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NÁVOD K POUŽITÍ 

3013702 Stolička do sprchy 
3013712 Stolička do sprchy se zádovou opěrou 

Popis 

Sprchové stoličky jsou sedací pomůcky 

s protiskluzovými gumovými krytkami 

pro koupelnu a sprchu. Sedací desku s 

hygienickým výřezem i zádovou 

opěrku sprchových židlí je možné za 

účelem čištění lze sejmout vytažením 

směrem nahoru. 

Pro bezpečné používání tohoto výrobku 

si před prvním použitím přečtěte tento 

návod k montáži a použití a dodržujte 

ho. 

Kontrola při převzetí 

Výrobek celý vybalte a zkontrolujte 

zásilku, zda je kompletní a nevykazuje 

poškození způsobené dopravou. Pokud 

byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má 

nějakou vadu: 

1. neprodleně reklamujte u dopravce,  

2. nechejte škodu/vadu zaprotokolovat, 

3. neprodleně informujte nás nebo své- 

ho prodejce. 

Rozsah dodávky 

Sprchová stolička 3013702: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

– 

1x sedací deska 

1x boční rám pravý 

1x boční rám levý 

1x sedací trubka přední 

1x sedací trubka zadní 

4x šrouby 

1x Návod k montáži a použití 

Sprchové stolička se zádovou opěrou 
3013712: 

 1x jako 3013702 

(7)   1x zádová opěrka (volitelná 

výbava) 

–   2x plastová záslepka 

Použití 

Tento výrobek slouží osobám s 

omezenou mobilitou k usnadnění 

procesu sprchování na pevných, 

rovných a neklouzavých podlahách. 
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☞ Dbejte   na   to,   aby   při   používání 

všechny čtyři nohy vždy stály pevně 

na zemi.  

☞ Před každým použitím stoličku 

prohlédněte, zda není poškozená. 

☞ Zdeformovanou nebo jakkoli 

poškozenou  sprchovou  stoličku 

nepoužívejte. O výměně dílů se 

poradtě se servisním technikem 

prodejce. 

☞ Mýdlo  a  sprchové  gely  zvyšují  ne- 

bezpečí ukouznutí! 

☞ Po čištění zkontrolujte správné usa- 

zení svorek a montáž sedačky! 

☞ Vadné gumové krytky by se měly ne- 

prodleně vyměnit.  

☞ Před použitím sprchové židle se 

ujistěte, že zádová opěrka je 

zafixovaná dvěma plastovými 

záslepkami (15). 

 

MONTÁŽ 
Sprchová stolička: 

1. Trubky sedačky (4) + (5) nasaďte na 

čepy bočních rámů (2) + (3) a 

sešroubujte. 

2. Sedací desku (1) přitlačte pevně na 

trubky sedačky. 

Sprchová stolička se zádovou opěrou: 

☞ Zádovou opěrku (7) nasuňte až na 

doraz na zádové trubky bočních 

rámů. 

☞ Dvě přiložené plastové záslepky (15) 

zatlačte pevně do k tomu určených 

otvorů a zafixujte tak zádovou opěr- 

ku. 

 

 

Nastavení výšky sedu 

☞ Teleskopické nohy (9) nastavte na 

stejnou výšku. 

☞ K nastavení výšky sedu nejprve 

vytáhněte příslušnou svorku (8). 

Potom teleskopické nohy posuňte 

na požadovanou výšku. Následně 

příslušnou svorku opět zastrčte a 

nechejte ji viditelně zaskočit. 

☞ Zkontrolujte a zajistěte správnou 

aretaci svorek. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Bezpečnostní pokyny 

Přestože konstrukce je robustní, 

konstrukční díly, jako gumové krytky, 

podléhají určitému opotřebení. Proto 

doporučujeme nechat výrobek 

každých 6 měsíců prohlédnout 

servisním technikem. Přitom je třeba 

zkontrolovat také svařované a 

šroubové spoje! 

☞  Nikdy nepřekračujte nosnost 

sedačky! 

☞ Opírejte se pouze kolmo o oba boční 

rámy/područky.  

☞ Nestoupejte si nohama na sedací 

desku.  

☞ Ujistěte se, že pružinové uzávěry 

jsou po případném nastavování 

výšky opět pevně zacvaknuté.  

 

Sedací deska 
Sedací desku lehkým tlakem (1) v 

případě potřeby zespoda sejměte.  

Před použitím sedací desku srovnejte 

a opět pevně přitlačte na trubky 

sedačky. 
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Čištění 
Sedačku pravidelně čistěte běžnými 
čisticími prostředky. 
K čištění nepoužívejte rozpouštědla či 
ostré předměty. 

Jestliže výrobek používá více osob 

(např. v pečovatelském ústavu), je 

nutné dodržovat závazné předpisy 

dané instituce.  

Likvidaci sedačky je třeba provést v 
souladu s národními zákonnými 
předpisy. 

 

 

Zádová opěrka 

Sprchová stolička se zádovou opěrou: 

Před použitím nasuňte zádovou opěrku 

až na doraz na zádové trubky bočních 

rámů a zafixujte plastovými záslepkami 

(15). 

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické 

prostředky. 

Technické údaje 

Model:.................. Sprchová stolička ............Sprchová stolička se zádovou opěrou 

Hloubka: .................................44 cm ................................................................53 cm  

Šířka: ......................................53 cm ................................................................53 cm  

Výška:.............................65 – 72 cm ........................................................82 – 89 cm  

Sedací plocha: ...............40 x 40 cm ........................................................40 x 40 cm  

Výška sedu:....................46 – 53 cm ........................................................46 – 53 cm  

Výška opěrky rukou: ...........17,5 cm .............................................................17,5 cm 

Nosnost: ................................120 kg ..............................................................120 kg 

Hmotnosti: ..............................2,5 kg ................................................................3,4 kg   

Teplota vody: ..................max. 80 °C ........................................................max. 80 °C 

Barva: .........................................bílá .....................................................................bílá 

Typový štítek: ................................................................................ na trubce sedačky 

Výrobce: 
MEYRA GmbH 
Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal-Kalldorf 
 
Distributor pro ČR: 
MEYRA ČR s.r.o. 
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4 
tel.: 272 761 102 
e-mail: meyra@meyra.cz 
 
Datum poslední revize: 07/2017 

Kontraindikace 
 Neschopnost udržení vzpřímené 

pozice. 

 Poruchy koordinace a vnímání. 

 Použití pomůcky vždy konzultujte 
s lékařem. 
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