
Návod k obsluze
INVACARE  CADIZ
model H291 a H296

NÁVOD USCHOVEJTE
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda jsou všechny díly v pořádku a nepoškozeny. Pokud došlo k poškození 
při přepravě, NEPOUŽÍVEJTE. Kontaktujte Vašeho prodejce.

! POZOR
• Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení aniž byste četli a pochopili tento návod. Pokud 
nerozumíte výstrahám, upozorněním nebo návodu, obraťte se na prodejce nebo technický 
personál, před pokusem o instalaci toto zařízení - v opačném případě může dojít k poranění nebo 
poškození.

• Všechny čtyři nohy musí být vždy v kontaktu s podlahou sprchy / vany a na rovném povrchu.

• Před použitím VŽDY nejdříve zkontrolujte stabilitu a správnou polohu sprchovací židle, abyste 
předešli nesprávné poloze. Nepoužívejte ve sprchovém koutě, pokud je stolička vratká a nestabilní.

• Uživatelé s omezenými fyzickými schopnostmi by měli být pod dozorem nebo s další osobou, 
která pomáhá při používání sprchové židle.

• Sprchovací židle se nesmí používat jako přestupní lavice, přepravní zařízení nebo zařízení pro 
lezení.

• Tyto sprchovací stoličky (modely H291 a H296) mají omezenou nosnost - 143 kg.

• Buďte opatrní při montáži sprchovací stoličky, aby nedošlo ke skřípnutí částí těla.

• Pro sprchovací stoličku model H296 - ujistěte se, že tlačítka plně vystupují skrz otvory zadních 
konzol. 

• Tento výrobek by měl být používán při okolní teplotě mezi 10 ° a 40 ° C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – UPOZORNĚNÍ  
Výrobky Invacare jsou speciálně navrženy a vyrobeny pro použití pouze ve spojení s příslušenstvím 
Invacare. Příslušenství konstruované jinými výrobci nebyla testována firmou Invacare a nejsou 
vhodná pro použití s produkty Invacare.

INSTALACE – UPOZORNĚNÍ  
Po případných úpravách, opravách či službách a před použitím se ujistěte, že všechny díly jsou 
správně nainstalovány a jsou tedy bezpečné.

H291
H296



Obecné symboly

Varování upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci která, pokud se jí nevyhnete, 
může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Varování upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci která, pokud se jí nevyhnete, 
může mít za následek poškození majetku nebo lehkému zranění nebo obojí.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 93/42 / EHS o zdravotnických prostředcích.

Život
Očekávaná životnost výrobku uvedená v této příručce při použití v souladu s bezpečnostními pokyny, 
intervaly údržby a návodem na údržbu je pět let. Údržba a kontrola by měla být prováděna nejméně 
jednou za šest měsíců.

Účel použití

POZOR!

Nebezpečí úrazu. 
Tento výrobek je určen pouze jako pomůcka do sprchy a pro použití v koupelně. Jakékoliv jiné použití 
je zakázáno. 

Čištění
Poznámka: Před použitím jakýchkoli čisticích prostředků, nejdříve otestujte na spodní straně
sedátka, abyste se ujistili, že produkt nezpůsobuje zabarvení.

1. Odstraňte současně nohy a opěradlo ze sprchovací židle.
2. K čištění používejte vodu a mírný neabrazivní čistič pro sprchovou židli.

Po použití
Likvidace
Pokud již produkt nemůže být dále používán - produkt, příslušenství a obalové materiály by měly být 
správně tříděny. 

Opětovné použití

POZOR!

Nebezpečí úrazu. Prodejce by měl vždy před převedením produktu na jiného uživatele výrobek 
zkontrolovat. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození, nepoužívejte produkt. Jinak může dojít ke zranění.



Sestavení sprchovací židle
Instalace / Nastavení nožiček

POZOR!

Před použitím se ujistěte, že je sprchovací židle stabilní a ve vodorovné poloze.

1. Pokud je to nutné, ponechte židli při pokojové teplotě. 

2. Umístěte sedadlo vzhůru nohama A na rovný a stabilní povrch (podlahu).

3. Nastavte rozšíření nohou B - C.

4. Stiskněte pojistné tlačítko D a posuňte nohu směrem dolů do požadovaného otvoru E.

5. Ujistěte se, že tlačítko pojistky vyčnívá skrz seřizovací otvory nohou.
Poznámka: Uslyšíte cvaknutí, když je pojistné tlačítko plně zajištěno.
6. Kroky 2-5 opakujte pro zbývající tři nohy.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že všechny čtyři nohy jsou nastaveny na stejnou výšku.

Použití stoličky

POZOR!

Nebezpečí úrazu. Nezvedejte sprchovou židli, když na ní sedí uživatel. V případě, že se uvolní opěradlo 
může dojít ke zranění nebo poškození. 

Výhradní obchodní a servisní zastoupení pro ČR:
SIVAK medical technology s. r. o.

Jana Masaryka 1713
500 12  Hradec Králové

tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327
www.sivak.cz

Střediska:
• Nádražní 82, 701 00  Ostrava tel.: 596 115 329
• v CSS Hrabyně, 747 67 tel.: 553 775 002
• Na Topolce 1, 140 00  Praha tel.: 261 211 788


