NÁVOD K POUŽITÍ
SEDAČKA DO SPRCHY NASTAVITELNÁ
TGR KP 355L, TGR KP-U 3522L
POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou
schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při
osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. 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 :
Rám sedačky, který je vyroben z odlehčených duralových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem a opěradlem.
Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.
Typ TGR KP 355L je vybaven bočními madly.

TGR KP 355L
TGR KP-U 3522L
MONTÁŹ:
TGR KP 355L:
Zasunout rám opěradla (b) do úchytů ze spodní strany sedátka (a) až zaskočí aretační pojistky do otvorů. Boční madla (d)
zasunout do otvorů v rámu až zaskočí aretační pojistky do otvorů.
TGR KP-U 3522L:
Díky použití systému TF (šrouby s plastovou motýlkovou hlavou) je montáž jednoduchá a není k ní potřeba žádné nářadí.
Nejprve smontujte opěrku zad – k plastovému opěradlu (b) připevněte pomoci 4 kratších šroubů s podložkami dvě trubky ve
tvaru L (d)
Spojte nohy stoličky k sobě – dvě trubky (c) ve tvaru U sešroubujte do kříže pomoci jednoho kratšího šroubu s podložkou a
matky.
Spojte všechny komponenty k sobě – položte plastové sedátko (a) obráceně tak, aby otvory pro 4 šrouby směřovaly nahoru. Do
prolisů v sedátku (a) položte smontované nohy stoličky tak, aby se otvory ve stoličce překrývaly s otvory v konstrukci noh. Na
tyto otvory položte smontovanou konstrukci opěradla – otvory pro šrouby v trubkách (d) se musí překrývat s otvory
v konstrukci noh. Spojte vše dohromady (opěradlo, nohy, sedátko) pomoci 4 delších šroubů s podložkami.
Nastavení výšky sedu – platí pro oba modely: Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky, jsou ve spodní části
opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci (e). Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky
opěrné nohy (c). Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační
pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze. Všechny nohy musí být zajištěné ve stejné výšce.
TECHNICKÉ ÚDAJE
TGR KP 355L
TGR KP-U 3522L
šířka x hloubka sedáku cm:
40 x 33
49 x 33
výška sedáku od podlahy cm:
41 - 53
41 - 53
celková výška cm:
74 - 86
74 - 86
maximální zatížení (nosnost):
100 kg
100 kg
ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují
rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.
Pokud dojde k opotřebení gumových protiskluzných nástavců, vyměňte je za nové.
VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků! Pro větší bezpečnost
doporučujeme kombinovat s vhodným madlem. Nepřekračujte maximální nosnost.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí /zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem
nesprávného použití a opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na protiskluzné nástavce. Záruka
zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.
Vyrobeno: 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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