
Tento návod k obsluze je určen pro uživatele výrobku.
Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a
bezpečně jej uschovejte pro budoucí použití!

CZ Sedačka na vanu /Sedačka na vanu otočná
Uživatelský manuál



Účel použití CZ
Výrobek je určen výhradně jako pomůcka ke koupání a použití v koupelně ve vaně. Jakékoli jiné použití je 
zakázáno.

VAROVÁNÍ Nebezpečí pádu!
﹥Nestoupejte na tento výrobek.
﹥Nepoužívejte jako žebřík.

Provozní teplota: 10 - 40 ° C 
Max. hmotnost uživatele: 130 kg

Životnost
Očekávaná životnost tohoto výrobku je 3 roky při použití v souladu s bezpečnostními pokyny, intervaly 
údržby a určeného použití, jsou uvedeny v této příručce. Efektivní životnost se může lišit v závislosti na 
četnosti a  intenzitě používání.

Bezpečnost
VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!
﹥Nepoužívejte, jestli je výrobek poškozený.

Rozsah dodávky
﹥Obr. 1 (fig. 1) 

Montáž
﹥Obr. 2 (fig. 2)
Max. šířka A=650 mm
Min. šířka B=550 mm

Montáž
POZOR Nebezpečí zachycení! 
﹥Buďte opatrní během montáže.

﹥Obr. 3-6 (fig. 3 – 6.)

VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!
﹥Nepohybujte pod zatížením.

VAROVÁNÍ Nebezpečí pádu!
﹥Ujistěte se, že jsou obě nohy nastaveny na stejnou výšku.

POZOR Nebezpečí zachycení!
﹥Během používání buďte opatrní.

Obr. 7,A = 55 mm (fig. 7)
Obr. 8,9. (fig. 8,9)  

Údržba a pravidelné prohlídky 
Produkt je bezúdržbový za předpokladu provádění čištění a dodržování bezpečnostních pokynů výše 
uvedených.
﹥ Pravidelně kontrolujte, zda produkt není poškozen, a zda je bezpečně smontován. 

Čištění a dezinfekce
Výrobek lze čistit a dezinfikovat pomocí běžně dostupných prostředků.
﹥Dezinfikujte výrobek otřením všech obecně dostupných ploch s dezinfekčním prostředkem 
(po demontáži produktu, pokud je to možné).



Všechny čisticí prostředky a dezinfekční přípravky musí být účinné, vzájemně kompatibilní a musí 
chránit materiály, které se používají k čištění. Pro další informace o dekontaminaci v prostředí 
zdravotnických zařízení, viz "National Institute for Clinical Excellence“ pokyny pro Infekce: 
www.nice.org.uk/CG002 a místní kontrolní úřad.
﹥ Čistěte ručně.
﹥ Nepoužívejte žádné agresivní (hodnota pH pod 4,5 nebo nad 8,5) nebo abrazivní čisticí 
prostředky.
﹥ Max. teplota čištění  85 ° C po dobu 3 minut.

Opětovné použití
Výrobek je vhodný pro opakované použití. Kolikrát může být výrobek použit, závisí na tom, jak často a 
jakým způsobem je výrobek používán. Před opětovným použitím jej důkladně vyčistěte, prověřte jeho 
bezpečnost a dle potřeby nastavte.
Likvidace 
Likvidace a recyklace použitých zařízení a obalů musí být v souladu s platnými právními předpisy.
Záruka 
Poskytujeme záruku dle zákona. Záruční reklamace lze provést pouze prostřednictvím příslušného 
prodejce.

Dodavatel pro ČR:
SIVAK medical technology s. r. o.
Jana Masaryka 1713
500 12  Hradec Králové
www.sivak.cz


