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Před použitím si, prosím, tento uživatelský návod pečlivě přečtěte. 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto polohovacího křesla. 

 

Naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny ve Francii v souladu s požadavky na kvalitu a 

bezpečnost. Před použitím křesla si prosím z bezpečnostních důvodů pečlivě přečtěte tento 

uživatelský návod, který si uschovejte. 

 

V tomto návodu naleznete informace o nejnovějších typech polohovacích křesel. Společnost 

INNOV´SA si však ponechává právo provádět další inovace bez povinnosti přizpůsobit nebo 

nahradit dříve dodané výrobky (starší typy).  

 

Polohovací křeslo je určeno pro osoby s poruchou vnímání okolí (dezorientované) a s problémy 

chůze. Je určena k přepravě pouze jedné osoby. Polohovací křeslo smí být použito uvnitř 

budovy i mimo ni pouze za určitých podmínek. 

 

Polohovací křeslo je třeba používat za přítomnosti a bdělosti další osoby. Používá-li křeslo 

dezorientovaná či rozrušená osoba je dohled další osoby nezbytný. 

 

Polohovací křeslo musí být používáno pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kola současně 

dotýkají země a mají dostatečný kontakt pro rovnoměrné otáčení všech kol. 

 

Polohovací křeslo používejte pouze na rovných a pevných plochách. Nepoužívejte jej na zemi 

pokryté štěrkem, blátem, dlažebními kostkami, na trávě nebo na jiném nestabilním/nerovném 

povrchu. 

 

Na polohovací křeslo nestoupejte (nepoužívejte jako žebřík), nepřenášejte na křesle těžké či 

horké předměty. 

 

Koberce či jiné podlahové krytiny mohou být používáním polohovacího křesla poničeny. 

Používejte pouze originální příslušenství společnosti INNOV´SA. 
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Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním údržby či jejího nedostatku, nebo 

nedodržením pokynů uvedených v tomto uživatelském návodu. 

 

Dodržení pokynů pro správné a bezpečné používání a dodržení vhodné údržby je základním 

předpokladem záruky. 

 

Typ PREMIUM a MONTMARTRE jsou zdravotnické prostředky třídy A. 

Typ Elysee a Elysee E jsou zdravotnické prostředky třídy B. 

 

Pro více informací, kontaktujte, prosím, svého prodejce. 

 

A) Pomoc a přístupnost  

 

Osoby, které mají problém s přečtením tohoto návodu, mají tyto možnosti: 

- originální uživatelský návod je k dispozici na webových stránkách www.innov-sa.com, 

kde lze velikost dokumentu upravit podle potřeby 

- kontaktovat svého prodejce pro ústní prezentaci návodu k obsluze 

 

B) Bezpečnostní pokyny 

 

Všeobecné bezpečnostní a provozní pokyny pro používání polohovacího křesla musí být 

pečlivě přečteny uživatelem a případným ošetřovatelem. Tento návod upozorňuje na postupy a 

nezbytné techniky, které zajišťují správné využití výrobku. Je důležité zkoušet tyto techniky, 

dokud se necítíte dobře při používání výrobku a při provádění nejčastěji požadovaných pokynů 

pro údržbu. Používejte tuto příručku jako základní příručku, ve které jsou prezentovány mnohé 

úspěšně testované techniky. INNOV´SA povzbuzuje každého uživatele a každou obsluhu, aby 

vyzkoušeli co je pro ně nejlepší v konkrétním prostředí. Přesto je nutné dodržovat všechna 

doporučen tohoto manuálu. Popsané techniky v této příručce jsou výchozím bodem pro 

uživatele a obsluhu, přičemž bezpečnost je nejdůležitější téma. Při použití dezorientovanou 

nebo rozrušenou osobou je dohled nadále nezbytný. 

 

Společnost INNOV´SA nedoporučuje používat polohovací křeslo jako výcvikové zařízení. Pro 

tento účel křesla nebyla vyvíjena a testována. V případě použití polohovacího křesla k výcviku 

společnost INNOV´SA není zodpovědná za případné poranění a na případné poškození se 

http://www.innov-sa.com/
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záruka nevztahuje. Při používání polohovacího křesla musí být všechna čtyři kola v kontaktu 

se zemí, s výjimkou případů kdy se překonává překážka. 

 

Tento návod k obsluze je určen pro uživatele a distributora. 
 

 Nikdy nenechávejte uživatele bez dozoru. 

 

 

Symboly uvedené v tomto návodu 

Varování 

Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit vážná zranění, která by 

mohla být dokonce smrtící. 

 

Důležité 

Označuje nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může mít za následek 

drobná zranění nebo materiální škody. 

 

 

Výrobek nebyl navrhnut jako sedadlo pro motorová vozidla. 
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2. PODMÍNKY POUŽITÍ 
 

Vždy při přesunu polohovacího křesla pomocí rukojeti musí obsluha držet křeslo 

mírně zakloněné, aby se stupačka nedotýkala země. 

 

Polohovací křesla nebyla navržena a vyrobena jako sedadla pro motorová vozidla. 

 

Ergonomický tvar křesla a jeho rozmanité příslušenství umožňují využívat polohovací křesla 

v jejich plném rozsahu osobami, které mají následující omezení: 

- ochrnutí 

- slabost/malformaci kloubů 

- léze kloubů 

- onemocnění jako je srdeční selhání a snížení oběhu, poruchy rovnováhy nebo 

kachexie a klinické geriatrické příznaky 

 

Pokud jde o kontraindikace, je potřeba zvážit následující faktory: 

- hmotnost nad 130 kg 

- fyzický a psychologický stav 

- nevhodné prostřední 

 

Jako náhradní díly pro polohovací křesla se smí použít pouze originální náhradní díly. 

 

Polohovací křeslo s rámovou konstrukcí je určeno pro osoby, které ztratily svalovou sílu. Proto 

by při užívání polohovacího křesla tyto osoby měly být obzvláště opatrné. Je velmi důležité 

zvolit model, který je nejvíce přizpůsoben velikosti těla uživatele. 

 

Před použitím polohovacího křesla se přesvědčte, zda brzdy a zvedák správně fungují, a také 

zkontrolujte bezpečností pás, je-li správně a dostatečně utažen a upevněn. 

 

Pokud si uživatel sedá či se zvedá z polohovacího křesla (s či bez pomoci), bez ohledu na to 

jaký způsob se použije, je nutné mít kolečka zabrzděna, opěrku noh vertikálně sklopenou a 

podnožku rovnoměrně položenou na zemi, aby nedošlo k převrácení křesla. 
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Jakmile uživatel sedí v polohovacím křesle, musí být připoután pomocí bezpečnostního pásu, 

který se nastaví tak, aby uživatel nemohl z pod pásu vyklouznout. Jakmile je uživatel připoután 

pomocí bezpečnostního pásu, polohovací křeslo nakloňte dozadu, tím přispějete k zabránění 

vyklouznutí uživatele z pod pásu. 

 

Jakmile je pacient usazen, polohovací křeslo musí mít kolečka zabrzděna, musí být umístěna 

na rovné ploše a po každém přesunu, musí být kolečka zabrzděna.  

 

A) OBLAST POUŽITÍ 

Polohovací křeslo smí být používáno pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kolečka současně 

dotýkají země po celou dobu jeho používání (ať už se křeslo přesouvá nebo ne), aby se kolečka 

mohla pohybovat rovnoměrně. 

Pokud se polohovací křeslo používá na nerovném povrchu (dlažební kostky, svah, povrch 

s překážkami – např. obrubník,…), doporučujeme, aby křeslo ovládala vyškolená osoba. 

Na polohovací křeslo nestoupejte (nepoužívejte jako žebřík), nepřenášejte na křesle těžké či 

horké předměty. 

Koberce či jiné podlahové krytiny mohou být používáním polohovacího křesla poničeny. 

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním údržby či jejího nedostatku, nebo 

nedodržením pokynů uvedených v tomto uživatelském návodu. 

Dodržování pokynů ke správnému užití, obsluze a údržbě je základním předpokladem uznání 

záruky. 

Polohovací křeslo se používá při maximální teplotě 40°C a v suchém prostředí, aby nedošlo ke 

korozi. Pokud by křeslo bylo v kontaktu s vodou, měkkým hadříkem jej utřete do sucha. 

 

B)  JAK SE DOSTAT DO A Z KŘESLA 

 

Nejste-li schopni sami přesunu, požádejte o pomoc. 

 

1. Umístěte polohovací křeslo co nejblíže k židli, pohovce nebo posteli, do které se 

chcete přemístit. 

2. Ujistěte se, že jsou kolečka zabrzděna. 

3. Uvolněte pákou podnožku, tak aby se spodní část podnožky dotkla země. 

4. Přemístěte se z či na polohovací křeslo. 
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C) PŘENOS POLOHOVACÍHO KŘESLA 

Nejlepší způsob, jak přesunout polohovací křeslo, je jej tlačit před sebou. Pokud to tak nelze, 

musí se rám křesla pevně uchopit v přední i zadní části – tímto způsobem lze polohovací křeslo 

bezpečně přenést. Nezvedejte křeslo za opěrku ruk či stupačku. Pro přenášení křesla jsou  

zapotřebí minimálně dvě osoby. 

 

Při přenosu polohovacího křesla musí být dodrženy následující pokyny: 

 přenos polohovacího křesla, když na něm sedí uživatel, je zcela zakázán; 

 křeslo umístěte do vodorovné polohy pomocí příslušné páky a odstraňte 

stupačku; 

 minimálně dvě osoby nyní mohou přenést křeslo; 

 nikdy nezvedejte křeslo za kolečka, spíše pevně uchopte rám v přední i zadní 

části křesla nebo na boku pod opěrkami; 

 k přesunu křesla přes schody/schodiště jsou zapotřební dvě osoby; polohování 

křesla je během přesunu zakázáno; 

 žádná osoba ani žádný předmět by během přepravy neměl zůstat pod 

polohovacím křeslem; možnost zraněn či poškození. 

 

D) OVLÁDÁNÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA OBSLUHOU 

* buďte opatrní, pokud se pohybujete v horkém či chladném prostředí (sluneční svit, 

extrémní chlad, sauny apod.), hrozí riziko zranění (např. popálenin) 

* pokud v tomto prostředí zůstanete určitou dobu, jednotlivé součásti polohovacího 

křesla mohou odrážet okolní teplotu 

* k přesunu polohovacího křesla musí obsluha použít rukojeť 

 

E) PŘESUN VE SVAHU 

Na svahu musí obsluha dbát zvýšené pozornosti a přizpůsobit rychlost a způsob přesunu. 

Doporučujeme se přesouvat na svazích co nejpomaleji. 

 

* berte v úvahu sílu obsluhy - pokud si nejste jisti, že obsluha je dostatečně 

silná a jistá v ovládání polohovacího křesla, použijte brzdy 

* pokud je polohovací křeslo vybaveno bezpečnostním pásem, použijte jej 

* nesnažte se zdolat ostrý sklon povrchu 
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F) ŽIVOTNOST 

Očekávaná životnost tohoto výrobku je pět let, pokud bude křeslo používáno denně a v souladu 

s bezpečnostními pokyny, periodickou údržbou a vhodným používáním, jak je uvedeno v tomto 

návodu. Skutečná životnost závisí na frekvenci a intenzitě používání. 

 

 

3. POPIS VÝROBKU 

 

A) OPĚRKA HLAVY 

* Opěrka hlavy je odnímatelná a její výšku lze nastavit. 

 

B) BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 

* standardní pás 

* 4bodový pás 

 

Standardní pás 

Polohovací křeslo je vybaveno pásem s nastavitelnými a odnímatelnými popruhy. Použití 

standardního (břišního) pásu zajišťuje lepší polohování v případě svalových slabostí, které 

vedou k špatnému držení těla a nabízí dodatečnou bezpečnost proti riziku pádu. 

Montáž standardního pásu: 

Umístěte a upevněte standardní pás před dolní část pacienta. Utáhněte pás tak, aby uživatel 

nemohl sklouznout pod pásem a ublížit si. 

 

Standardní pás musí být dostatečně utažen. Správné nastavení a ostražitost další 

osoby (doprovodu) je nutná. Standardní pás je vyměnitelný. Při každém použití 

je důležité zkontrolovat, zda je pás správně ukotven a upevněn. 

 

4bodový pás 

Za žádných okolností nemohou být pásy považovány za zádržné zařízení, a proto je nutné, aby 

uzamykací a odemykací uzávěry zůstaly přístupné uživateli. Pásy zajišťují lepší polohování  

v případě svalové slabosti, která vede ke špatnému držení těla a nabízí dodatečnou bezpečnost 

proti možnému pádu. 
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 4bodový pás musí být dostatečně utažen. Jeho správné nastavení a ostražitost 

další osoby (doprovodu) je nutná. Standardní pás je vyměnitelný. Při každém 

použití je důležité zkontrolovat, zda je pás správně ukotven a upevněn. 

 

C) RUKOJEŤ pro ovládání doprovodnou osobou 

Rukojeť umístěná na zadní straně křesla umožňuje doprovodné osobě (obsluze) pohybovat 

s křeslem a řídit ho. 

 

 

 

 

 

D) KŘESLO (sedací část) 

Typ MONTMARTRE A ELYSEE 

Polohování křesla pomocí hydrauliky. 

 

Nastavení sklonu křesla 

K nastavení sklonu křesla použijte ovládání, které je umístěno na zadní části opěradla. 

 

Tento úkon musí provádět pouze osobní ošetřovatel (obsluha). 

 
 

Typ PREMIUM 

Nastavení sklonu křesla 

K nastavení sklonu křesla, použijte, prosím, dálkový ovladač. 

*první dvě tlačítka umožňují aktivovat elektrickou funkci sklonu - 

dopředu/dozadu : 

bílé tlačítko – dopředu 

zelené tlačítko - dozadu 

* modré tlačítko aktivuje program REST (odpočinek), který 

automaticky upravuje sklon vašeho sedadla, aby se vyrovnalo napětí 

a snížilo riziko dlouhodobého tlaku (mírné kolísání - 35mn program) 

* žluté tlačítko aktivuje vibrační polštář MASSAGE  

(cyklus po 5 minutách) 
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Typ ELYSEE E 

Nastavení sklonu křesla 

K nastavení sklonu křesla, použijte prosím dálkový ovladač. 

 

*první dvě tlačítka umožňují aktivovat elektrickou funkci sklonu - 

dopředu/dozadu : 

                  bílé tlačítko - dopředu 

                  zelené tlačítko - dozadu 

 

 

 

 

 

Uzamknutí dálkového ovládání 

Zelené a bílé tlačítko držte po dobu deseti (10) sekund – dálkový ovladač je uzamčen/odemčen. 

 

Když připojíte polohovací křeslo do zásuvky, nepoužívejte dálkový ovladač po dobu 

60 minut. 

 

Nicméně pokud by došlo k výpadku proudu, přepněte dálkový ovladač do režimu 

"zabezpečení" (ovladač bude uzamknut); restartujte dálkový ovladač úplným sklopením 

křesla: a) sklopte křeslo úplně dopředu a poté hned úplně dozadu, nebo b) odpojte křeslo 

ze zásuvky po dobu 60 sekund. 

Nyní je vaše dálkové ovládání restartováno. 

 

E) SEDACÍ POLŠTÁŘ VISCO CLASSE II 

Tento sedací polštář je vyroben z paměťové (viskoelastické) pěny s vysokou hustotou. 

 

F) POVLAK 

Povlak sedáku je odnímatelný a dá se prát v pračce při teplotě 30°C. Doporučujeme prát povlak 

ve vaku na praní, aby povlak vydržel jako nový co nejdéle. 
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G) PŘEDNÍ A ZADNÍ KOLEČKA 

 

Typ MORTMARTRE a PREMIUM 

Čtyři kolečka o průměru 100 mm. 

* Před použitím vždy zkontrolujte, zda kolečka nejsou znečištěna. 

* Před použitím zkontrolujte, zda kolečka nejsou opotřebovaná. Bude-li to nutné, vyměňte je. 

 

Při překonávání překážky NESMÍ BÝT její výška vyšší než poloměr koleček.  

Je-li překážka vyšší než poloměr kolečka, křeslo musí být přes překážku 

přeneseno. 

 

Brzdy 

* kolečka zabrzdíte stlačením pojistky, umístěné na kolečku 

* kolečka odbrzdíte zdvižením pojistky, umístěné na kolečku  

 

* Tyto brzdy nejsou určeny ke zpomalování (zastavení) polohovacího křesla. 

* Zkontrolujte, zda při pohybu křesla se brzdy nedotýkají koleček (případně nejsou-li 

zabrzděna). 

 

Typ ELYSEE a ELYSEE E 

* rozměr předního kolečka je 200 mm 

* rozměr zadního kolečka je 300 mm 

 

* Před použitím vždy zkontrolujte, zda kolečka nejsou znečištěna. 

* Před použitím zkontrolujte, zda kolečka nejsou opotřebovaná. Bude-li to nutné, 

vyměňte je. 

 

Při překonávání překážky NESMÍ BÝT její výška vyšší než poloměr koleček.  

Je-li překážka vyšší než poloměr kolečka, křeslo musí být přes překážku 

přeneseno. 
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Brzdy 

* kolečka zabrzdíte stlačením pojistky (obr. A)  

* kolečka odbrzdíte zdvižením pojistky (obr. B) 

 

* Tyto brzdy nejsou určeny ke zpomalování (zastavení) polohovacího křesla. 

* Zkontrolujte, zda při pohybu křesla nejsou brzdy v kontaktu s kolečky. 

 

H) PODNOŽKA 

Úhel podnožky je nastavitelný. 

 

typ Elysee a Montmartre 

Nastavení podnožky 

* Podnožka má 6 různých poloh nastavení, nezávisle na sklonu křesla. 

* Nastavení podnožky může provádět pouze obsluha. 

 

typ Premium a Elysee E 

Nastavení podnožky 

* Úhel nastavení podnožky je závislý na sklopení křesla a je taktéž prováděn dálkovým 

ovladačem. 

 

I) STUPAČKA 

Stupačka je sklopná, odnímatelná a má nastavitelnou výšku. 

 

Nastavení stupačky 

* otočte knoflíkem (obr. C), aby bylo možné nastavit výšku stupačky 

* otočte knoflíkem (obr. D), abyste sklopili stupačku pod křeslo 

* vždy se ujistěte, že při polohování křesla do svislé (základní) polohy 

pod podnožkou nebylo nic zanecháno - nebezpečí poškození 

* vždy se ujistěte, že stupačka se rovnoměrně dotýká země 

*nestoupejte ani nepřenášejte hmotnost na podnožku, pokud se stupačka rovnoměrně 

nedotýká země 

* než se posadíte či než se z křesla zvednete, vždy zkontrolujte, zda se stupačka 

rovnoměrně dotýká země 

* stupačka je bezpečnostní prvek a proto nesmí být odstraněna 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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J) STOLKY 

Typ Elysee, Elysee E a Montmartre  

Vertikální, odklopný stolek (obr. E) 

 vložte vertikální, odklopný stolek do trubky rámu 

 utáhněte knoflík 

 

Typ Premium  

Boční stolek (obr. F) 

 vložte držák stolku do otvorů k tomu určených. 

 

K) PODPORA TĚLA 

* upevněte boční část rámu k rukojeti (obr. G) 

* vložte opěrku/-y těla do trubky určeného k tomuto účelu 

* utáhněte knoflík (obr. H) 

 

L) NOSNOST 

Maximální hmotnost uživatele udaná výrobcem nesmí přesáhnout 130 kg. 

 

M) UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU 

Identifikační štítek je umístěn na zadní straně polohovacího 

křesla (obr. CH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) 

(G) 

(H) 

(CH) 

(E)   
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4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Výrobní číslo je uvedeno na identifikačním štítku umístěném na zadní straně dolního rámu. 

max. hmotnost uživatele 130 kg 

hloubka sedáku 46 cm – 48 cm – 50 cm 

šíře sedáku 32 cm, 38 cm, 44 cm, 50 cm a 56 cm 

rozměr předních/zadních koleček u typu 

Elysee a Elysee E 

2 přední kolečka 20 cm/2 zadní kolečka 30 

cm 

rozměr předních/zadních koleček u typu 

Premium a Montmartre 

4 kolečka s brzdami, poloměr 100 mm 

brzdy manuální 

podnožka nastavitelný úhel 

stupačka nastavitelný a odnímatelný 

potahy PVC/PU1 : Cocoa (kakaová), Ebony 

(ebenová), Lemon-Yellow (citronově žlutá) 

a Raspberry pink (malinově růžová) 

Polyester2 : Choco Ed (čokoládová edice), 

Black Ed (černá edice) a šedá tkanina  

prošívaný povlak silikonová dutá vlákna 

rám nerezová ocel 

barva rámu černá 

hmotnost polohovacího křesla přibližně 35 kg v závislosti na velikosti 

celková délka 100 až 110 cm v závislosti na velikosti 

délka při náklonu 145 až 157 cm v závislosti na velikosti 

celková šířka 65 až 77 cm v závislosti na velikosti 

celková výška 125 cm 

výška od podlahy k loketní opěrce 65 cm 

výška od podlahy k sedáku 45 cm 

max. úhel sklonu 30° 

1 v souladu s normami 2021-2 – protokol o zkoušce č. 367160735 

2 v souladu s normami 1021-2 – protokol o zkoušce č. 1802686.01 
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Údaje podle typu polohovacího křesla  Jednotky  Min.  Max.  
celková výška, vč. stupačky   mm  900  1350  

celková šířka  mm  640  760  

délka složeného polohovacího křesla  mm  710  900  

šířka složeného polohovacího křesla  mm  640  760  

výška složeného polohovacího křesla  mm  1320  1320  

celková hmotnost  kg  28  43  

hmotnost nejtěžší části  kg  12  22  

úhel sedu  stupně  0  30  

hloubka sedu  mm  460  500  

šířka sedu  mm  320  560  

výška sedu  mm  450  450  

úhel zadního sedu  stupně  95  95  

výška zadního sedu  mm  870  870  

vzdálenost mezi stupačkou a sedákem  mm  450  450  

úhel noh při sezení  stupně 20  90  

vzdálenost mezi opěrkami ruk a sedákem  mm  170  170  

vzdálenost mezi opěrkami ruk a zadní částí sedáku  mm  400  400  

průměr madla  mm  20  20  

horizontální umístění nápravy kol mm  125  140  

poloměr otáčení  mm  355  900  

 

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
 

Očekávaná životnost polohovacího křesla závisí na používání, skladování, pravidelné údržbě a 

čištění. 

 

A) PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

Aby bylo Vaše polohovací křeslo INNOV´SA stále v dobrém stavu, musíte provádět  

pravidelnou údržbu podle následujících pokynů: 

* kolečka pravidelně kontrolujte a čistěte, v případě potřeby jej vyměňte 

* kontrolujte upevnění šroubů, rukojetí a tlačítek nastavování 

* kontrolujte brzdy 

* zkontrolujte sedák (jestli je čisté, nemá žádné trhliny, či zda není poškozena kon-

strukce apod.) a vyčistěte jej; v případě potřeby vyměňte potah 

 

B) ČIŠTĚNÍ 

K čištění plastových částí polohovacího křesla použijte vhodný čisticí prostředek. Pečlivě si 

přečtěte informace uvedené na obalu čisticích prostředků, které použijete. Výhradně používejte 

pouze mycí houbu nebo měkký kartáč. Plastové části jsou například brzdy, stupačka apod. 
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C) RECYKLACE 

 

Likvidace a recyklace musí být prováděny v souladu s platnými pravidly a legislativou 

platnou v dané zemi. Všechny elektrické části musí být odstraněny a recyklovány jako 

elektrické součástky. Plastové díly musí být zpracovány ve spalovnách nebo recyklovány. 

Kovové části a kola musí být likvidovány jako kovový odpad. 

 

 

6. ZÁRUKA 
 

Podmínky záruky 

Dvouletá záruka na polohovací křesla, která začíná běžet ode dne dodávky, se vztahuje 

na konstrukční vady materiálu či výrobního charakteru. Dnem dodání se myslí den zakoupení, 

který musí být napsán na záruční list uvedený v tomto návodu. 

 

Opravy či výměny vadných dílů, které po rozhodnutí společnosti INNOV´SA spadají pod  

záruku, jsou zdarma. Tímto zdůrazňujeme, že opravy či výměny vadných dílů budou provedeny 

pouze s novými náhradními díly po posouzení společností INNOV´SA. 

 

Společnost INNOV´SA odmítá jakoukoli odpovědnost a záruku za jakékoliv škody způsobené 

neodpovídající, nesprávnou nebo nevyhovující montáží a/nebo opravami, nedbalostí a opotře-

bením, jakož i neoprávněnými změnami dílů či prvků prováděných uživatelem či třetí stranou. 

V těchto případech za případné škody apod. výrobce neodpovídá. 

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení povlaků, koleček, trubek (hlavně gumové části) apod. 

Na poškození způsobené nadměrnou silou nebo nevhodným užíváním se záruka nevztahuje. 

Jsou-li polohovací křesla užívána osobou, která váží více než je maximální nosnost křesla, na 

případné poškození se záruka taktéž nevztahuje. Záruka je platná pouze v případě, že veškeré 

pokyny popsány v tomto návodu jsou dodrženy. 

 

 

 

 

 



 

19 

ZÁRUČNÍ LIST 

křestní jméno :______________________________________________________ 

příjmení :__________________________________________________________  

adresa :____________________________________________________________ 

PSČ :______________________________________________________________ 

obec :______________________________________________________________ 

datum nákupu :______________________________________________________ 

 

Chcete-li uplatnit záruku, datum záruky musí být uvedeno. 

typ výrobku :________________________________________________________ 

výrobní číslo :_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razítko prodejce: 
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Děkujeme za respektování životního prostředí. Tento výrobek a jeho obaly podléhají  

selektivnímu třídění odpadu. Výrobek a obaly na konci životnosti by měly být recyklovány  

v autorizovaném sběrném zařízení. Odstraňováním odpadu přispějete k ochraně životního 

prostředí. 

 

Společnost INNOV´SA se neustále snaží zlepšovat kvalitu našich služeb a výrobků. Máte-li 

nějaké postřehy, které by nám pomohly se zlepšovat, rádi je uvítáme. 

 

Pozn.: 
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INNOV´SA 
7 avenue Bernard Pieds F-10110 BAR-SUR-SEINE – FRANCE 

Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12 

www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com 
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