Návod k použití pro sedačky do sprchy

□

Sedačka do sprchy ZPT-5030

□

Sedačka do sprchy s opěradlem ZPT-5015KD

1. Účel použití:
Sedačka je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá při hygieně ve sprchových koutech a koupelnách. Svými
technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru!
Stolička je určena pouze k sedění, nikoliv ke stání a jiným činnostem.
2. Varování:
Plastovou část je nutné chránit před přímým ohněm, stykem s ostrými předměty a před prudkými nárazy či jiným mechanickým
poškozením. V případě poškození sedačku nepoužívejte a neprodleně kontaktujte výrobce.
3. Technický popis a základní parametry:
Sedačka je vyrobena z ocelových trubek, kompozitního plastového sedáku a gumových návleků proti smyku na mokrém
povrchu. Rám sedačky je povrchově upraven práškovým lakem.
ZPT-5030
– rozměr sedáku 40 x 36 cm, výškové nastavení 34 – 47 cm
ZPT-5015KD – rozměr sedáku 40 x 36 cm, výškové nastavení 34 – 47 cm, celková výška s opěradlem 68-81 cm
4. Návod k montáži a použití:
Sedačka je dodávána v demontovaném stavu.
ZPT-5030: Odstraňte veškerý obalový materiál a k plastovému sedáku přišroubujte pomocí spojovacího materiálu, který je
příbalem, dvě nohy. Plastový sedák je ze spodní strany prolisován a je opatřen otvory se závity, ke kterým se nohy sedáku
přišroubují. Všechny šroubové spoje řádně dotáhněte.
ZPT-5015KD: Odstraňte veškerý obalový materiál a k plastovému sedáku přišroubujte pomocí spojovacího materiálu, který je
příbalem, dvě nohy. Plastový sedák je ze spodní strany prolisován a je opatřen otvory se závity, ke kterým se nohy sedáku
přišroubují. Následně k plastovému sedáku a opěradlu přišroubujte zbývající dva držáky. Všechny šroubové spoje řádně dotáhněte.
Sedačka je vybavena výškově nastavitelnými nožičkami, které se odjišťují pomocí mechanických aretací po jejich obvodu.
Vždy nejprve odjistěte mechanickou aretaci, následně nastavte nožičku do požadované pozice a pak ji řádně zajistěte. Toto
proveďte vždy u všech nožiček. Pozor, v případě nestejného vysunutí nožiček ztrácí sedačka svojí stabilitu.
5. Čištění:
Před prvním použitím doporučujeme sedačku řádně vyčistit. Sedačku čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními
prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné
vyloučit abrazivní čistící prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.
ZP-TECH, s.r.o., Riegrova 342, CZ-55203

Česká Skalice, tel.: +420 491 11 22 90, fax: +420 491 54 13 46, IČO: 25932292, DIČ: CZ25932292,
info@zptech.cz, www.zptech.cz, registrována v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 15594

ver. 11-1
22.2.2011
str. 1/2

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních
prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o sedačku mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Sedačky nejsou
určeny do myček ani sterilizátorů!
6. Údržba:
Jedenkrát za rok zkontrolujte řádné dotažení šroubů upevňujících kompozitní sedák k rámu. Dále zkontrolujte, zda nedošlo
k uvolnění pryžových návleků nožiček.
Pokud dojde při údržbě k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.
7. Servis:
Sedačka nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.
8. Záruka:
Na sedačku je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná
smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného
osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.
9. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí a neobsahuje žádné nebezpečné látky.
Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.
Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.
Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,
chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku
po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto
činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.
Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!
10. Obsah balení:
1 x Sedačka dle typu na úvodní straně
1 x Návod k použití
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