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845 Mobilní klozetové křeslo 
  

  
Typ modelu 
Mobilní výškově nastavitelné klozetové křeslo z 
pochromované oceli, se sklopnými a odnímatelnými 
područkami, odnímatelnou zadní stranou, 4 kolečky 5" s 
brzdou, plastovým klozetovým sedátkem se čtvercovou 
mísou, čalouněným sedákem a zádovou opěrkou a 
integrovanou tlačnou rukojetí. 

84518 Šířka sedadla 455 mm 

Používání 
 

Tyto výrobky by se měly vždy používat pod dohledem. 

Před každým použitím se ujistěte, 
že jsou všechny čtyři kolečka 
bezpečně zajištěna.

  
Brzdy / kolečka 
Řada pochromovaných mobilních klozetových křesel 
Homecraft 845 Deluxe je vybavena 4 plně brzděnými kolečky. 
Každé kolečko lze zabrzdit zatlačením páčky na kolečku. Tím 
se zabrání otáčení nebo přetočení koleček. Pokud chcete 
kolečka uvolnit, zatáhněte páčku nahoru.  

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

Odstranění mísy 
Klozetová mísa se odstraní vysunutím ze 
zadní části sedadla. 
  

Područky  
Modely 845 mají dvě područky, které se zasouvají do držáků 
na bocích křesla. Područky můžete odstranit stisknutím páčky 
směrem k područce, zvednutím přední strany područky a poté 
uvolněním područky vzadu stisknutím pružinového tlačítka.  
 Při zpětné montáži područek se ujistěte, že je pružinové 
tlačítko na svém místě. Chcete-li područky pouze sklopit, 
zatlačte páčku směrem k područce, zvedněte područku a poté 
spusťte dolů na jednu stranu, dokud se neopře o podpěrnou 
tyč. 
  

• Před použitím se ujistěte, že jsou područky pevně zasunuty 
do držáků. 

• Nepokoušejte se křeslo zvedat za područky. 

 

Opěrky nohou 
  

 

 

 

 
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. 

Toaletní mísa & držák mísy (volitelné příslušenství) 
Všechna klozetová křesla mohou být vybavena držákem na 
mísu (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 klozetového křesla. Stojan 
bude držet mísu (číslo části 640) a mísu na jedno použití. 

 

 
 

 
 
 
 
 
SA154 sestava sedáku č. 640 postelová mísa ACC/2 držák na mísu 

 

 

 

Upozornění 

Upozornění 

 Upozornění 

Maximální hmotnost 
uživatele 

(obr. 1)

Řada mobilních klozetových křesel 845 je 
standardně vybavena hákem na opěrku nohou 
(845SA006). Pro nastavení výšky opěrek 
nohou uvolněte šestihranný šroub na spodní 
straně trubky, dokud se opěrka nohou může 
plynule pohybovat, sklouzněte dolů do 
požadované výšky a utáhněte šestihranný 
šroub, dokud nebude opěrka nohou pevná.  
Pro lepší přístup můžete stupátka opěrek 
nohou svisle vyklopit nahoru. 
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Nastavení výšky 
Pro nastavení výšky odlehčete kolečka a poté stiskněte dvě 
tlačítka, která blokují teleskopické nohy. Lehce otočte nohu a 
poté ji stáhněte na novou délku. Obě tlačítka by měla zcela 
vyskočit, aby se noha zajistila. Ujistěte se, že jsou všechny 
čtyři nohy nastaveny na stejnou výšku 

Údržba 
• Pochromované klozetové křeslo Homecraft 845 Deluxe je 

navrženo tak, aby vyžadovalo minimální údržbu a aby bylo 
možné snadno, modulárně vyměnit jednotlivé díly a zajistit 
tak jeho 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. 

• Před použitím každý den zkontrolujte účinnost brzd a 
bezpečné připevnění koleček k nohám. Zkontrolujte, zda je 
křeslo stabilní, tedy zda se všechny čtyři kolečka dotýkají 
podlahy a žádná z nohou není ohnutá. 
Zkontrolujte, zda jsou područky klozetového 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 nebo přímo 
společnost Performance Health a vyžádejte si náhradní díly 
a pokyny k montáži. 

 

Informace o záruce 
Na mobilní klozetová křesla Homecraft 845 Deluxe 
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 
poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením 
výše uvedených pokynů.

 

Náhradní díly 
 

Čtvercová mísa PL512 
Modrý čalouněný sedák 18" (84518SA003) 
Modrá čalouněná opěrka zad 18" (84518SA004) 
Brzděná kolečka 845SA005 
Pružinová tlačítka pro nastavení 
výšky SA001 
Područky se dodávají s příslušenstvím 
pro uchycení

845SA008 (R) nebo 845SA009 (L) 

Pouze modrá područka 845PU001 
 

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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