
SPRCHOVACÍ ŽIDLE 2193 s U výřezem 

Sprchovací židle  je určena pro sprchování pro osob, které nevydrží dlouho stát a pro vozíčkáře. 

Sedátko i opěradlo jsou perforované pro snazší odtékání vody.  U výřez pro lepší možnost hygieny. 

 

Návod k použití 
Zkontrolujte, zda nechybí žádná součástka znázorněná na obrázku  

 
1. Položte sedák vrchní plochou na stůl. 

2. Spojte nohy židle spolu k sobě jediným nejdelším šroubem a mezi trubky vložte 2 plastové distanční 

podložky s vykrojením pro trubku. Vložte podložku pod aretační matici a utáhněte. Přiložte na 

obrácený sedák viz obrázek. 

 



3. Přišroubujte krátkými šrouby skrz otvory nejblíže výřezu. 

4. Připevněte opěrku zad k trubkám krátkými šrouby 

 
 

5. Položte trubky s opěrkou zad na překřížené sešroubované nožičky a dlouhými šrouby připevněte 

k sedátku 

. 

 

Upozornění 

 Před použitím pomůcky si pozorně přečtěte tento návod. S případnými dotazy ohledně používání 

pomůcky se obraťte na svého lékaře nebo na prodejce. 

1. Nepřekračujte uvedenou maximální možnou hmotnost uživatele nebo maximální nosnost pomůcky. 

2. Pomůcku sestavujte podle přiloženého návodu. 

3. Před použitím zkontrolujte, zda je pomůcka stabilní a pevná a zda jsou všechny šroubky pevně 

utaženy. 

4. Nepoužívejte pomůcku, je-li poškozená nebo opotřebovaná! Kontaktujte prodejce za účelem výměny 

poškozených nebo opotřebovaných částí. 

5. Neskladujte výrobek při extrémních teplotách ( 0C a  40C) nebo u otevřeného ohně. 

6. Pro čištění pomůcky používejte běžné neabrazivní čistící prostředky. Utřete měkkým hadrem do 

sucha. 

7. Požívá-li pomůcku více lidí (např. v ústavu), postupujte při desinfekci podle pokynů hygienika. 



 

U pomůcek s nastavitelnou výškou zkontrolujte, zda jsou všechny nohy pomůcky nastavené na stejnou 

výšku. 

1. Připevnění pomocí sponek: Zkontrolujte, zda sponka dokonale obepíná tyč a zda prochází na obou 

stranách otvory v tyči.  

2. Připevnění pomocí kolíčků: Zkontrolujte, vykukuje-li celý kolíček ven z otvoru v tyči. 

3. Připevnění pomocí černé svorky: Ujistěte se, že se svorka nemůže otáčet.  

 

Materiál:   hliník, polyethylen 

Sedátko š x h     41x38cm 

Nastavitelná výška sedátka ............................ 35-45 cm 

Maximální hmotnost uživatele ......................  110 kg 

Hmotnost židličky                                                  3,2 kg  

 

 
Výrobce: WALKING STICKS INT, S.L.,Carretera Segorbe, 2400 SEGORBE  

Distribuce: Orlandino s.r.o., E Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5,  orlandinosro@seznam.cz 

mailto:orlandinosro@seznam.cz

