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Montáž / Návod k použití 

 

 

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili 
zvolením tohoto výrobku.  

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 

Rozbalte prosím celý výrobek a zkontrolujte, 
zda je kompletní a zda není poškozen 
transportem. Pokud byste zjistili, že tento 
výrobek nebo zásilka vykazuje přes očekávání 
chyby, tak: 

1. Reklamujte u přepravce. 
2. Nechte škody zaprotokolovat. 
3. Informuje neprodleně svého prodejce. 

Použití 

Tento výrobek slouží osobám s omezenou 
pohyblivostí s ještě dostatečnou sedací funkcí 
k ulehčení procesu koupání ve sprše. 

Popis 

Sklopná sedačka do sprchy umožňuje díky 
uchycení na zeď individuální umístění ve 
sprše, dle textury zdi a konstrukce. 

Snadno omyvatelná sedací plocha se skládá 
z polypropylenu příjemnému k pokožce, 

nosných trubek z hliníku potaženého plastem 
a uchycení na zeď z velmi pevného 
polyamidu. 

Obsah dodávky 

Sklopná sedačka do sprchy 

1x Sestavená sklopná sedačka do sprchy 

1x Upevňovací materiál 
 

Montáž 

Umístění sklopné sedačky do sprchy lze ve 
sprše zvolit libovolně, v závislosti na aplikaci, 
jsou-li vhodné místní podmínky. Toto by mělo 
být dopředu posouzeno odborným technikem.  

 Sklopte sedací plochu dolů. 

 Srovnejte sedací plochu v požadované 
výšce vodorovně k podlaze. 

 Musí být zaručeno, že se uživatel při 
sezení bezpečně oběma chodidly 
podepře o podlahu. 

 Označte si na stěnu otvory pro 
uchycení. Nákres s údaji pro vrtání se 
nachází na konci tohoto návodu. 

 Vrtání děr jakožto i montáž s vhodně 
zvoleným upevňovacím materiálem 
dle textury zdi by měl provést pouze 
odborný technik! 

Upevňovací materiál 

S výrobkem dodaný upevňovací materiál je 
určen pro určitou strukturu stěn (např. beton 
BN 25). Pokud by na místě pro uchycení byla 
jiná struktura stěny, je odborný technik 
povinen se na vhodný upevňovací materiál 
informovat a tento použít. 

Pozor: Za nesprávný nebo nesprávně 
strukturálním podmínkám zvolený 
upevňovací materiál jakožto i nesprávnou 
montáž neručíme. 

Návod k použití 

Pro použití sklopné sedačky do sprchy sklopte 
sedací plochu směrem dolů. Po použití a 
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vyčištění sklopte sedací plochu znovu směrem 
nahoru. 

Bezpečnostní pokyny 

I přes velmi stabilní výrobní technologie 
podléhají díly jako sedací plocha, nosné 
trubky a držáky na stěnu určitému opotřebení. 
Proto doporučujeme nechat výrobek 
zkontrolovat odborným technikem každých 6 
měsíců. Přitom je třeba také zkontrolovat 
bezpečnost sedačky z hlediska šroubovacích 
spojů. 

Montáž pouze odborným technikem! 

Nestoupejte si na sedací plochu, hrozí 
nebezpečí pádu! 

Doporučujeme nainstalovat do sprchy pro 
jistotu bezpečnostní madla. 

Sedací desku sklapujte opatrně, dbejte na to, 
aby se ruce nedostaly mezi stěnu a sedačku 
nebo mezi závěsové části. – Nebezpečí 
skřípnutí! 

Před každým použitím se přesvědčte o 
použitelnosti výrobku! 

Technické údaje 

Délka ................................................... 42 cm 

Šířka .................................................... 32 cm 

Výška ..................................................... 8 cm 

Hmotnost ............................................. 1,1 kg 

Max. zatížení .....................................  130 kg 

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. 

Pro ruční dezinfekci výrobku doporučujeme 
Incidin plus v 0,25 až 0,5 % koncentraci pro 
aplikaci nebo 4 % roztok Sagrotan. 

 

Opravy 

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

Likvidace 

 Obal výrobku lze odevzdat do 
sběrného dvora. 

 Kovové části lze odevzdat 
k opětovnému využití do sběrného 
dvora. 

 Plasty lze odevzdat do sběrného 
dvora. 

 Elektrické části a řídící desky lze 
zlikvidovat jako elektroodpad. 

 Likvidace se musí provádět podle 
příslušných národních zákonných 
ustanovení. 

 Informujte se na úřadu na místní 
sběrný dvůr. 

Záruka 

Na tento produkt přebíráme v rámci našich 
všeobecných obchodních podmínek 
zákonnou záruku, která se týká použitého 
materiálu a chyb ve zpracování. Z toho jsou 
vyloučeny opotřebitelné díly a díly, které 
podléhají opotřebení dle povahy určeného 
účelu, jakožto i škody, které vzniknou 
následkem nadměrného namáhání, 
nesprávného používání, násilného poškození 
nebo nepřípustné úpravy/opravy. V případě 
uplatnění záruky se obraťte na vašeho 
odborného prodejce, u kterého jste tento 
výrobek zakoupili. 

Z důvodů odpovědnosti za výrobek smí být 
opravy, údržba prováděna pouze 
autorizovaným odborníkem s použitím 
originálních náhradních dílů. Změny 
podmíněné technickým zlepšením a 
designovou modifikací zůstávají vyhrazené. 

Věříme, že vám bude výrobek vždy dobře 
sloužit.  

Štítek 

Štítek .............................. pod sedací plochou 

 

Tento výrobek je ve shodě se 
směrnicí EU 93/42/EHS pro 
zdravotnické prostředky. 
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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.com  e-mail: meyra@meyra.cz 

 www.meyra.cz 

 

 

Datum poslední revize: 10/2013. Technické změny vyhrazeny! 

 

http://www.meyra./

