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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 4200, 4201 & 4206 
Výrobek: Vanové sedátko 
 
 

Zobrazený model: 4200 
 
SPECIFIKACE 
 
Celková hloubka: 43 cm 
Celková šířka: 67 cm 
Celková výška: 25 cm 
 
Hmotnost výrobku: 5 kg 
Max. hmotnost uživatele: 100 kg 
 
 
 

 
Vlevo nahoře: 4200 
Uprostřed nahoře: 4201 
Vpravo nahoře: 4206 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Upevněné široké koupelnové sedátko, vhodné 
do většiny koupelen. Je k dispozici jako plastový 
rám s deskou (4200) nebo chromovaný rám s 
deskou (4201) nebo plastový rám s tvarovaným 
sedákem (4206). Dostupné také bez sedáku. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Poskytnout stabilní platformu, která pomůže 
uživateli při každodenním koupání. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Jednoduše spusťte sedátko do vany a ujistěte se, 
že vana plně podpírá boky sedátka. Pro vstup do 
vany použijte dostupné madlo. 

1. Zapřete se pažemi i nohami a posuňte se 
dolů na vanové sedátko. 

2. Posaďte se na sedátko a umyjte se. 

3. Po ukončení mytí, než vylezete z vany, 
nechte z ní vytéct vodu. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Buďte velmi opatrní při použití olejů a 
koupelových krémů, protože díky nim se může 
povrch vany stát kluzký. Na sedátku nestůjte! 
Seřizovací šrouby příliš neutahujte. 

ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od 
zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným 
kluzkým povrchem. 
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Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové číslo, 

které naleznete na sedátku. 

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku je dodáván s 12 měsíční zárukou. 
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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