
 

 

Návod k použití 

 

MOBALUX – teleskopická stolička do sprchy 

 

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, 
s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací 
s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné 
používání. Před prvním použitím si pečlivě 
přečtěte tento návod. 

Kontrola při převzetí 

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte 
úplnost zásilky a její poškození při přepravě. 
Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka 
vykazují nějakou závadu:  

1. reklamujte okamžitě u přepravce, 
2. nechte sepsat protokol o škodě, 
3. neprodleně informujte nás nebo 

vašeho prodejce. 

Použití 

Sprchová stolička slouží jako opora uživatele 
při sprchování. Nasazovací područky a 
opěradlo, které tvoří volitelnou výbavu, 
zvyšují komfort a především bezpečnost. 

Popis 

Sprchová stolička 

Sprchová stolička je vyrobena z vysoce 
pevného hliníku a plastu, tudíž je odolná vůči 
korozi. Nohy mají speciální sroubení 
umožňující snadnou a rychlou demontáž. 
Stoličku tak můžete uložit, aniž by zabírala 
místo, nebo ji můžete vzít s sebou na cesty. 

Kontraindikace 

 Neschopnost udržení vzpřímené pozice. 

 Poruchy koordinace a vnímání. 

 Použití pomůcky vždy konzultujte 
s lékařem. 

Montáž 

Výrobek se dodává demontovaný v kartonu. 

 Zasuňte nohy až na doraz do úchytů na 
spodní straně sedací / stoupací plochy a 
zafixujte matici dotažením rukou ve 
směru hodinových ručiček.  

 

 

Volitelné příslušenství pro sprchovou 
stoličku: 

Područky 

 Nasaďte područky vlevo a vpravo do 
úchytů na horní straně sedačky.  

 Zatlačte područky nahoře lehce směrem 
ven, aby se spodní část zasunula pod 
sedačku. 

 Nyní područky zafixujte na spodní straně 
sedačky přiloženými šrouby. 

Opěradlo 

 Nasaďte opěradlo vzadu do úchytů na 
horní straně sedačky. 

 Zatlačte opěradlo nahoře lehce směrem 
ven, aby se spodní část zasunula pod 
sedačku. 

 Nyní opěradlo zafixujte na spodní straně 
sedačky přiloženými šrouby. 

Nastavení výšky sedu 

 Teleskopické nohy nastavte na stejnou 
výšku. 

 K nastavení výšky sedu nejprve 
vytáhněte příslušnou svorku. Potom 
teleskopické nohy posuňte na 
požadovanou výšku. Následně příslušnou 
svorku opět zastrčte a nechejte ji viditelně 
zaskočit. 

 Zkontrolujte a zajistěte správnou aretaci 
svorek. 

Bezpečnostní pokyny 

Před každým použitím zkontrolujte 
bezvadnou funkci protiskluzových nožek. 

Zajistěte, aby všechny nohy byly pevně 
přišroubovány k sedací. 

Nestoupejte nohama na sedací plochu 
sprchové stoličky, hrozí nebezpečí pádu! 

Před použitím sprchové stoličky s područkami 
či opěradlem zkontrolujte, zda jsou šroubové 
spoje pevně dotažené. 

Max. zatížení činí 130 kg! 
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Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 
93/42/EHS pro zdravotnické prostředky. 

Péče a údržba 

Přestože výrobek má stabilní konstrukci, 
součásti jako šroubení, krytky na nohách atd. 
podléhají určitému opotřebení. Proto 
doporučujeme tyto díly každých 6 měsíců 
nechat zkontrolovat odborníkem. 

Je třeba sledovat i pevné usazení šroubových 
spojů a bezvadnou funkci krytek. 

Sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími 
prostředky – nejlépe mýdlovým roztokem. 
Čisticí prostředek by měl mít hodnotu pH min. 
6. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či 
ostré předměty. 

Používejte výhradně originální náhradní díly. 
Využívejte servisních služeb školeného 
prodejce. 

Likvidace se musí provádět podle příslušných 
národních zákonných ustanovení. 

Záruka 

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a 
vztahuje se na vady materiálu a zpracování. 
Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly 
konstrukční skupiny, které podléhají 
opotřebení podle svého účelu a škody, které 
jsou následkem nadměrného namáhání, 
nesprávného zacházení, násilného poškození 
nebo nepřípustné změny či opravy. V případě 
záruky se obraťte na prodejce, u něhož jste 
výrobek zakoupili. 

Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí 
opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný 
prodejce, a to za použití originálních 
náhradních dílů. 

Technické údaje 

Výška (stolička)  ............................ 46–53 cm 
Sedací plocha / stolička  ......... cca 39x39 cm 
Hmotnost ............................................ 2,6 kg 
Max. zatížení  ...................................... 130 kg 
Barva  ..................................................... bílá 
 

 

 

Výrobce 

MEYRA GmbH 

Meyra-Ring 2  

D-32689 Kalletal-Kalldorf 

www.meyra.de 

 

Distributor pro ČR 

MEYRA ČR s.r.o. 

Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4 

tel.: 272 761 102 

e-mail: meyra@meyra.cz 

www.meyra.cz 

 

Datum poslední revize: 02/2018 
 

 

 


