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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 4230, 4231, 4232 & 4235 
Výrobek: Sklopné madlo 
 
 
 
SPECIFIKACE 
 

Zobrazený model: 4230 
 
Délka ramene: 69 cm 
Velikost držáku na stěnu: 20x13 cm 
Max. hmotnost uživatele: 115 kg 
 

Zobrazený model: 4231 
 
Délka ramene: 69 cm 
Výška nohy: 79-90 cm 
Velikost držáku na stěnu: 20x13 cm 
Max. hmotnost uživatele: 125 kg 

 
POPIS 
Sklopné podpůrné madlo, které může být 
připevněno ke zdi, přiléhat k toaletě, jednotlivě nebo 
v páru. Madlo poskytuje uživateli podporu při 
používání toalety a může být sklopeno do svislé 
polohy, pokud se nepoužívá.  
 
Model 4231 má podpůrnou nohu, která mu dodává 
pevnost a odolnost při sedání a vstávání, čímž se 
snižuje zátěž na zeď. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Jako doplňková opora pro uživatele při vstávání a 
sedání. 
 
NÁVOD K OBSLUZE 
Tento výrobek musí montovat kompetentní osoba, a 
to pouze na stěnu, která je schopna unést hmotnost 
uživatele. Před připevněním madla ke zdi je vhodné 
zkontrolovat nejpohodlnější polohu a výšku pro 
uživatele. 
Nemůžeme doporučit, jaké upevnění na zdi použít, 
protože to bude záviset na konstrukci vaší zdi, 
vyžádejte si radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele. 
 
Při použití 4231 se ujistěte, že je noha nastavena na 
odpovídající výšku před upevněním na stěnu tak, 
aby patka nohy při spouštění dolů spočívala na 
podlaze. Chcete-li nastavit výšku nohy, vyjměte 
sponu ve tvaru podkovy, posuňte tyč do nové polohy 
a poté vraťte sponu na její místo. 
Chcete-li madlo sklopit, jemně ho nadzvedněte, 
čímž se uvolní zámek, zatáhněte za černý knoflík a 
snižte ho do vodorovné polohy. Až ho budete uvádět 
zpět do svislé polohy, zajistí se automaticky. 
 
U modelu 4235 jemně zařízení zvedejte, dokud se 
neuvolní a přetáhněte je do použitelné polohy. 
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Zobrazený model: 4232 
 
Délka ramene: 69 cm 
Velikost držáku na stěnu: 20x13 cm 
Max. hmotnost uživatele: 115 kg 
 
 

Zobrazený model: 4235 
 
Délka ramene: 77 cm 
Velikost držáku na stěnu: 10x10 cm 
Max. hmotnost uživatele: 130 kg 
 
 
 
 

Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové 
číslo, které naleznete na madle. 

Znovu zatlačte nahoru, abyste madlo přemístili do 
sklopené polohy. 
 
Při použití toalety: 
Přistupte k toaletě, otočte se a dotkněte se toalety 
zadními částmi svých nohou. 
 
Při sedání využijte podpěrné madlo. 
Abyste se postavili z polohy vsedě, zatlačte na 
madlo a zvedněte se do stoje. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Nestůjte na tomto madle, ani na něj nelezte! 
Nikdy madlem neprolézejte. 
Smí se připevňovat pouze na zeď typu cihla / 
panel. 
 
ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Před použitím vždy madlo očistěte od 
zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným 
kluzkým povrchem. 
 
ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Výrobek 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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