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Předmluva
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit výrobek naší společnosti. Společnost ZP-TECH s.r.o. je
významným prodejcem pomůcek pro osoby se zdravotním handicapem nejen v České Republice. Výrobky
nabízené společnosti ZP-TECH s.r.o. jsou známé moderními lehkými konstrukcemi, které však přes svoji
nízkou hmotnost dosahují špičkových parametrů, pevnosti a užitné spolehlivosti. Pečlivá povrchová úprava,
promyšlená konstrukce a technologie výroby, spojená se špičkovým zpracováním všech povrchových ploch,
dává předpoklad jejich dlouhé životnosti. Proto pevně věříme, že Vám bude zakoupený výrobek sloužit
dlouho a k Vaší naprosté spokojenosti. Aby tomu tak skutečně mohlo za všech provozních podmínek být,
prosíme Vás o důkladné pročtení a dodržování následujících bezpečnostních, obslužných, provozních a
servisních pokynů. V případě jakýchkoliv potíží či nejasností kontaktujte, prosím, naše technické oddělení
na níže uvedené adrese, případně našeho obchodního zástupce, který koupi našeho výrobku zprostředkoval.
Tamtéž můžete získat i potřebné informace týkající se dodávek náhradních dílů, možností servisních
zásahů, oprav či provádění periodických bezpečnostně-technických kontrol. Další aktuální informace o
firmě, kontaktech, jejích výrobcích, službách a speciálních nabídkách můžete rovněž získat na internetové
adrese www.zptech.cz.
Zákaznické oddělení: (+420) 491 11 22 90
Bezstarostné užívání zakoupeného výrobku Vám přeje
Kolektiv pracovníků společnosti ZP-TECH s.r.o.
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1. Úvod
Sedačka do vany je určena pro osoby s tělesným handicapem a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází
zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen dosednout až na dno vany a opět z něho po omytí
vstát. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko způsobení zranění při
těchto úkonech. Výrazným způsobem usnadňuje manipulaci při koupání a zvyšuje soběstačnost uživatele.
Nosný rám sedačky do vany je vyroben z ocelových desek a hliníkových trubek o vysoké pevnosti. Dále je doplněn pohodlným
polstrovaným sedákem, opěrkou a područkami. Styčná místa sedačky s vanou jsou opatřena protiskluzovými návleky a pomocí
mechanického aretačního systému lze tyto styčná místa přizpůsobit jednotlivými typům a šířkám van.
Svou konstrukcí a provozními vlastnostmi je sedačka do vany vhodná pro provoz v interiéru.

!!!

Nikdy neužívejte sedačku do vany pro jiný účel použití, než je stanoven dodavatelem.
Sedačky do vany nejsou určeny pro provoz v exteriéru.

2. Způsob dodávky
Sedačky do vany jsou dodávány demontované v přepravních kartonech. Jednotlivé díly sedačky do vany je zapotřebí zbavit
veškerého obalového materiálu. Příslušenství či náhradní díly jsou dodávány odděleně. Při dodání musí být celý obsah dodávky
zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny
dopravci a dodavateli. Před vlastním použitím je nezbytné sesadit jednotlivé díly do sebe a řádně zajistit. Následně je sedačka do
vany připravena k užití.
Styčné plochy sedačky s protismykovými návleky jsou určeny výhradně k provozu v interiéru v kombinaci s klasickými
vanami. Při užití na jiném typu povrchu (neurčeném pro tuto sedačku, drsném, znečistěném, nezpevněném apod.) může dojít
k poškození styčných návleků.

3. Bezpečnostní pokyny
•

Sedačku nikdy nepřetěžujte. Dodržujte maximální hmotnost uživatele, pro kterou byla sedačka zkonstruována
(viz. technické parametry).

•

Při skládání a rozkládání dílčích částí sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

4. Podmínky použití
Sedačka do vany smí být používána v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 80°C.

5. Technické parametry
•
•
•
•
•

Rozměry Š x H x V: 80 x 57 x 41 cm
Rozměr sedáku Š x H: 40 x 35 cm
Nosnost 120 kg
Rozsah otáčení 0 – 360°
Nastavitelná šířka sedáku pro vany šířky 70 – 80 cm

6. Návod k montáži a obsluze sedačky do vany
Sedačka do vany lze jednoduchým způsobem rozložit resp. složit. Vždy jsou kompletně smontovány dílčí bloky sedačky a ty je
zapotřebí do sebe zasunout a zajistit mechanickými aretacemi.
Sedačka je dodávána v rozloženém stavu. Po odstranění všech částí obalu lze sedačku složit ze základních čtyř částí. Spodní
nosná konstrukce s otočným sedákem je smontovaná již z výroby. Postavte ji na rovnou podlahu a z obou jejích boků do ní zasuňte
styčné nosníky. U těchto nosníků lze nastavit jejich hloubka zasunutí resp. vysunutí z nosného rámu. Pomocí jednoduchého
aretačního mechanismu nastavte oba dva nosníky do stejné pozice tak, aby celou svojí styčnou plochou dosedaly na okraj vany.
Pokud nosníky nedosahují nebo naopak přesahují přes okraje vany, pomocí aretačního mechanismu je zasuňte resp. vysuňte tak,
aby celou svojí styčnou částí dosedaly na okraj vany. Následně do nosné konstrukce se sedákem zasuňte ze zadní strany konstrukci
s opěrákem. Tato konstrukce je po úplném zasunutí automaticky aretována. Nyní je sedačka do vany kompletní a je připravena
k použití.
Sedačka je vybavena odklopnými područkami a otočným sedákem. Odklopné područky jsou ve výchozí pozici (sklopené)
aretovány. Odejmutí se provádí uchopením područky v její přední části, odjištěním pomocí červeného tlačítka z boku područky a
následným zatažením za ní ve směru vzhůru od sedáku. Otočný sedák je automaticky aretován ve čtyřech základních pozicích
pootočených o 90°. Odjištění sedáku z aretované pozice se provádí pomocí červené páčky umístěné pod přední částí sedáku.
Zatlačením na páčku ve směru k zemi a jejím držením v koncové pozici dojde k odjištění aretačního mechanismu a následně lze
str. 3/4

v.10-2

Návod k použití pro sedačku do vany

sedákem otáčet v libovolném směru. Po pootočení o cca 10° libovolným směrem můžete aretační páčku uvolnit. K zajištění sedáku
dojde samočinně při dosažení nejbližší aretační pozice. Okamžik aretace je slyšitelný tichým cvaknutím.
Při skládání a rozkládání sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

!!!

Sedačku nikdy nepřetěžujte. Dodržujte maximální nosnost, pro kterou byla sedačka zkonstruována (viz. technické
parametry).
Při otáčení sedáku buďte maximálně opatrní. V průběhu otáčení sedáku s uživatelem se mění těžiště zatížení
sedáku a při neopatrném otáčení by mohlo dojít ke ztrátě stability uživatele či sedáku.

7. Čištění
Před prvním a každým dalším užitím je nezbytné sedačku do vany řádně vyčistit. Sedačku čistěte běžnými tekutými
saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných výrobci. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným
hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí 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. Sedačka není
určena do myček ani sterilizátorů!

8. Skladování
Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:
• Sedačku do vany očistěte a důkladně vysušte
• Složte jí
• Opatřete sedačku vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k poškození povrchové úpravy
trubek, čalounění a dílčích částí.
• Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4 tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 80°C

9. Údržba a servis
Sedačky jsou konstruovány jako bezúdržbové. Jedenkrát za rok zkontrolujte strav styčných částí sedačky s vanou. Sedačky
nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy. Pokud dojde při údržbě sedačky k zjištění neodstranitelného nedostatku nebo závady,
nesmí být nadále užívána. V takovém případě kontaktujte dodavatele sedačky.

10. Záruka
Na sedačky 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 dodavatel, nebo autorizované servisní středisko na základě
písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává
výrobce.

11. 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 hliníkové, textilní, 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!

12. Obsah balení
1 x Sedačka do vany,
1 x Návod k použití

13. Kontakt
ZP-TECH s.r.o., Riegrova 342, CZ-55203 Česká Skalice,
tel.: +420 491 11 22 90, : +420 491 11 22 04,
info@zptech.cz, www.zptech.cz,
IČO: 25932292, DIČ: CZ25932292
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