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Návod k použití 

 

 

 
DUBASTAR 

3013742 Závěsná sedačka do vany s hygienickým výřezem 
3013752 Závěsná sedačka do vany s hygienickým výřezem a zádovou opěrou 

 

 
Sedačka Dubastar slouží k usnadnění mytí ve 
vaně osobám s omezenou pohyblivostí. 
Vanové sedačky Dubastar lze nastavit na 
všechny běžné šířky vany. Sedací plochu s 
hygienickým výřezem a zádovou opěrku lze 
sejmout vytažením směrem nahoru a vyčistit. 

 

Nosnost uvedených typů sedaček je 120 kg. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

• Nikdy nepřekračujte nosnost sedačky. 

• Na sedačku nikdy nestoupejte. 

• Sedejte si vždy do středu sedačky. 

• Dbejte na to, aby závěsná ramena byla 
správně nastavená podle šířky vany, tzn., 
že závěsná ramena musejí plně ležet na 
okraji vany. 

• Závěsná ramena a okraj vany v místě 
kontaktu udržujte čisté (bez mýdla a 
sprchových gelů) – nebezpečí sklouznutí. 

• Před každým použitím sedačku 
prohlédněte, zda není poškozená. 

• Před použitím zkontrolujte, zda je vanová 
sedačka správně zapřená. 

• Zdeformovanou nebo jakkoli poškozenou 
sedačku nepoužívejte. 

• Opotřebovanou sedačku nepoužívejte a 
poraďte se o možnosti výměny dílů se 
servisním technikem prodejce. 

• Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, pokud 
se nachází v blízkosti sedačky. 

• Nikdy neprovádějte opravu sedačky sami. 
 

CE Tento výrobek splňuje základní 

požadavky směrnice 93/42/EHS pro 
zdravotnické prostředky. 
 

KONTRAINDIKACE 
 

• Neschopnost udržení vzpřímené pozice. 

• Poruchy koordinace a vnímání. 

• Použití pomůcky vždy konzultujte 
s lékařem. 

SEDAČKA (obrázek 3) 
 
Desku sedačky (1) lze sejmout lehkým tlakem 
zdola. Nasazování se provádí po srovnání 
desky lehkým tlakem shora. 

 

ZÁDOVÁ OPĚRKA 
 
Vanová sedačka se zádovou opěrkou, model 
3012852 (obrázek 6) 

 
- Opěradlo (8) sejměte vytažením nahoru. 
- Nasazení se provádí až nadoraz (70 mm). 

 

PÉČE A ÚDRŽBA 
 

• Sedačku pravidelně čistěte běžnými 
čisticími prostředky. 

• K čištění nepoužívejte rozpouštědla či 
ostré předměty. 
Doporučujeme sedačku každých 6 měsíců 
nechat zkontrolovat servisním technikem 
prodejce. Důležité je zkontrolovat hlavně 
šroubové a svěrací spoje. 

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

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Všechny rozměry jsou v cm a hmotnosti v kg. 

 

Model: 3013742 3013752 
  

Hloubka: 40 44 
Šířka: 71 – 89 71 – 89 
Sedací plocha: 40 x 40 40 x 40 
Výška sedu:  -  - 
Výška zádové 
opěrky: - 33 
Nosnost: 120 120 
Hmotnost: 2,5  3 
Barva  bílá 
Teplota vody max. 80°C 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

ROZSAH DODÁVKY (obrázek 1) 
Vanová sedačka model 3013742 

 
MONTÁŽ 
 
Vanová sedačka model 3013742

 

1 x sedací deska (1) 1. Po uvolnění svěracích šroubů nastavte 

1 x boční rám pravý (2)  šířku vany. – Boční rámy vytáhněte podle 

1 x boční rám levý (3)  šířky vany po obou stranách stejně. 

1 x trubka sedačky přední (4)  Svěrací šrouby opět utáhněte ( obrázek 

1 x trubka sedačky zadní (5)  2). 

1 x montážní návod 2. Přitlačte desku sedačky (1) (obrázek 3). 

Vanová sedačka model 3013752 
 

1 x jako 3013742 + navíc: 
1 x zádová trubka pravá (6) 
1 x zádová trubka levá (7) 
1 x opěradlo (8) 
4 x šroubové spoje (9) 

Vanová sedačka se zádovou opěrkou, 
model 3013752 

 
1. Jako 3012842 
3. Namontujte zádové trubky (obrázek 4) - 

Zádové trubky umístěte zepředu k 
držákům (obrázek 5) a přišroubujte. 
Matice se našroubují z vnitřní strany 
(obrázek 5/(9)). 

4. Nasuňte opěradlo (obrázek 6/(8)). 
5. Utáhněte šrouby (obrázek 7/(9)). 
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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 
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