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     Mobilní sprchové křeslo    

 

 

  

 

Specifikace Šířka Délka Výška Šířka sedu Výška sedu Max. hm. 
uživatele 

09 135 7193 54 cm 60 cm 88,5 cm 46 cm 48,5 cm 160 kg 

09 135 7201 54 cm 60 cm 88,5 cm 46 cm 48,5 cm 160 kg 

09 143 8605 54 cm 60 cm 88,5 - 99,5 cm 46 cm 48,5-60 cm 160 kg 
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Používání: 
Tato řada mobilních sprchových křesel je vybavena čtyřmi 10 cm brzdovými kolečky. Každé kolečko lze zabrzdit zatlačením páčky na kolečku. Tím se 
zabrání otáčení nebo přetočení koleček. Pokud chcete kolečka uvolnit, zatáhněte páčku nahoru. 
Při bočním přesunu můžete u modelu 09 135 7201 odstranit područky. 
Uživatel se musí ujistit, že jsou područky opět pevně umístěny, než je znovu zatíží. 
U modelu 09 143 8605 lze nastavit výšku. Chcete-li nastavit výšku, vytáhněte západky a posuňte nohy do požadované výšky. Vložte pojistné západky a 
ujistěte se, že jsou všechny 4 nohy ve stejné výšce. (Neohýbejte plastové patky západek, protože by se tím snížila jejich přilnavost k noze a noha by 
byla nezabezpečená.) 
Údržba 
Tato řada mobilních sprchových křesel je navržena tak, aby vyžadovaly minimální údržbu a aby byla možná snadná modulární výměna dílů, a tím 
zůstala zachována jejich dlouhá životnost. Křesla jsou vyrobena z práškově lakované oceli. 
Při čištění je otírejte 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. 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. 
Každý den před použitím zkontrolujte účinnost brzd. 
Bezpečnostní opatření 
Nezapomínejte na to, že jsou podlahy ve sprše 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 se tím křeslo překlopí dopředu. 
Udržujte svislou polohu a opřete se o zádovou opěrku. 

             Varování 

• Při usedání nebo zvedání ze sprchového křesla vždy dbejte zvýšené opatrnosti. 
• Při usedání nebo zvedání se ze židle byste měli vždy zabrzdit kolečky směrem dopředu (obr. 1). 
• I při zabrzdění může sprchové křeslo stále klouzat po hladké podlaze nebo pokud se uživatel nakloní dopředu. 
• Při zvedání nebo usedání do sprchového křesla je důležitý dohled druhé osoby. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informace o záruce 
Na mobilní sprchová křesla Homecraft poskytujeme záruku po dobu jednoho roku od data nákupu na vady zpracování nebo materiálu. Pokud zjistíte 
závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce. Záruka se nevztahuje na následné náklady vzniklé v důsledku řešení reklamace, především 
ne na náklady na přepravu a cestovné, ušlý zisk a další výdaje. Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody ani zranění způsobené 
nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.  

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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