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Koupelnová stolička 
model 5032 U

návod k instalaci a obsluze

CZ 

Vážený zákazníku,
gratulujeme k nákupu vaší nové výškově nastavitelné koupelnové stoličky. Tato stolička posky-
tuje větší bezpečnost a komfort v koupelně a velmi rychle a snadno se sestavuje. Je ideální do 
prostor, kde se běžná koupelnová židle nevejde.

Bezpečnostní pokyny:
• Věnujte pozornost povolené maximální hmotnosti uživatele - 120 kg.
• V žádném případě neupravujte výrobek a nepřipevňujte k němu žádné další prvky.
• Nepoužívejte toto sedátko jako schůdky. Nepoužívejte je na ostatním nábytku nebo vybavení.
• Tento výrobek je určen jen pro soukromé účely a není vhodný pro použití např. v nemocnici 

nebo v domově důchodců.
• Toto sedátko lze použít pouze v místnostech nebo sprchových koutech se stabilní podlahou.
• Před každým použitím zkontrolujte, jestli je židle postavena stabilně, bezpečně a bez nebez-

pečí uklouznutí.
• Pravidelně kontrolujte stav sedátka. Utáhněte šrouby, pokud jsou uvolněné. Ujistěte se, že 

pryžové protiskluzové nástavce nohou nejsou prasklé, opotřebované, nebo zda zcela nechybí.
 
Opatrnost
• Sedátko lze používat pouze ve sprchách, které mají bezpečný a neklouzavý povrch.
• Zkontrolujte před každým použitím že je židle postavena stabilně, bezpečně a bez nebezpečí 

uklouznutí. Na sedátko nikdy nestoupejte.

• Umožňuje sedět ve sprše nebo koupelně
• Výška sedáku je nastavitelná  

v pěti stupních 42 - 52 cm
• Anti-bakteriální a hygienické sedadlo
• Otvor v sedátku odvádí vodu a snižuje 

nebezpečí uklouznutí
• Trvanlivý rám z eloxovaného hliníku
• Snadno se čistí
• Rozměry: 46 × 50,5 × 42 - 52 cm
• Rozměry sedátka:  

40,5 × 37 cm (× 3 cm výška)
• Hmotnost: 1,9  kg
• Maximální zatížení: 120 kg
• Nohy s protiskluzovými nástavci
• Rychlá a snadná montáž
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Úklid a údržba
• Umyjte a osušte židli po každém použití. Odstraňte nečistoty vlhkým hadrem, v případě potře-

by i neutrálním čističem, pak vysušte.
• Nepoužívejte agresivní chemické látky pro čištění, například kyseliny nebo zásady. To by 

vedlo k poškození materiálu židle.
•  V případě znečištění infekčními materiály sedátka mohou být čištěna standardními lihovými 

dezinfekčními roztoky.

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

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice

www.arttec.cz
info@arttec.cz

Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494
Reklamační oddělení: tel.: +420 546 434 586,  

fax:+420 546 212 004,  mob: +420 731 542 965,  reklamace@arttec.cz

Montáž:

1. Vyjměte sedátko a nohy z obalu. Nohy 
musejí být pouze smontované.

2. Obě nohy postavte vedle sebe. Potom obě 
nohy spojte pomocí šroubu, matky a podlož-
ky dohromady.

3. Sedátko položte sedací plochou na 
zem. Nasaďte na ně připravené nohy 
a připevněte je pomocí podložek 
a šroubů

4. Nakonec připevněte zespodu 2 vyztužovací 
trubky A a B
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