NÁVOD K POUŽITÍ
SEDAČKA DO VANY ZÁVĚSNÁ
CA 336L, TGR LW 336L, FS 794, TGR-R LW794
POUŽITÍ
Sedačka na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony
osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem
usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.
POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ
Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazným způsobem
usnadňuje instalaci do vany standardních rozměrů, která spočívá v usazení sedačky na
protilehlé strany vany. Sedačku je možné přizpůsobit dle šířky vany.
Plastové koncovky zabraňují klouzání lavice a poškrábaní vany.
Rozměry
Sedátko: 42 x 23 cm
Rozteč podpěr (vnitřní rozměr vany):
v rozmezí min. 58 - 62 cm, max. 69 cm
Hloubka: sedák 10 cm pod okrajem vany
Hmotnost: 1,5 kg
Max. zatížení 100 kg
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MONTÁŽ:
Na spodní části sedátka jsou trubky pro zasunutí podpěr (1). Po zasunutí podpěr (2) zafixujte
rozteč dle požadované šířky (dvě možností rozteče) pomocí aretačních kolíčku s plastovou
objímkou tak, že je zasunete do otvorů v trubce pod sedátkem a v podpěrách (3).

ÚDRŽBA
Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních
prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po
použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.
VAROVÁNÍ
Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků!
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na
poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka
zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno pro: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko
Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827
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