
 

  

 

 

 

RS918 Sedačka do sprchy sklopná 

RS919 Sedačka do sprchy sklopná, opěrné nožičky 

Návod k obsluze  
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Zdravotnický prostředek třídy I 
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení sedačky do sprchy MOPEDIA. Sedačky byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší 

kvality standardy kvality a bezpečnosti Rám je z práškově lakovaných ocelových trubek se základovou deskou 

s upevněním na stěnu. Všechny sedačky mohou být umístěny svisle. RS919 má výškově nastavitelné podpůrné 

nožičky pro případ větší zátěže.  

MONTÁŽ 

Úchytná deska na zeď obsahuje montážní otvory. Montáž by měla být provedena pouze odborným technikem a na 

stěnu, která je schopná unést svislé zatížení a síly způsobené hmotností uživatele (princip páky). Maximální nosnost 

pro oba modely je 110 kg. 

Nastavení výšky (pro model RS819) 

Chcete-li nastavit výšku, stiskněte kolík a vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolík. 

POZNÁMKA: Nastavte výšku sedáku dříve, než upevníte desku na stěnu.  

ČIŠTĚNÍ 

 Sedačky do sprchy vyžaduji minimální údržbu. Čištění provádějte příležitostně měkkým hadříkem. Používejte 

univerzální neutrální čisticí prostředky a teplou vodu.  

 Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch 

výrobku.  

 Pravidelně kontrolujte, zda jsou deska a sedák pevně zajištěny. 

VAROVÁNÍ 

 Výrobci ani dodavateli nevzniká žádná odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku 

v rozporu s touto uživatelskou příručkou. 

 Před použitím zkontrolujte stav výrobku. 

 V případě pochybností o použití, úpravě nebo údržbě výrobku se obraťte na prodejce. 

 Opotřebované, poškozené nebo chybějící díly je třeba vyměnit. 

 Výrobek neskladujte venku. 

 Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku a správné utažení šroubů včetně protiskluzových nástavců. (pouze 

RS919) 

ZÁRUKA 

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, která je potvrzena účtenkou nebo fakturou. Distributor si 

vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. Záruka 

se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným poškozením při 

montáži/demontáži. V případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně oslovte vašeho 

dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.  


