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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 5718 & 5719 včetně A, /EX & /LB 
Výrobek: Křeslo s vysokým opěradlem 
 
 
SPECIFIKACE 
 
Celková výška: 117-133 cm 
Celková hloubka: 69 cm 
Celková šířka: 60 cm 
Celková šířka verze /EX: 70 cm 
Výška sedu: 41-56 cm 
Hloubka sedu: 43 cm 
Šířka sedu: 49 cm 
Celková šířka verze /EX: 62 cm 

Hmotnost výrobku: 14 kg 
Max. hmotnost uživatele: 160 kg 
 

 
 
Zobrazený model: 5718 
 
 
 
 
 

 
POPIS 
Křeslo s vysokým opěradlem je k dispozici ve 
vinylovém a draylonovém provedení jako obyčejné 
křeslo nebo ušák. K dispozici jako obyčejné 
křeslo/ušák, s/bez bederní opěrky zad a v extra 
široké verzi. Poloha sedáku a opěradla je pevná, 
ale nohy jsou výškově nastavitelné. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Pro pohodlí při sezení, s vysokým opěradlem pro 
větší podporu. 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Sezení: 
Přistupte ke křeslu, otočte se a ucítíte přední část 
křesla na zadní části vašich nohou. 
Obě ruce položte na loketní opěrky a opatrně si na 
křeslo sedněte. 
Stání: 
Obě ruce položte na loketní opěrky a zatlačte do 
polohy pro stání. 

NASTAVENÍ 
Nohy lze nastavovat individuálně tak, že odeberete 
sponu ve tvaru podkovy, posunete prodlužovací 
nástavec do nové polohy a následně vložíte sponu 
zpět. Nohy vždy seřiďte tak, aby byly všechny 
stejné vysoké. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Vždy umístěte na rovnou podlahu. 
Ujistěte se, že jsou všechny nohy nastaveny na 
stejnou výšku. 
Nestůjte na křesle. 
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí. 

ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. 
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Zobrazený model: 5718/LB 

Zobrazený model: 5719 
 

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

 

Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím 
vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo 
nehodám způsobeným kluzkým povrchem. 

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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