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Etac Rex 60 cm Etac Rex 70 cm Etac Rex 85 cm Etac Rex 70 cm Etac Rex 85 cm   

   

  

 

 

2.7 kg  2.9 kg 3.3 kg 3,6 kg 4,0 kg Alu/ABS/PUR/PP/SS PA6GF/TPE/SS 
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Obecné použití 

Aby nedošlo při instalaci, manipulaci a používání ke 
zranění, přečtěte si pečlivě tento návod a uchovejte jej 
pro pozdější použití.  

Návod můžete také najít na stránkách www.meyra.cz. Na 
stránkách etac.com najdete návod v různých jazykových 
mutacích.  

Etac Rex je nástěnné toaletní madlo určené pro montáž 
do zdi. Madlo je určené jako pomůcka pro přesun a 
vstávání osob s omezenou hybností. Madlo je určeno pro 
použití v domácnosti a v institucích jako jsou nemocnice 
a pečovatelské domy. 

Nástěnné madlo Etac Rex je dostupné v různých 
variantách – s podpůrnými nohami nebo bez. 

Pokud madlo nepoužíváte, může být složeno do vertikální 
polohy podél zdi. Tak madlo zabírá jen minimum místa. 

Maximální nosnost madla Etac Rex bez podpůrných 
nohou je 135 kg. Maximální nosnost madla s podpůrnými 
nohami je 150 kg.   

Madlo Etac Rex není určeno k sedání a pro jakékoli jiné 
použití a prostředí, než je popsáno výše. 

Madlo bylo testováno ve zkušebních ústavech a splňuje 
požadavky stanovené EN ISO 10993-1 a SS EN 12182. 
Madlo je označeno značkou CE podle Směrnice 
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. 

Obsah dodávky  ...........................................  Obrázek A 

Možnosti instalace 

Madlo je možné montovat pouze na stěny s dostatečnou 
nosností. Používejte pouze vhodný spojovací materiál. 
Pro montáž do betonu, překližky nebo dřevěných trámů 
doporučujeme sadu šroubů od společnosti Etac. 

Montáž na zeď o nedostatečné nosnosti nebo pomocí 
nevhodného spojovacího materiálu představuje riziko 
pro uživatele! Výrobek nelepte na beton, omítku, 
tapetu, dýhu ani na jiné typy obložení. 

Instalace ....................................................... Obrázek B 

Používání  ....................................................  Obrázek C 

Údržba a bezpečnost ..................................... Obrázek D 

 

Údržba a bezpečnost 

1. Čistěte / dezinfikujte výrobek neabrazivní čisticími 
prostředky s hodnotou pH mezi 5 až 9 nebo 70% 
dezinfekčním roztokem. Madla opláchněte a osušte. 

2. Výrobek je možné bezpečně čistit přístrojově na 85 °C 
po dobu 3 minut. 

3. Maximální hmotnost uživatele (viz technické údaje). 

4. Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně utaženy. 

Vadný nebo nesprávně připevněný výrobek se nesmí 
používat. V případě závady se obraťte na servisního 
technika prodejce. 

5. Zahřátý výrobek může způsobit popáleniny. 
Jednotlivé materiály jsou odolné proti korozi. Materiály 
jsou rovněž odolné proti běžným dezinfekčním 
prostředkům. 

Záruka, životnost 

Záruka činí 5 let na materiál a výrobní vady. Životnost 
výrobku je 10 let. 

Příslušenství ................................................ Obrázek E 

1. Držák toaletního papíru 2. Košík 3. Sada šroubů 

Umístění štítku ............................................ Obrázek F 

1. Označení výrobku (varování, označení CE) 

2. Informace o výrobku (výrobní číslo, datum výroby) 

Technické údaje ......................................... Obrázek G 

 

  VÝROBCE DISTIBUCE A SERIS 
 Etac Supply Center AB MEYRA ČR s.r.o. 
  Langgatan 12 Hrusická 2538/5 
 Box 203, 334 24 Anderstorp  141 00 Praha 4 - Spořilov 
  Sweden tel.: +420 272 761 102 
 www.etac.com email: meyra@meyra.cz 
   www.meyra.cz 
    

http://www.meyra.cz/
http://www.etac.com/
http://www.meyra.cz/

