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Návod k použití BA-7141 (Bezpečnostní madlo na vanu) 

Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití. 

Tento návod je pouze vodítkem. 

 

ÚVOD 

Bezpečnostní madlo na vanu je navrženo tak, aby poskytovalo dodatečnou stabilitu při vstupu do vany a 

výstupu ven z vany. Není navrženo tak, aby udrželo plnou váhu jednotlivce. 

SPECIFIKACE 

Výška nad vanou Hmotnost Materiál 

380 mm 3 kg Železo 
 

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ 

1. Otevřete svorky otáčením nastavovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček. 

2. Umístěte bezpečnostní madlo na vanu tak, aby byl nastavovací knoflík mimo vanu. Zajistěte otočením 

nastavovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček 

3. Prověřte stabilitu bezpečnostního madla. Zapřete se přiměřenou vahou o madlo a pokuste se jím 

pohnout ze strany na stranu. Pokud je správně nainstalováno, je bezpečnostní madlo na vanu extrémně 

stabilní a pevné. 

4. Při vstupu nebo výstupu z vany držte madlo bezpečně působením síly směrem dolů na horní úchopnou 

stranu. 

VAROVÁNÍ 

• Před každou instalací důkladně vyčistěte a osušte bezpečnostní madlo a stěny vany. 

• Neutahujte svorku příliš silně. Mohlo by dojít k prasknutí stěny vany, zejména u skleněné vany. 

• Nepoužívejte bezpečnostní madlo na vanu, pokud je nahoře na stěně vany zástěna, na vanách se 

sklopnými či šikmými vnitřními stěnami. 

• Je navrženo tak, aby poskytovalo podporu a zvyšovalo stabilitu. Není navrženo tak, aby udrželo 

plnou váhu jednotlivce. 

• Před použitím si vyzkoušejte stabilitu madla. Pokud je bezpečnostní modlo po 

seřízení stále nestabilní, nepoužívejte jej. 

• Pravidelně kontrolujte těsnost, opotřebení a poškození instalovaného 

bezpečnostního madla. 

ÚDRŽBA 

Bezpečnostní madlo na vanu lze čistit jemným mýdlem a vodou. Po každém použití 

madlo osušte. 

Nepoužívejte abrazivní detergenty, čisticí prostředky nebo hadříky k čištění nebo osušení 

výrobku. 
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