zajištěním plochy pro sezení ve sprše.

Péče a čištění

Montážní návod (pouze u verze v plochém balení)

Hliníková sprchová sedačka Homecraft je navržena tak, aby vyžadovala
minimální údržbu. Při čištění je otírejte vlhkým, měkkým hadříkem.
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. Plastový sedák lze
odepnout, aby se usnadnilo čištění. Nepoužívejte drsné abrazivní
prostředky ani čisticí prostředky na bázi bělidla, abyste nedošlo ke
změně barvy. Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho
popisujeme výše, a následně křeslo otřete roztokem chlórového
dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte.

1. Odstraňte všechny obaly.
2. Vezměte rám ve tvaru A (A) a připojte příčníky (B) tak, aby tlačné
čepy zcela vyčnívaly, viz obr.1.
3. Opakujte na druhé straně sprchové sedačky, viz obr.2.
4. Zasuňte nohy do základny rámu a ujistěte se, že jsou otvory v každé
sekci zarovnané.

5. Zacvakněte do „západek“ v požadované výšce a zajistěte, aby
všechny čtyři nohy byly umístěny ve stejné výšce, viz obr. 3.
6. Umístěte plastové sedadlo (C) přes příčníky a zatlačte, dokud spony
sedáku nezapadnou na místo, viz obr.4.
7. Správně smontovanou sprchovou sedačku vidíte na obr. 5.

UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprchová sedačka by v žádném případě neměla být používána ke
stání.
Při používání sedačky se ujistěte, že jsou nohy uživatele pevně na
podlaze.
Ujistěte se, že jsou všechny čtyři nohy sedačky nastaveny na stejnou
výšku.
Nikdy nepřekračujte uvedenou maximální hmotnost uživatele 190 kg
Neskladujte při teplotě pod bodem mrazu.
Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k natahování ani přílišnému
namáhání seřizovacích otvorů.
Zkontrolujte, zda nejsou gumové kroužky a pojistky rozbité,
opotřebované nebo uvolněné.
Nepoužívejte s poškozeným nebo prasklým sedákem.
Vzhledem k tomu, že sedačka nemá zádovou opěrku, při jejím
používání se neopírejte.

Informace o záruce
Sprchové sedačky Homecraft mají záruku na jeden rok od data nákupu z
důvodu vady zpracování a materiálu. 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.

Homecraft Lehká sprchovací sedačka s nastavitelnou výškou
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 pozdější použití.
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