
 

 

Návod k použití 

MOBALUX Sklopná sedačka 3013972 

 

 

 

 

 

 

Sklopná sedačka je sedací pomůcka určená 
k montáži na stěnu v koupelně či sprše. 

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 pro 
uživatele s omezenou pohyblivostí při 
sprchování. 

Popis 

Sklápěcí vanová sedačka umožňuje díky 
připevnění na stěnu individuální umístění ve 
sprše, podle vlastností zdi a spodní 
konstrukce. 

Snadno omyvatelná sedací plocha je z 
polypropylenu, který nedráždí pokožku, 
nosné trubky jsou vyrobeny z vysoce 
pevného hliníku a plastu, tudíž je sedačka 
odolná vůči korozi. Připevnění na stěnu je z 
vysoce pevného polyamidu. 

Kontraindikace 

 Neschopnost udržení vzpřímené pozice. 

 Poruchy koordinace a vnímání. 

 Použití pomůcky vždy konzultujte 
s lékařem.  

Rozsah dodávky 

 1 x sklopná sprchová sedačka 
předmontovaná  

 1 x připevňovací materiál 

Montáž 

Umístění sklopné sprchové sedačky lze zvolit 
libovolně v souladu s účelem použití, jestliže 
tomu místní podmínky vyhovují. 

Vrtání otvorů a montáž pomocí 
připevňovacího materiálu vhodného pro 
danou stěnu by měl provádět odborník! 
Nebezpečí poškození kabelů a vodičů pod 
omítkou!  

Používejte pouze hmoždinky, které jsou 
vhodné pro dané zdivo! 

1. Sklopte sedátko dolů. 
2. V požadované výšce vyrovnejte sedací 

plochu vodorovně s podlahou. 
3. Musí být zaručeno, aby se uživatel při 

sedu mohl bezpečně opírat oběma 
nohama o podlahu. 

4. Před otvory v nástěnných držácích 
označte na stěně otvory k vrtání. Nákres 
otvorů naleznete na konci tohoto návodu 
k obsluze. 

Připevňovací materiál 

Připevňovací materiál, který je součástí 
dodávky, je vypočten pro konstrukci zdiva 
(např. beton BN 25). Pokud by v místě 
montáže byla jiná stěna, musí se montážní 
pracovník informovat o vhodném 
připevňovacím materiálu a použít ho. 
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Obsluha 

Sedací plochu sprchové sedačky před 
použitím sklopte dolů. 

Po použití a k vyčištění plochu sedátka 
odklopte opět nahoru. 

Bezpečnostní pokyny 

 Přestože konstrukce je stabilní, 
konstrukční díly jako sedátko, trubky 
sedačky a nástěnné držáky podléhají  
určitému opotřebení. Proto se doporučuje 
výrobek pravidelně kontrolovat. Přitom je 
třeba prohlédnout  pevnost šroubových a 
čepových spojů. 

 Nestoupejte nohama na plochu sedátka, 
hrozí nebezpečí pádu!  

 Doporučujeme ve sprše navíc 
nainstalovat bezpečnostní nástěnná 
madla. 

 Při sklápění a odklápění  sedačky je třeba 
dbát na to, aby se ruce nedostaly mezi 
sedačku a stěnu nebo závěs.  

 Před použitím se přesvědčete o 
použitelném stavu sprchové sedačky. 

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

 Nepřekračujte maximální nosnost 
sedačky! 

Péče a údržba 

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. 

Jestliže výrobek používá více osob (např. v 
pečovatelském domě), je předepsáno 
používání běžných dezinfekčních prostředků.

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 

Rozměr sedátka:  ...................... 25 x 32 cm 
Hloubka:  ........................................... 37 cm 
Hmotnost:  ........................................ 1,1 kg 
Max. zatížení: .................................. 130 kg 
Barva:  .................................................. bílá 
 

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

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 
 


