Úplná technická specifikace:
PARAMETR:

AR-201

AR-201A

AR-202

AR-203

AR-204

AR-205

AR-208

AR-209

Rám:

duralový

duralový

duralový

duralový

ocelový

duralový

duralový

duralový

Barva rámu:

stříbrná

stříbrno /
šedá

stříbrná

stříbrná

bílá

stříbrná

stříbrná

stříbrná

Typ / model:

pevný

pevný

pevný

pevný

skládací

skládací

pevný

pevný

Šířka sedáku:

33cm
kulatý
33cm
kulatý

33cm
kulatý
33cm
kulatý

50cm

50cm

50cm

50cm

48cm

41cm

30cm

30cm

30cm

30cm

33cm

48cm

38-56cm

37-52cm

36-47cm

36cm47cm

52cm

4750,5cm

36cm53cm

35cm45cm

1,5kg

1,9kg

1,8kg

3,0kg

3,2kg

2,4cm

2,7kg

2,1kg

110kg

110kg

110kg

110kg

110kg

110kg

110kg

110kg

Hloubka
sedáku:
Výškové
nastavení:
Hmotnost
produktu:
Maximální
zatížení:

NÁVOD K POUŽITÍ
SEDAČKY DO SPRCHY

ZÁRUKA A SERVIS
1)
2)

3)

4)
5)

Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor
výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
Pokud se zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden,
nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, reklamace@distrimed.cz. Adresa pro zaslání reklamovaného
zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Třinec Konská, čp. 601, PSČ: 739 61
Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením
(oděrky rámu), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru
pryžových násadců, polyethylenových prvků.
Záruka zaniká při jakékoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování
a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální
nosnosti stanovené výrobcem.

Datum vytvoření návodu: 30.12.2019

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz,
www.distrimed.cz
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NÁVOD K POUŽITÍ – SADAČKY DO SPRCHY
Sprchová sedačka je nestabilní.
Vážený zákazníku,
děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí,
abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí při každodenních
toaletních činnostech. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní
předpisy. Uschovejte prosím tuto příručku.
Účel použití:
Sprchové sedačky jsou určeny zdravotně postiženým osobám s poruchami pohybového aparátu, starším osobám a
osobám, u kterých je ze zdravotních důvodů problém používání vany nebo sprchy běžným způsobem. Usnadňují a
pomáhají při každodenních hygienických činnostech v koupelně, vaně, nebo sprchovém koutě.
Technická specifikace:
Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání produktu – 110 kg

a) Jsou všechny nohy sedačky ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
b) Mají všechny nohy gumové násadce (5)? Pokud ne, nasaďte je.
c) Jsou všechny gumové násadce (5) správně nasazeny? Pokud ne, nasuňte / nasaďte je správně.
d) Má produkt pevně přišroubované polyethylenové komponenty k rámu (1) (pomocí přiložených šroubů)? Pokud
tomu tak není, dotáhněte všechny šrouby pevně. Všechny prvky produktů by měly být sešrobovány / smontovány
tak, aby po dokončení operací vypadaly přesně tak, jak je znázorněno na fotografii produktu ze strany 1.
e) I přes pevné utažení všech upevňovacích šroubů není produkt stále stabilní? Pokud ne, kontaktujte místo
nákupu. NEPOUŽÍVEJTE SEDAČKU !!!
POPIS

Varování a doporučení:
Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:
1) Kontrolu, zda jsou všechny trubky rovné, bez prasklin (např. během přepravy), zda obal obsahuje všechny součásti
produktu.
2) Kontrolu, zda všechny prvky vyrobené z polyethylenu nemají žádné poškození, např. praskliny.
3) Kontrolu, zda jsou všechny nohy sedačky nastaveny na stejnou výšku. Týká se modelů:
AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209.
4) Kontrolu, zda jsou na všech nohách gumové násadce a zda jsou všechny správně upevněné.
Abyste předešli zranění:
1) Všechny prvky vyrobené z polyethylenu musí být pevně a trvale spojené (pomocí přiložených šroubů) s nohama a
opěradlem (týká se modelu AR-203, AR-208)
2) Před použitím je nutné vždy zkontrolovat technický stav a stabilitu produktu (kontrola všech upevňovacích prvků,
sedáku, trubek rámu, pryžových násadců).
3) Všechny nohy sprchové sedačky musí být nastaveny na stejnou výšku. Týká se modelů: AR-201, AR-201A, AR-202,
AR-203, AR-205, AR-208, AR-209.
4) Používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu, který zabraňuje pohybu židle při sedání.
5) Dbejte zvláštní opatrnosti při použití na mokrém nebo kluzkém povrchu.
6) Je zakázáno razantní sedání na sdačku (např. naskakování).
7) Je zakázáno přenášet sedačku s uživatelem.
8) Je zakázáno stávání na sedadlo a jakoukoli část výrobku.
9) Toaletní křeslo nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
10) Před použitím se doporučuje, aby kluzké povrchy byly vybaveny protiskluzovými rohožemi (např. sprchový kout).
Pokyny k údržbě:
Po každém použití sedačky by měl být produkt důkladně opláchnutý čistou vodou (nenechávejte na výrobku mýdlo,
šampon, sprchový gel atd.). Poté důkladně vysušte měkým hadříkem. K čištění je zakázáno používat silné a abrazivní
čisticí prostředky, benzín a rozpouštědla. Skladování v místnostech s vysokou vlhkostí (např. sklep), v kombinaci s
nedostatkem důkladné údržby produktu (hygiena, sušení) povede ke ztrátě funkčních a estetických parametrů sedačky a
tím ke ztrátě záruky. Protiskluzové gumové násadce (5) jsou opotřebitelné a musí být pravidelně vyměňovány za nové.
Odstraňování problémů:
Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo
servis. Opravovat sprchovou sedačku svépomoci JE ZAKÁZÁNO!!!
Může to způsobit nehodu.

Příprava k použití:
1) Vyjměte sedačku z kartonu nebo z fóliového obalu. Výrobek je nitno před prvním použitím smontovat.
2) Nejprve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem Varování a doporučení..
3) Položte sedadlo (2) na podlahu nebo tvrdý povrch tak, aby byla viditelná spodní strana. Uchopte prvky
hliníkového rámu (1) (ocelového pro AR-204) a držte je gumovými násadci (5) nahoru tak, aby se otvory v rámu a
sedadle shodovaly (překrývaly). Pomocí šroubováku zašroubujte všechny přiložené šrouby do existujících otvorů.
U modelu AR-203, AR-208: po smontování sedadla a hliníkového rámu (noh) přišroubujte opěradlo (3).
Postupujte stejně jako při montáži sedadla a hliníkového rámu.
UPOZORNĚNÍ! Všechny šrouby musí být řádně dotaženy k zajištění bezpečného používání produktu.
4) Nastavte výšku noh (týká se modelů: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209) dle
potřeb uživatele. Chcete-li to provést, stiskněte západku (4) na noze, čímž se uvolní zámek. Nastavte požadovanou
výšku zasunutím nebo vysunutím trubky nohy. Západka musí skočit do otvoru v požadované výšce! Opakujte pro
všechny nohy. UPOZORNĚNÍ! Západka na všech nohách musí být ve stejné výšce.
Ohledně vhodností používání sedačky s ohledem na zdravotní stav uživatele se případně poraďte se svým lékařem
anebo fyzioterapeutem.
Ukončení používání:
1. Složte sedačku – týká se modelů AR-204, AR-205
Čištění a skladování:
1. Umístěte toaletní křeslo na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození, vlhkosti, mrazu,
slunečnímu záření anebo tepelným zdrojům.
2. V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.
DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU
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