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Vanové sedátko 
model 5014

návod k instalaci a obsluze

CZ 

Vážený zákazníku,
gratulujeme k nákupu vašeho nového vanového sedátka. Toto sedátko vám usnadňuje  sezení 
ve vaší vaně bez nutnosti usednout na dno vany. Vhodné pro vany s vnitřním rozměrem mezi 
520 a 620 mm

• Anti-bakteriální a hygienické sedadlo
• Rychlá a snadná instalace
• Povrch bez hran
• Neklouzavé připevnění z hliníkové trubky (19 a 22 mm v průměru, v uvedeném pořadí)
• Vhodné pro standardní vany s vnitřními rozměry mezi 520 ~ 620 mm
• Rozměry: 730 × 230 × 175 mm
• Rozměry sedadla: 410 × 230 mm
• Váha: 1,3 kg
• Maximální zatížení: 90 kg
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Bezpečnostní pokyny
• Vanové sedátko je určeno pro standardní vany s vnitřními rozměry od 520 mm do 620 mm 

a pouze pro soukromé použití. Není určeno pro komerční využití v nemocnicích, pečovatel-
ských domech pro seniory, atd.

• Maximální zatížení sedadla je 90 kg.
• V žádném případě neupravujte vanové sedátko a nepřipevňujte k němu žádné další prvky.
• Nepoužívejte vanové sedátko jako žebřík. Nepoužívejte je na ostatním nábytku nebo vybavení.

Údržba
Pravidelně kontrolujte stav vanového sedátka. Zkontrolujte zejména deformace a praskliny. 
Zjistíte-li na vanovém sedátku jakékoliv vady, nesmí být používáno.
Pravidelně kontrolujte všechny spoje a utáhněte uvolněné šrouby.

Čištění a údržba
• Otřete sedátko suchou hadrou po každém použití.
• Odstraňte všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně s malým množstvím mírného čisticí-

ho prostředku. Potom je otřete do sucha.
• Nepoužívejte drsných čistících prostředků, kyselin nebo zásad.
•  V případě znečistění sedátka infekčními materiály použijte k jeho očištění standardní lihové 

dezinfekčními roztoky. 

Pokyny k likvidaci
Nepotřebné nebo poškozené sedátko zlikvidujte ekologicky v tomu určeném zařízení (sběrny, 
ekodvory). Prosím řiďte se podle aktuálně platných předpisů!

Umístění sedátka na vanu

Varování
Vanová sedátka mohou být použita pouze na vany, kde je zaručena bezpečná a stabilní podpo-
ra. Před každým použitím zkontrolujte, že vanové sedátko pevně sedí všemi čtyřmi dosedacími 
plochami na okraji vany.

Umístění sedátka na okraji vany je znázorněno na obrázku.
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