Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 4237, 4238(P) & 4239(G)
Výrobek: Nástěnné sprchové sedačky
SPECIFIKACE

POPIS
Trvale osazená sedačka do sprchy (s nebo bez
polstrováním), kterou lze sklopit ke zdi, když ji
nepoužíváte. Volitelně nastavitelné opěrné nohy
jsou k dispozici tak, aby vyhovovaly různým
výškám uživatelů.
4237,4238 (P) a 4239 mají sedátka na klip, který
umožňuje snadné vyjmutí pro čištění.
4239G má pevné sedátko a sedátko s otvorem,
které umožňuje snadnější koupání.
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Umožní uživateli pohodlně a bezpečně sedět při
sprchování.

Zobrazený model: 4237
Hloubka sedu: 38 cm
Šířka sedu: 46 cm
Výška sedu: 48-56 cm
Hmotnost výrobku: 5 kg
Max. hmotnost uživatele: 160 kg

Zobrazený model: 4238 & 4238P
Hloubka sedu: 37 cm
Šířka sedu: 46 cm
Výška sedu: 48-56 cm
Hmotnost výrobku: 3,5 kg
Maximální hmotnost uživatele: 160 kg

NÁVOD K POUŽITÍ
Tato pomůcka musí být připevněna na nosnou
zeď. Montáž provede způsobilá osoba. Upevnění
proveďte
pomocí
hmoždinek.
Nemůžeme
doporučit, jaké upevnění na zdi použít, protože to
bude záviset na konstrukci vaší zdi, vyžádejte si
radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele.
Před upevněním sedačky ke zdi je zapotřebí nohy
upravit na danou výšku. Po montáži musí být nohy
ve svislé poloze. Nohy lze nastavit individuálně
odšroubováním závitové nohy a zajištěním ve
správné poloze utažením matice.
Chcete-li sedačku sklopit, zatáhněte za horní
hranu sedátka dolů a potom spusťte obě loketní
opěrky. Nohy se automaticky složí směrem ven do
správné polohy. Po použití zvedněte sedátko zpět
do svislé polohy a výrobek se sám zastaví na
správném místě.
NESKLÁDEJTE sedátko tahem za nohy, protože
by to poškodilo spojovací tyč z nerezové oceli a
nohu samotnou. Pokud se nebudete řídit tímto
návodem, dojde k zneplatnění záruky.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Na pomůcce nestůjte! Ujistěte se, že je uživatel
oprávněn používat výrobek. Při použití buďte
opatrní, protože některé koupelnové výrobky
mohou učinit povrchy kluzkými.
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.

Zobrazený model: 4239 & 4239G
Celková hloubka: 54 cm
Celková šířka: 62 cm
Celková výška: 90-98 cm
4239:
Hloubka sedu: 30 cm
Šířka sedu: 46 cm
Výška sedu: 48-56 cm
Hmotnost výrobku: 5 kg
Max. hmotnost uživatele: 160 kg
4239G:
Hloubka sedu: 38 cm
Šířka sedu: 46 cm
Výška sedu: 48-56 cm
Hmotnost výrobku: 6 kg
Max. hmotnost uživatele: 160 kg

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU
Výrobek (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.

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