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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 3515 
Výrobek: Skládací toaletní křeslo 
 
 

Zobrazený model: 3515 

SPECIFIKACE 

Celková hloubka: 59 cm 
Celková šířka: 51 cm 
Celková výška: 90 cm 

Hloubka sedu: 46 cm 
Šířka sedu: 46 cm 
Výška sedu: 51 cm 

Hmotnost výrobku: 7 kg 
Max. hmotnost uživatele: 133 kg 
 
 
 
 
 

POPIS 
Přenosné skládací toaletní křeslo s čalouněnou 
zádovou opěrkou, sedákem a krytem sedáku se 
zvedacími loketními opěrkami. Je dodáváno s 
odnímatelnou toaletní mísou a víkem, které lze 
snadno vyčistit. 
Pro snadné skladování může být složeno. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Používá se jako snadno přenosné toaletní křeslo 
s odnímatelnou toaletní mísou. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Umístěte do vhodné místnosti a pozice pro 
potřeby klienta. 
Rozložte toaletní křeslo jemným vytažením 
zadních nohou z hlavního rámu. Před použitím se 
ujistěte, že je křeslo zcela rozloženo a stabilní. 
Zasuňte toaletní mísu do kolejnic pod sedákem a 
položte kryt sedáku na toaletní sedák. 
Pokud chcete křeslo použít, sejměte kryt sedáku 
a posuňte víko z toaletní mísy do zadní části 
křesla. Ujistěte se, že jsou loketní opěrky 
sklopeny a poskytují podporu. Sklopte loketní 
opěrky nahoru pro přenos a skladování. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném 
nebo šikmém povrchu. 
Nikdy na křesle nestůjte. 
Při sklápění a rozkládání křesla je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k sevření prstů 
do sklopných mechanismů na loketních opěrkách 
a sestavě hlavního rámu. 
 
ČIŠTĚNÍ 
Po každém použití očistěte hadříkem a jemným 
čisticím/dezinfekčním prostředkem.  
Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. 
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Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové číslo, 

které naleznete na křesle. 

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván 
se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se 
odhaduje na 5 let. Tato životnost se může 
prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a 
řádně udržujete. Životnost se také může značně 
zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. 
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo 
pokud již není potřeba, obraťte se na svého 
dodavatele, který vám poskytne informace o tom, 
jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše 
vlastní náklady vrátí společnosti Roma k 
recyklaci. 

PROBLÉMY/OTÁZKY 
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v 
souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším 
dodavatelem 
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