Návod k použití pro sedačku do sprchového koutu
PRO-11
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!
Sedačka je určena pouze k sezení, nikoliv ke stání a jiným činnostem!
2. Varování:
Sedačku nelze připevnit do nenosných stěn a příček, jako jsou např.
bytová jádra, sádrokartonové příčky, sádrové příčky, dřevěné příčky
apod. Plastovou část je nutné chránit před přímým ohněm a stykem s
ostrými předměty, před prudkými nárazy či jiným mechanickým
namáháním. V případě poškození sedačku nepoužívejte a neprodleně kontaktujte výrobce.
3. Technický popis a základní parametry:
Sedačka je vyrobena z ocelových profilů a kompozitního plastového sedáku. Rám sedačky je povrchově upraven žárovým
zinkování a práškovým lakem.
Délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 120 mm, hmotnost 5,5 kg, nosnost 130 kg.
4. Návod k montáži a použití:
Sedačka je dodávána ve zkompletovaném stavu. Po odstranění všech částí obalu sedačku přiložte na nosnou stěnu oběma
nosnými deskami do místa, kde má být sedačka ve sprchovém koutu umístěna. Dle nosných desek obkreslete otvory pro vruty na
stěnu. Vrtačkou s upevněným vidiovým vrtákem o ø10 mm vyvrtejte otvory minimálně 50 mm hluboké pro hmoždinky. Otvory
řádně vyčistěte od zbytků omítky a prachu a zatlačte do nich hmoždinky. Zkontrolujte, zda všechny hmoždinky pevně drží v
otvorech. Poté přiložte sedačku ke stěně a pomocí vrutů do hmoždinek jí připevněte ke stěně. Neopomeňte pod každou hlavu vrutu
umístit podložku, která zabrání poškození povrchové úpravy sedačky při dotahování. Všechny vruty řádně dotáhněte klíčem č.10.
Tím je sedačka připravena k používání.
5. Čištění:
Před prvním použitím doporučujeme sedačku řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měla být vždy řádně očištěna
sedací plocha. 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.
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 ocelovému rámu a ocelový rám ke zdi.
Pokud dojde při údržbě sedačky k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.
7. Servis:
Sedačky nevyžadují 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.
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9. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní
hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných
vnitřních prostorech staveb.
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 do sprchového koutu závěsná
1 x Návod k použití
8 x Hmoždinka ø10x50
8 x Vrut se šestihrannou hlavou ø6x50
8 x Podložka ø6,4
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