
 

 

Stolička do sprchy / Židle do sprchy 

Model 2016: 3016702 / 3016712 / 3016722 
 

Montáž / Návod k použití 

 

Úvod 

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento 
návod a dbejte pokynů. Děti a mladiství by si 
měli tento dokument před prvním použitím 
přečíst s rodiči nebo opatrovníkem.  

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, 
s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací 
s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné 
používání.  

Tento výrobek je technická pomůcka. Je nutné 
se s ním seznámit, vyžaduje pravidelnou 
údržbu a při nesprávném používání může být 
nebezpečný. Proto je nutné se seznámit se 
správným zacházením výrobku. 

Pro dotazy se obraťte na odborného prodejce. 

Výrobek splňuje požadavky EN 12182 
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním 
postižením. Zahrnuje požadavky na hořlavost 
použitých čalouněných materiálů a případně 
plastů v souladu s EN 1021-2. 

Popis 

Stolička do sprchy a židle do sprchy jsou 
pomůcky pro sezení s protiskluzovými 
gumovými koncovkami pro oblast koupelny a 
sprchy. 

Pro čištění je možné sedací plochu 
s hygienickým otvorem i opěrku odebrat 
směrem nahoru.  

Použití 

Při alergické reakci, zčervenání kůže a/nebo 
otlaku při použití výrobku je nutné neprodleně 
vyhledat lékaře. 

Tento výrobek slouží osobám s omezenou 
pohyblivostí k ulehčení procesu koupání na 
pevných, rovných a protiskluzných površích. 

Kontrola při převzetí 

Všechny výrobky jsou u nás kontrolovány na 
bezchybnost a zabaleny do speciálních krabic. 

Chceme Vás ale poprosit, zkontrolujte výrobek 
okamžitě po dodání – nejlépe v přítomnosti 
dodavatele – na případné poškození při 
přepravě.  

Obal by měl být uložen pro další případnou 
přepravu.  

Životnost 

U tohoto výrobku vycházíme z předpokládané 
průměrné životnosti 4 let, při předpokladu 
správného zacházení a dodržení pokynů 
údržby a kontrol. 

Životnost výrobku je rovněž závislá na četnosti 
používání, okolí používání a ošetřování.  

Díky použití náhradních dílů lze životnost 
výrobku prodloužit. Náhradní díly jsou 
zpravidla dostupné až 5 let po ukončení 
výroby. 

Uvedená životnost nepředstavuje žádnou 
dodatečnou záruku. 

Obsah dodávky 

Stolička do sprchy / Židle do sprchy: 

(1) 1x Sedací deska  

(2) 1x Boční rám pravý 

(3) 1x Boční rám levý 
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(4) 1x Spojovací trubka přední 

(5) 1x Spojovací trubka zadní 

(6) 4x Spojovací materiál 

-    1x Návod k použití / montáž 

Židle do sprchy: 

(7) 1x Opěrka (extra příslušenství) 

-    2x Plastová koncovka 
 

Montáž 

Provedení následující montáže doporučujeme 
od odborného prodejce. 

Bezpečnostní pokyny 

Během celé montáže dejte pozor na místa 
sevření – nebezpečí skřípnutí!  

Udržujte pracovní místo během montáže čisté! 

Stolička do sprchy / Židle do sprchy 

1. Spojovací trubky (4) + (5) nasaďte a 
přišroubujte na čepy bočních rámů (2) 
+ (3). 

2. Sedací desku (1) natlačte pevně na 
spojovací trubky. 

Židle do sprchy 

Opěrku (7) nasaďte na doraz na zádové trubky 
bočních rámů. 

Přiložené 2 kusy plastových koncovek (15) 
pevně zatlačte do k tomu určených otvorů pro 
fixaci. 

Židle do sprchy, skládací 

Skládací židle do sprchy je dodávána v plně 
smontovaném stavu. 

Pro rozložení viz kapitolu Skládání/Rozkládání 

na straně 3. 

1. Nastavte výšku sedu. 

Dbejte na pokyny kapitoly Nastavení výšky 
sedu na straně 2. 

Návod k použití 

Bezpečnostní pokyny 

Opírejte se o oba boční rámy/područky pouze 
svisle. – Nebezpečí pádu! 

Nestoupejte nohama na sedací plochu. – 
Nebezpečí pádu! 

Ujistěte se, že jsou aretovací pružinové zámky 
po případném nastavení výšky správně 
zacvaknuté. – Nebezpečí úrazu! 

Dbejte na to, aby při používání stály všechny 
čtyři nohy pevně na podlaze. – Nebezpečí 
úrazu! 

Před každým použitím se přesvědčte o 
použitelnosti výrobku. – Nebezpečí úrazu! 

Zdeformovanou stoličku/židli do sprchy 
nenarovnávejte a nepoužívejte. – Nebezpečí 
úrazu! 

Udržujte područky a gumové koncovky bez 
přítomnosti zbytků olejů a tuků – nebezpečí 
úrazu! 

Mýdla a sprchovací prostředky zvyšují riziko 
uklouznutí! 

Po provedení čištění zkontrolujte správné 
umístění svěrek, sedací desky a opěrky! 

Opotřebené nebo poškozené gumové 
koncovky musí být bezodkladně obnoveny – 
nebezpečí úrazu! 

Ujistěte se před používáním stoličky do 
sprchy, že je opěrka správně zafixována 
dvěmi plastovými koncovkami (15). 

Společnost MEYRA nemůže být ve smyslu 
odpovědnosti za výrobek zodpovědná za 
škody nebo rizika, které jsou způsobeny dětmi 
bez dozoru ve spojitosti s výrobkem. 

Nastavení výšky sedu 

Teleskopické nohy (9) nastavte na stejnou 
výšku. Pro nastavení výšky nejdříve vysuňte 
příslušné svorky (8). Pak posuňte teleskopické 
nohy do požadované výšky. Následně 
zajistěte příslušné svorky a nechte je viditelně 
zapadnout. 

Zkontrolujte správnou a bezpečnou aretaci 
svorek.   

Sedák 

Sedací desku (1) odejmete lehkým tlakem 
zespodu. Před dalším použitím sedací desku 
narovnejte do správné polohy a pevně 
nasaďte na spojovací trubky. 

Opěrka 

Židle do sprchy: 

Před použitím nasaďte opěrku na doraz na 
zádové trubky bočních rámů a zafixujte 
plastovými koncovkami (15). 

Područky 
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Židle do sprchy: 

Pro výměnu poškozených područek 
demontujte upevňovací šrouby (14). 

Skládání/Rozkládání 

Skládací židle do sprchy: 

Skládání 

1. Sedák odjistěte lehkým nadzvednutím. 
2. Jeden z bočních rámů (2) resp. (3) 

otočte za rám zad. 
3. Sedák (1) zaklapněte dolů. – Sedák 

předtím zvedněte a druhý boční rám 
lehce vyklopte. 

4. Následně otočte druhý boční rám před 
sedák (E). 

Rozkládání 

1. Přední boční rám vytočte ven. 
2. Sedák vyklopte vzhůru a nasaďte na 

boční rám. 
3. Zadní boční rám vytočte dopředu. 
4. Spojovací trubky natlačte (11) na boční 

rám. 

Čištění 

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. 
Čisticí prostředek by měl v každém případě 
mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič). K 
čištění nepoužívejte čisticí prostředky 
obsahující rozpouštědla. 

Dezinfekce 

Pokud je výrobek používán více osobami 
(např. v pečovatelském domě), je předepsáno 
používání běžně dostupných dezinfekčních 
prostředků. Před dezinfekcí výrobek očistěte. 

Dezinfekce stíráním nebo rozprašovací je 
přípustná pouze kontrolovanými a 
bezpečnými dezinfekčními prostředky. 

Seznam kontrolovaných a bezpečných 
dezinfekčních prostředků a jejich používání 
vystavený Institutem Roberta Kocha najdete 
na www.rki.de. 

Při používání dezinfekčních prostředků mohou 
být plochy ovlivněny aplikací, což může omezit 
dlouhodobou funkčnost komponent. Dbejte 
proto na výrobcem předepsané doporučení 
použití. 

 

 

Opravy 

Používejte výhradně originální náhradní díly. 
Využijte servisních nabídek Vašeho 
odborného prodejce. 

Likvidace 

 

Likvidace se musí provádět podle příslušných 
národních zákonných ustanovení. 

Informujte se na úřadu na místní sběrný dvůr. 

Údržba 

Chybná nebo zanedbaná péče a údržba 
výrobku může vést k omezení odpovědnosti 
výrobce. 

Práce údržby 

Následující plán údržby představuje průvodce 
pro provádění údržbových prací. 

Neexistuje žádný výklad pro skutečně nutný, 
pro výrobek stanovený objem prací. 

Plán údržbových prací viz strana 5.  

Technické údaje 

Model: Stolička do sprchy 3016702 

Délka ................................................... 44 cm 

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

Výška .............................................. 65-72 cm 

Sedací plocha ...............................   40x40 cm 

Výška sedu ..................................... 46-53 cm 

Výška područek ................................. 17,5 cm 

Max. zatížení .....................................  120 kg 

Hmotnost ............................................. 2,5 kg 

Max. teplota vody k čištění ...................  80°C 

Barva .....................................................  bílá 

Štítek ................................... na sedací trubce 

Model: Židle do sprchy 3016712 

Délka ................................................... 53 cm 

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

Výška .............................................. 82-89 cm 

Sedací plocha ...............................   40x40 cm 

Výška sedu ..................................... 46-53 cm 

http://www.rki.de/
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Výška područek ................................. 17,5 cm 

Max. zatížení .....................................  120 kg 

Hmotnost ............................................. 3,4 kg 

Max. teplota vody k čištění ...................  80°C 

Barva .....................................................  bílá 

Štítek ................................... na sedací trubce 

Model: Židle do sprchy skládací 3016722 

Délka ................................................... 55 cm 

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

Výška .............................................. 82-89 cm 

Sedací plocha ...............................   40x40 cm 

Výška sedu ..................................... 46-53 cm 

Výška područek ................................. 17,5 cm 

Max. zatížení .....................................  120 kg 

Hmotnost ............................................. 3,8 kg 

Max. teplota vody k čištění ...................  80°C 

Barva .....................................................  bílá 

Štítek ................................... na sedací trubce 

 

Význam symbolů na výrobku 

Přečtěte návod k použití 
a ostatní přiloženou 
dokumentaci. 

 

Upozornění na nebezpečí 
skřípnutí. – Nesahejte tam. 

 

 

Význam symbolů na štítku 

 

Výrobce 

 

 

Objednací číslo 

 

Sériové číslo 

 

Datum výroby (rok – kalendářní 
týden) 

 

 

Přípustná hmotnost uživatele 

 

 

Přípustná celková hmotnost 

 

 

 

Záruka 

Na tento produkt přebíráme v rámci našich 
všeobecných obchodních podmínek 
zákonnou záruku a případně zřejmé resp. 
sjednané záruky. Pro záruční plnění resp. 
záruční nároky prosím obraťte na stránku 5 
s oddílem pro vyplnění údajů o modelu, číslu 
dodacího listu s datem, sériové číslo (SN) a 
předejte vyplněné Vašemu odbornému 
prodejci. 

Sériové číslo (SN) vyčtete ze štítku. 

Předpoklad pro uplatnění záručního plnění 
resp. záručních nároků je v každém případě 
správné používání výrobku, použití 
originálních náhradních dílů od odborného 
prodejce jakožto i pravidelné provádění 
údržby a kontrol. 

Záruku nelze uplatnit na poškození povrchu, 
poškození obutí kol, poškození díky 
uvolněným šroubům nebo matic jakožto i 
vychýlené montážní otvory díky častým 
úpravám. 

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a 
elektronice, které byly zapříčiněny 
neodborným čištěním přístrojem s parními 
tryskami resp. úmyslným nebo neúmyslným 
namočením komponentů. 

Rušení ze zdrojů záření, jako jsou mobilní 
telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi 
systémy a další silné zdroje rušení mimo 
standardní specifikace, nelze uplatnit jako 
záruční plnění nebo záruční nároky. 

Pozor: 

Nedodržování návodu k použití jakožto i 
neodborně provedené opravy a také zvláštní 
technické změny a úpravy bez souhlasu 
vedou k zániku jak záručního plnění resp. 
záručního nároku, tak také k zániku 
odpovědnosti za výrobek obecně.  

Upozornění: 

Tento návod k použití jako součást výrobku 
musí být předán uživateli a při další změně 
uživatele. 

Technické změny ve smyslu pokroku si 
vyhrazujeme. 

 

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

Prosím vyplňte! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete Vašemu odbornému prodejci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán údržby 

KDY CO POZNÁMKA 

Před použitím Zkontrolovat zda nejsou 
poškozené zádové a/nebo 
rámové trubky.  

Kontrolu provede sám uživatel 
nebo ošetřovatel.  

Při deformaci nebo popraskání ve 
sváru kontaktujte ohledně opravy 
odborný servis. – Nebezpečí 
úrazu! 

Před použitím Zkontrolovat zda není poškozená 
sedací deska a/nebo opěrka. 

Kontrolu provede sám uživatel 
nebo ošetřovatel.  

Při deformaci nebo popraskání ve 
sváru kontaktujte ohledně opravy 
odborný servis. – Nebezpečí 
úrazu! 

Po použití Čištění Čištění provede sám uživatel 
nebo ošetřovatel.  

Každých 6 měsíců (podle četnosti 
používání) 

Zkontrolovat zda nejsou 
poškozeny gumové koncovky a 
zda pevně drží spojovací materiál. 

Kontrolu provede sám uživatel 
nebo ošetřovatel. 

Doporučení výrobce: 

Každých 12 měsíců (podle 
četnosti používání) 

Kontrola bezpečnosti Kontrolu provede odborník. 
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Výrobce Distributor pro ČR 

MEYRA GmbH MEYRA ČR s.r.o. 

Meyra-Ring 2  Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4 

D-32689 Kalletal-Kalldorf  tel.: 272 761 102 

www.meyra.de  e-mail: meyra@meyra.cz 

 www.meyra.cz 

 

 

Datum poslední revize: 01/2016 

 

http://www.meyra.de/

