
 

 

POZOR! 
• Následující zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou popsány v 
této příručce. 
• Mopedia S.p.A. se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené 
nesprávným použitím zařízení nebo jiným použitím, než je popsáno v této 
příručce. 
• Vyhrazujeme si právo na provedení změn zařízení a této příručky bez 
předchozího upozornění za účelem zlepšení vlastností. 

 

CAUTION! 
Do not use the following device for purposes other than those described in this manual. 
Mopedia S.p.A. disclaims any liability for damage resulting from improper use of 
the device or use other than that described in this manual. 
We reserve the right to make changes to the device and this manual without notice in 
order to improve the characteristics. 

 
 

	

Class	I	Medical	Equipment	according	Directive	93/42/EEC	and	subsequent	amendment	
	

1. CODES	
RS846	-	Shower	chair	with	four	castors	
RS847	-	Self	propelled	shower	chair	
	
1.	KÓDY	
RS846	-	Sprchová	židle	se	čtyřmi	kolečky	
RS847	-	Sprchová	židle	s	vlastním	pohonem	

	
2. INTRODUCTION	
Thank	you	for	choosing	a	MOPEDIA	Shower	chair	by	Mopedia	S.p.A.	MOPEDIA	Shower	chair	manufactured	
by	Mopedia	 S.p.A.	 are	designed	 to	 satisfy	 all	 your	 requirements	 for	 a	 practical,	 correct	 and	safe	use.	This	
manual	provides	some	useful	suggestions	to	correctly	use	the	device	 you	have	selected	and	offers	valuable	
advices	for	your	safety.	We	recommend	carefully	reading	the	entire	manual	before	using	the	hospital	bed	you	
have	purchased.	Should	you	have	any	queries,	please	contact	your	retailer	for	proper	advice	or	assistance.	
	
2.	ÚVOD	
Děkujeme,	 že	 jste	 si	 vybrali	 sprchovou	 židli	 MOPEDIA	 sprchové	 židle.	 jsou	 navrženy	 tak,	 aby	 splňovaly	
všechny	 vaše	 požadavky	 pro	 praktické,	 správné	 a	 bezpečné	 použití.	 Tato	 příručka	 obsahuje	 několik	
užitečných	 doporučení	 pro	 správné	 používání	 zařízení,	 které	 jste	 vybrali,	 a	 nabízí	 cenné	 rady	 pro	 vaši	
bezpečnost.	Před	použitím	nemocničního	lůžka,	které	jste	zakoupili,	doporučujeme	pozorně	si	přečíst	celou	
příručku.	V	případě	jakýchkoli	dotazů	se,	prosím,	obraťte	na	svého	prodejce	a	požádejte	o	radu	nebo	pomoc.	
	

	
	
NOTE:	Check	all	parts	of	the	product	have	not	been	damaged	during	shipment.	In	case	of	damage	do	not	use	
the	product	and	contact	your	dealer	for	further	instructions.	
	
POZNÁMKA:	 Zkontrolujte,	 zda	 nebyly	 během	 přepravy	 poškozeny	 všechny	 části	 produktu.	 V	 případě	
poškození	výrobek	nepoužívejte	a	požádejte	o	další	pokyny	svého	prodejce.	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

 



 

 

3. INTENDED	USE	
The	MOPEDIA	shower	and	toilet	chairs	are	created	for	people	with	movement	difficulty	and	can	be	used	
indoors	as	substitution	of	toilet	or	as	aid	under	the	shower.	
	
Sprchové	a	toaletní	židle	MOPEDIA	jsou	vytvořeny	pro	lidi	s	pohybovými	obtížemi	a	mohou	být	použity	uvnitř	jako	
náhrada	záchodu	nebo	jako	pomůcka	pod	sprchu.	
	

4. EC	DECLARATION	OF	CONFORMITY	
Mopedia	S.P.A.	hereby	declares,	under	its	own	exclusive	responsibility,	that	the	products	manufactured	and	
sold	by	Mopedia	S.p.A.	and	belonging	to	Hospital	beds	range	are	in	compliance	with	the	applicable	provisions	
outlined	in	the	Medical	Devices	Directive	93/42/	EEC	and	further	modifications.	For	this	purpose	Mopedia	S.p.A.	
guarantees	and	declares	as	follows,	under	its	own	responsibility:	
1. The	devices	in	question	satisfy	the	essential	requirements	of	Annex	I	of	directive	93/42/	EEC	as	prescribed	by	

Annex	VII	of	the	above	directive.	The	full	list	of	the	devices	at	issue	are	specified	in	Annex	A	in	declaration.	
2. The	devices	in	question	ARE	NOT	MEASUREMENT	DEVICES.	
3. The	devices	in	question	ARE	NOT	INTENDED	FOR	CLINICAL	INVESTIGATION.	
4. The	devices	in	question	are	sold	in	NON	STERILE	packing.	
5. The	devices	in	question	should	be	considered	as	belonging	to	class	I.	
6. DO	NOT	use/install	the	devices	in	question	for	any	other	purpose	than	that	expressly	indicated	by	

Mopedia	S.p.A.	
7. Mopedia	S.p.A.	maintains	and	submits	the	documentation	certifying	conformity	with	Directive	

93/42/EEC	and	further	modifications	to	the	proper	authorities.	
	

4.	ES	PROHLÁŠENÍ	O	SHODĚ	
Mopedia	S.P.A.	tímto	prohlašuje,	na	svou	vlastní	výhradní	odpovědnost,	že	výrobky	vyráběné	a	

prodávané	společností	Mopedia	S.p.A.	a	patřící	do	kategorie	nemocničních	lůžek	jsou	v	
souladu	s	příslušnými	ustanoveními	uvedenými	ve	směrnici	93/42	/	EHS	o	zdravotnických	
prostředcích	a	dalšími	změnami.	Za	tímto	účelem	Mopedia	S.p.A.	ručí	a	prohlašuje	na	vlastní	
odpovědnost:	

1.	Dotyčná	zařízení	splňují	základní	požadavky	přílohy	I	směrnice	93/42	/	EHS,	jak	je	stanoveno	v	
příloze	VII	výše	uvedené	směrnice.	Úplný	seznam	dotčených	zařízení	je	uveden	v	příloze	A	
prohlášení.	

2.	Dotyčná	zařízení	NEJSOU	MĚŘICÍ	ZAŘÍZENÍ.	
3.	Dotyčná	zařízení	NEJSOU	URČENY	KLINICKÉMU	ZKOUŠENÍ.	
4.	Dotyčná	zařízení	se	prodávají	v	balení	NER	STERILE.	
5.	Dotyčná	zařízení	by	měla	být	považována	za	zařízení	patřící	do	třídy	I.	
6.	NEPOUŽÍVEJTE	/	neinstalujte	tato	zařízení	k	jinému	účelu,	než	který	je	výslovně	uveden	

společností	Mopedia	S.p.A.	
7.	Mopedia	S.p.A.	udržuje	a	předkládá	dokumentaci	osvědčující	shodu	se	směrnicí	93/42	/	EHS	
a	další	změny	příslušným	orgánům.	
	

5. GENERAL	WARNINGS	

	
• 5.	OBECNÁ	UPOZORNĚNÍ	

	
• For	proper	use	of	the	device	refer	to	this	manual.	

 
Always pay close attention to the presence of moving parts that could cause limb 
entrapment and injury. 

           VAROVÁNÍ! 
 Věnujte zvýšenou pozornost přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly                      
způsobit zachycení končetin a zranění. 

 
 



 

 

  

• For	proper	use	of	the	device	 consult	your	doctor	or	therapist.	
• Keep	the	packaged	product	away	from	any	source	of	heat	because	the	packaging	is	made	of	cardboard.	
• The	useful	life	of	the	accessory	is	determined	by	wear	of	parts	cannot	be	repaired	and	/	or	replaced.	
• Be	careful	when	children	are	nearby.	
• 	

		 Správné	používání	zařízení	naleznete	v	této	příručce.		
	 Pro	správné	používání	zařízení	se	poraďte	se	svým	lékařem	nebo	terapeutem.	
	 Zabalte	zabalený	produkt	mimo	dosah	zdroje	tepla,	protože	obal	je	vyroben	z	lepenky.	
	 Životnost	příslušenství	je	určena	opotřebením	součástí,	které	nelze	opravit	a	/	nebo	vyměnit.	
	 Buďte	opatrní,	když	jsou	děti	poblíž.	
	
	
	
	

6. SYMBOLS	
6.	SYMBOLY	

Product	code	
	

															CE	Mark	

												Manufacturer	

Month	and	year	of	manufacture	
	

									 Read	the	manual	for	instructions	 															

Conditions	of	disposal	

7. GENERAL	DESCRIPTION	
7.1 View	and	list	of	Components	
7.2 7.	OBECNÝ	POPIS	

7.1	Zobrazení	a	seznam	komponent	

RS846	Shower	chair	with	four	small	chair	(Fig.1)	
1. Frame	-	1	pc	
2. Backrest	-	1	pc	
3. Knob	-	2	pcs	
4. Footrest	-	2	pcs	
5. Pivoting	castor	without	brake	-	2	pcs	
6. Parking	brake	castor	-	2	pcs	
7. Bucket	toilet	WC-	1pc	
8. Tilting	armrest	-	2	pcs	

 



 

 

	
RS847	Self	propelled	shower	chair	(Fig.2)	
1. Frame	-	1	pc	
2. Backrest	-	1	pcs	
3. Knob	-	2	pcs	
4. Footrest	-	2	pcs	
5. Self	propelled	wheel	-	2	pcs	
6. Pivoting	castor	-	2	pcs	
7. Bucket	toilet	WC-	1	pc	
8. Tilting	armrest	-	2pcs	

	
Sprchová	židle	RS846	se	čtyřmi	malými	židlemi	(obr.1)	
1.	Rám	-	1	ks	
2.	Opěradlo	-	1	ks	
3.	Knoflík	-	2	ks	
4.	Opěrka	pro	nohy	-	2	ks	
5.	Otočné	kolo	bez	brzdy	-	2	ks	
6.	Kolečko	parkovací	brzdy	-	2	ks	
7.	Kbelík	WC-1ks	
8.	Sklopná	loketní	opěrka	-	2	ks	
	
Sprchová	židle	s	vlastním	pohonem	RS847	(obr.2)	
1.	Rám	-	1	ks	
2.	Opěradlo	-	1	ks	
3.	Knoflík	-	2	ks	
4.	Opěrka	pro	nohy	-	2	ks	
5.	Kolo	s	vlastním	pohonem	-	2	ks	
6.	Otočné	kolečko	-	2	ks	
7.	Kbelík	WC	-	1	ks	

	 8.	Sklopná	loketní	opěrka	-	2ks	
¨



 

 

	

8. ASSEMBLING/DISASSEMBLING	
8.1 Assembling	RS846	–	RS847	
Yuo	will	receive	the	MOPEDIA	wheelchair	with	disassembled	backrest,	footrest	and	castors.	
A. Remove	the	product	from	its	packaging	and	check	that	contents	comply	with	the	illustrated	component	
description.	

	
	 8.	MONTÁŽ	/	DEMONTÁŽ	
8.1	Sestavení	RS846	-	RS847	
Yuo	obdrží	invalidní	vozík	MOPEDIA	s	rozloženým	opěradlem,	opěrkou	pro	nohy	a	kolečky.	
A.	Vyjměte	produkt	z	obalu	a	zkontrolujte,	zda	obsah	odpovídá	znázorněnému	popisu	součásti.	

	

	 	 	
B. Insert	the	Wheel	by	using	the	quick	release	pins	pushing	the	button	(Fig	3	only	RS847).	
C. Extract	the	clip	and	position	the	front	castor	in	the	hole	as	in	picture.	(Fig.	4)	
D. Insert	the	castor	tube	at	the	desired	quote	and	block	using	the	clip	(Fig.	5).	
E. To	assemble	the	backrest,	insert	the	ends	of	the	tubes	in	the	appropriate	holes	“A”.	Screw	the	knob	

“B”	to	fix	the	backrest	as	in	(Fig	6).	
	
B.	Vložte	kolo	pomocí	kolíků	pro	rychlé	uvolnění	stisknutím	tlačítka	(obr.	3	pouze	RS847).	
C.	Vyjměte	svorku	a	umístěte	přední	kolečko	do	díry	jako	na	obrázku.	(Obr.	4)	
D.	Zasuňte	rouru	do	požadované	nabídky	a	pomocí	svorky	zablokujte	(obr.	5).	
E.	Chcete-li	sestavit	opěradlo,	vložte	konce	zkumavek	do	příslušných	otvorů	„A“.	Zašroubujte	
knoflík	„B“	a	upevněte	opěradlo	podle	obrázku	(obr.	6).	
	

F. To	assemble	the	footrest,	insert	it	in	the	hole,	push	it	downwards	and	then	inwards	
until	 the	 safety	block.	To	 remove	 the	 footrest,	unlock	 the	 safety	block,	turn	the	
footrest	outwards	and	pull	it	out.	Footrests	have	to	be	turned	inward.	(Fig	7)	
G. Place	the	toilet	bucket	WC	under	the	seat	thanks	the	grooves.	
H. Now	your	device	is	ready	to	use.	

F. Chcete-li	sestavit	opěrku	nohou,	vložte	ji	do	otvoru,		
zatlačte	ji	směrem	dolů	a	poté	dovnitř,	dokud	nezajistí		
bezpečnostní	blok.	Pro	odstranění	opěrky	nohou	odblokujte		
bezpečnostní	blok,	opěrku	nohou	otočte	směrem		
ven	a	vytáhněte	ji.	Opěrky	nohou	musí	být	otočeny	dovnitř.	(Obr.	7)	
G.	Díky	drážkám	umístěte	WC	pod	kbelík	pod	sedadlo.	
H.	Nyní	je	zařízení	připraveno	k	použití.	
	
	
	
	
	
	
	

 

Fig.4   

 
 



 

 

 
Correctly identifying which platform to use. The footrests 
should always be turned inward. 
Insert the WC bowl from the back of the chair, 
making sure to insert it correctly in the groves provided. 
For RS847 perform "C" and "D" passages for every 

castor paying attention to respect right positions. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

8.2 Disassembling	
Follow	the	procedure	described	above	in	reverse.	
8.2	Demontáž	
Postupujte	podle	výše	uvedeného	postupu	opačně.	

	
9. BEFORE	TO	USE	

• Always	check	the	status	of	the	mechanical	parts	in	order	to	guarantee	they	are	used	in	total	safety	for	
persons	and	environment.	

• Check	the	proper	assembly	of	the	device	with	attention	to	the	correct	insertion	and	locking	screws	and	
nuts	of	the	backrest	and	footrest.	

	
9.	PŘED	POUŽITÍM	
•	Vždy	zkontrolujte	stav	mechanických	součástí,	abyste	se	ujistili,	že	jsou	použity	v	naprosté	bezpečnosti	pro	
osoby	a	životní	prostředí.	
•	Zkontrolujte	správnou	montáž	zařízení	s	ohledem	na	správné	zasunutí	a	zajištění	šroubů	a	matic	opěradla	a	
opěrky	nohou.	
	

10. PRECAUTIONS	FOR	USE	
• Do	not	exceed	the	maximum	load	capacity	for	any	reason.	
• Assist	always	the	patient	during	the	handling	operations.	
• Don’t	skew	the	chair	more	than	10%	without	assistance.	
• Block	the	wheels	during	patient	transfer.	
• Wheelchair	has	to	be	in	a	stable	surface	and	wheels	locked	during	user	transfer.	

	
10.	OPATŘENÍ	PRO	POUŽITÍ	

•	Z	žádného	důvodu	nepřekračujte	maximální	nosnost.	
•	Při	manipulaci	vždy	pomáhejte	pacientovi.	
•	Nesahejte	židli	více	než	10%	bez	pomoci.	
•	Během	přenosu	pacienta	zablokujte	kola.	

•	Invalidní	vozík	musí	být	během	přepravy	uživatele	na	stabilním	povrchu	a	kola	musí	být	zablokována.	
	



 

 

WARNING! The patient must not put pressure on footrests when go up and 
down from the chair. 

VAROVÁNÍ! Pacient nesmí vyvíjet tlak na opěrky nohou, když jde 
nahoru a dolů z křesla. 

• Before	leaning	or	get	up,	be	sure	casters	are	in	straight	position	and	rear	castors	are	blocked	in	order	to	
avoid	a	turnover.	

• Do	not	lean	out	of	the	backrest	to	avoid	a	turnover.	
• Pay	attention	to	your	fingers	during	assembling,	regulations	or	simply	during	the	use.	
• When	using	the	self-propelled	wheel,	pay	attention	to	your	fingers.	
• Keep	the	chair	far	from	fire.	
• Use	always	original	accessories	and	spare	parts.	

	
Před	nakláněním	nebo	zvednutím	se	ujistěte,	že	jsou	kolečka		
v	přímé	poloze	a	zadní	kolečka	jsou	blokována,	aby	nedošlo	k	obratu.	
•	Nevyhýbejte	se	z	opěradla,	aby	nedošlo	k	obratu.	
•	Během	montáže,	předpisů	nebo	jednoduše	během	používání	věnujte	pozornost	prstům.	
•	Při	používání	kola	s	vlastním	pohonem	věnujte	pozornost	prstům.	
•	Udržujte	židli	daleko	od	ohně.	
•	Používejte	vždy	originální	příslušenství	a	náhradní	díly.	
	

11. HOW	TO	USE	
Use	only	the	back	handle	to	move	the	chair,	never	use	other	supports.	Know	your	own	capabilities	and	limitations	in	
terms	of	strength	and	endurance	before	attempting	to	go	up	a	ramp.	Assistance	is	recommended	when	in	slope	
higher	than	10%.	If	you	need	to	stop	in	a	sloping	surface,	avoid	abrupt	movements.	During	the	downhill,	do	not	
change	suddenly	the	direction.	Lift	the	chair	up	if	necessary,	using	the	main	frame	and	not	armrests	or	footrests.	

	
11.	JAK	POUŽÍVAT	
K	pohybu	židle	používejte	pouze	zadní	držadlo,	nikdy	nepoužívejte	jiné	podpory.		
Než	se	pokusíte	zvednout	rampu,	znáte	své	vlastní	schopnosti	a	omezení,		
pokud	jde	o	sílu	a	vytrvalost.	Pokud	je	ve	svahu	vyšším	než	10%,	doporučuje	se	pomoc.		
Pokud	potřebujete	zastavit	ve	svažitém	povrchu,	vyvarujte	se	prudkých	pohybů.		
Během	sjezdu	neměňte	náhle	směr.		
V	případě	potřeby	nadzvedněte	židli	pomocí	hlavního	rámu,	nikoli	područek	nebo	stupaček.	

	
	

11.1 Brakes	(RS847)	You	can	brake	the	chair	pushing	the	lever	on	each	wheel.	If	you	need	to	adjust	the	brake	lever,	you	
can	unscrew	the	nut,	move	the	clamp	at	the	required	position	and	then	tighten	again.	

11.1	Brzdy	(RS847)	Křeslo	můžete	zabrzdit	stisknutím	páky	na	každém	kole.	Pokud	potřebujete	seřídit	
brzdovou	páku,	můžete	matici	vyšroubovat,	posunout	svorku	do	požadované	polohy	a	znovu	ji	dotáhnout.	

	
11.2 WC	
Use	the	toilet	when	the	wheelchair	is	completely	blocked.	To	use	the	toilet	take	out	the	removable	part	of	the	seat	
using	the	handle	on	the	front	part.	Take	out	the	toilet	using	the	handle.	
	
11,2	WC	
Použijte	toaletu,	když	je	vozík	zcela	zablokován.	Chcete-li	použít	toaletu,	vyjměte	odnímatelnou	část	sedadla	
pomocí	držadla	na	přední	části.	Vyjměte	záchod	pomocí	rukojeti.	

	
11.3 Armrest	
To	facilitate	the	transport	of	the	chair	and	the	transfer	of	the	patient,	all	the	armrests	are	completely	
foldable.	

 



 

 

WARNING! Never use the armrest to lift or move the bath chair. 

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte loketní opěrku ke zvedání nebo pohybu židlí. 

	
11.3	Loketní	opěrka	
Pro	usnadnění	transportu	křesla	a	přenosu	pacienta	jsou	všechny	loketní	opěrky	zcela	sklopné.	

	

	
	

11.4 Footrest	adjustment	(Fig.8)	
The	footrests	of	shower	chair	can	be	adjusted	according	to	your	needs:	unfasten	the	
screw,	adjust	the	footrest	height	and	fasten	the	screw	again.	Check	that	both	footrests	
are	adjusted	at	the	same	height.	
	
11.7Nastavení	opěrky	nohou	(obr.8)	
Opěrky	 nohou	 sprchového	 křesla	 lze	 nastavit	 podle	 vašich	 potřeb:	 odšroubujte	
šroub,	upravte	výšku	opěrky	nohou	a	šroub	znovu	utáhněte.	Zkontrolujte,	zda	jsou	
obě	opěrky	nohou	nastaveny	na	stejnou	výšku.	

	
11.5 Seat	height	adjustment	
The	seat	height	can	be	adjusted	from	45cm	to	52.5cm,	with	3	different	levels.	Remove	the	
safety	clip,	change	the	height	and	insert	the	clip	again.	
	
11.5	Nastavení	výšky	sedadla	
Výška	sedadla	může	být	nastavena	od	45	cm	do	52,5	cm,	 se	3	 různými	úrovněmi.	
Odstraňte	bezpečnostní	sponu,	změňte	výšku	a	sponu	znovu	vložte.	

	
N.B.:	Check	the	stability	of	the	chair	before	the	use:	all	the	safety	clip	have	to	be	in	
the	correct	position.	
	
N.B	 .:	 Před	 použitím	 zkontrolujte	 stabilitu	 křesla:	 veškerá	 bezpečnostní	 spona	
musí	být	ve	správné	poloze.	

	
12. MAINTENANCE	
The	MOPEDIA	by	MOPEDIA	S.p.A.	chairs	need	minimal	maintenance	and	general	care,	but	we	suggest	you	to	
control	regularly:	

• Braking	system:	monthly	
• Cleaning	parts	(seat,	backrest,	armpad,	wheels	and	so	on)	if	necessary	
• Cleaning	the	upholstery	of	the	seat	as	required.	
• General	check	by	qualified	personnel	every	two	years.	
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WARNING!  Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based 
cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances 
cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces. 

VAROVÁNÍ! Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí 
prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky 
způsobují odírání plastových povrchů a korozi kovových povrchů. 

	
It	is	extremely	important	that	the	wheelchair	is	checked	at	the	first	use.	In	particular,	please	check	that	all	
screws	and	nuts	are	tight.	

	

12.	ÚDRŽBA	

Židle	MOPEDIA	by	MOPEDIA	S.p.A.	vyžadují	minimální	údržbu	a	všeobecnou	péči,	ale	doporučujeme	vám	
pravidelně	kontrolovat:	

•	Brzdový	systém:	měsíčně	

•	V	případě	potřeby	vyčistěte	části	(sedadlo,	opěradlo,	opěrku	rukou,	kola	atd.)	

•	Čištění	čalounění	sedadla	podle	potřeby.	

•	Obecná	kontrola	kvalifikovaným	personálem	každé	dva	roky.	

		

Je	velmi	důležité,	aby	byl	vozík	při	prvním	použití	zkontrolován.	Zejména	zkontrolujte,	zda	jsou	všechny	
šrouby	a	matice	utaženy.	

	
13. CLEANING	AND	SANITISATION	
13.1 Cleaning	
To	clean	the	aid	and	the	structure	use	a	solution	of	alcohol	and	neutral	soap	(in	equal	parts)	mixed	with	water.	
	
13.	ČIŠTĚNÍ	A	SANITACE	
13.1	Čištění	
K	očištění	pomůcky	a	struktury	použijte	roztok	alkoholu	a	neutrálního	mýdla	(ve	stejných	částech)	smíchaný	
s	vodou.	

	

	

The	manufacture	company	cannot	be	held	responsible	for	the	damage	that	is	caused	by	using	materials	that	
could	damage	the	product	surface	or	corrosive	chemicals	during	cleaning.	

Výrobní	společnost	neodpovídá	za	škody	způsobené	použitím	materiálů,	které	by	během	čištění	mohly	
poškodit	povrch	produktu	nebo	korozivní	chemikálie.	

	
	

13.2 Disinfection	
If	you	need	to	disinfect	the	product	use	a	common	disinfectant	neutral	detergent.	
	
13.2	Dezinfekce	
Pokud	potřebujete	produkt	dezinfikovat,	použijte	běžný	dezinfekční	neutrální	čisticí	prostředek.	

	
	
	
	

 



 

 

VAROVÁNÍ! Dezinfekční prostředky jsou žíravé. Vyvarujte se kontaktu s očima a 
pokožkou. Používejte ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní 
obuv. V případě náhodného kontaktu postiženou část důkladně opláchněte 
teplou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. 

WARNING! Sanitisating agents are corrosive. Avoid contact with the eyes and skin. 
Wear protective clothing, gloves, protective glasses and safety shoes. In case of 
accidental contact, rinse the affected part thoroughly using warm water and 
consult a doctor immediately. 

	

	
	

	

14. CONDITIONS	OF	DISPOSAL	
When	disposing	of	the	device	never	use	the	normal	return	systems	of	municipal	solid	waste.	It	is	recommended	
instead	 to	disposal	 through	 the	 joint	municipal	ecological	 islands	 for	 the	expected	 operations	of	 recycling	 the	
materials	used.	
	
14.	PODMÍNKY	LIKVIDACE	
Při	likvidaci	zařízení	nikdy	nepoužívejte	běžné	systémy	pro	návrat	komunálního	pevného	odpadu.	Místo	toho	
se	doporučuje	odstranit	prostřednictvím	společných	ekologických	ostrovů	Společenství	očekávané	operace	
recyklace	použitých	materiálů.	

	
15. TECHNICAL	FEATURES	
15.1 Dimension	and	weight	
15.	TECHNICKÉ	VLASTNOSTI	

				15.1	Rozměry	a	hmotnost	
	

	
	
*The	dimension	could	be	change	±0.5cm	
15.2 Technical	specifications	
• Powder	coated	aluminum	frame	
• PU	seat,	armrest	and	back	
• Folding	armrests	
• Removable	WC	bucket	with	cover	
• Max	User	weight	113Kg	

	
*	Rozměr	může	být	změněn	±	0,5	cm	
15.2	Technické	specifikace	
•	Práškový	hliníkový	rám	
•	PU	sedák,	loketní	opěrka	a	záda	
•	Sklopné	područky	
•	Odnímatelný	kbelík	na	WC	s	krytem	
•	Maximální	hmotnost	uživatele	113	kg	
	



 

	

16. WARRANTY	
Mopedia	products	are	guaranteed	from	material	or	manufacturing	faults	for	2	years	from	the	purchasing	date,	except	
possible	 exclusion	or	 restriction	 as	 follows.	 The	warranty	 shall	 not	 be	 applied	 in	 the	possible	damages	caused	by	
improper	use,	abuse	or	alteration,	and	the	warranty	will	not	be	valid	if	the	instructions	for	use	are	not	strictly	adhered	to.	The	
correct	intended	use	is	specified	in	this	manual.	Mopedia	is	not	responsible	for	consequent	damages,	personal	injuries	
or	whatever	caused	by	or	in	relation	to	wrong	installation	or	improper	use.	
Mopedia	warranty	does	not	cover	damages	resulting	from:	natural	disaster,	not	authorized	maintenance	or	repairs	,	faults	
caused	by	problems	on	electricity	supply	(when	necessa¬ry),	use	of	spare	parts	not	covered	by	Mopedia,	improper	use,	not	
authorized	 alteration,	 shipment	 damages	 (different	 from	 original	 Mopedia	 shipment),	 or	 in	 case	 of	 insufficient	
maintenance	as	 indicated	 in	the	manual.	 The	 warranty	 doesn’t	 cover	 components	 subject	 to	 wear	 and	 tear	
during	the	correct	use	of	the	device.	
	
16.	ZÁRUKA	
Výrobky	Mopedia	mají	záruku	na	materiální	nebo	výrobní	vady	po	dobu	2	let	od	data	nákupu,	s	výjimkou	případného	
vyloučení	nebo	omezení	následovně.	Záruka	se	nevztahuje	na	možné	škody	způsobené	nesprávným	použitím,	zneužitím	
nebo	změnou	a	záruka	nebude	platná,	pokud	nebudou	přesně	dodrženy	pokyny	k	použití.	Správné	zamýšlené	použití	je	
uvedeno	 v	 této	 příručce.	 Společnost	Mopedia	 neodpovídá	 za	 následné	 škody,	 zranění	 osob	 nebo	 cokoli	 způsobené	
nesprávnou	instalací	nebo	nesprávným	používáním	nebo	v	souvislosti	s	ním.	
Záruka	 společnosti	Mopedia	 se	 nevztahuje	 na	 škody	 způsobené:	 přírodní	 katastrofou,	 neoprávněnou	 údržbou	 nebo	
opravami,	poruchami	způsobenými	problémy	s	dodávkou	elektřiny	 (v	případě	potřeby),	použitím	náhradních	dílů,	na	
které	 se	 nevztahuje	Mopedia,	 nesprávným	použitím,	 neoprávněnou	 změnou,	 poškozením	 zásilky	 (liší	 se	 od	 původní	
dodávky	Mopedia)	nebo	v	případě	nedostatečné	údržby,	jak	je	uvedeno	v	příručce.	
Záruka	se	nevztahuje	na	součásti	podléhající	opotřebení	během	správného	používání	zařízení.	

	
17. REPAIRING	
-Warranty	repair-	
If	a	Mopedia	item	presents	material	or	manufacturing	faults	during	the	warranty	period,	Mopedia	will	confirm	
with	customer	if	the	fault	can	be	cover	from	warranty.	Mopedia,	at	its	unquestionable	discretion,	can	repair	or	
replace	the	item,	by	a	Mopedia	dealer	or	to	Mopedia	headquarters.	Labor	cost	can	be	charged	to	Mopedia	if	the	
repair	is	covered	by	warranty.	A	repair	or	a	replacement	doesn’t	extend	the	warranty.	

	
-Repair	not	cover	by	warranty-	
A	product	out	of	warranty	can	be	sent	after	Mopedia	authorization.	The	labor	and	shipping	costs	for	good	out	
of	warranty	are	to	be	paid	by	the	customer	or	by	the	dealer.	The	repairs	are	guaranteed	for	6	months	from	the	
good	received.	
-Non	defective	device-	
The	customer	will	be	informed	if,	after	the	device	return	and	examination,	Mopedia	declares	that	the	device	is	not	
faulty.	In	this	case	the	good	will	be	sent	back	to	customer,	the	shipping	charge	will	be	to	be	paid	by	the	customer.	

	
	 17.	OPRAVA	
-Záruční	oprava-	
Pokud	položka	Mopedia	během	záruční	doby	vykazuje	závady	na	materiálu	nebo	výrobě,	společnost	Mopedia	se	
zákazníkem	potvrdí,	zda	lze	závadu	odstranit	ze	záruky.	Mopedia	může	podle	svého	nesporného	uvážení	věc	opravit	
nebo	vyměnit	prodejcem	Mopedia	nebo	v	sídle	Mopedia.	Mzdové	náklady	mohou	být	účtovány	Mopedia,	pokud	je	
oprava	kryta	zárukou.	Oprava	nebo	výměna	nerozšiřuje	záruku.	
	
-	Oprava	se	nevztahuje	na	záruku	-	
Produkt	se	zárukou	může	být	zaslán	po	schválení	Mopedia.	Mzdové	náklady	a	náklady	na	dopravu	v	rámci	záruční	
doby	hradí	zákazník	nebo	prodejce.	Opravy	jsou	zaručeny	po	dobu	6	měsíců	od	obdrženého	zboží.	
-Ne	vadné	zařízení-	
Zákazník	bude	informován,	pokud	Mopedia	po	vrácení	a	kontrole	zařízení	prohlásí,	že	zařízení	není	vadné.	V	tomto	
případě	bude	zboží	odesláno	zpět	zákazníkovi,	přepravné	bude	uhrazeno	zákazníkem.	
	

 



 

 

	
18. SPARE	PARTS	
The	original	Mopedia	spare	parts	are	guaranteed	for	6	months	from	the	receiving	date.	

	
				18.	NÁHRADNÍ	DÍLY	
Originální	náhradní	díly	Mopedia	mají	záruku	6	měsíců	od	data	přijetí.	

	
19. EXEMPT	CLAUSES	
Mopedia	does	not	offer	any	other	declaration,	explicit	or	implicit	warranty	or	conditions,	including	 possible	
declarations,	warranties	or	conditions	of	merchantability,	fitness	for	a	specific	purpose,	non	infringement	and	non	
interference,	all	but	what	expressly	specified	in	this	warranty.	Mopedia	does	not	guarantee	the	nonstop	and	
faultless	usage.	The	duration	of	possible	implicit	warranties	which	can	be	imposed	by	the	law	is	limited	by	the	
warranty	period,	in	the	limits	of	law.	Some	states	or	countries	don’t	allow	limiting	the	implicit	warranty	or	the	
exclusion	or	the	limitation	for	accidental	damages.	In	such	countries,	some	of	those	exclusions	or	limitation	may	not	
be	applied	to	the	user.	The	present	warranty	may	be	modified	without	prior	notification.	

	
	
			19.			 VYLOUČENÉ	KLAUZULE		
Mopedia	nenabízí	žádná	další	prohlášení,	výslovné	nebo	implicitní	záruky	nebo	podmínky,	včetně	možných	
prohlášení,	 záruk	 nebo	 podmínek	 obchodovatelnosti,	 vhodnosti	 pro	 určitý	 účel,	 neporušování	 a	
nezasahování,	 vše,	 co	 je	 výslovně	 uvedeno	 v	 této	 záruce.	 Mopedia	 nezaručuje	 nepřetržité	 a	 bezchybné	
použití.	Délka	možných	implicitních	záruk,	které	mohou	být	uloženy	zákonem,	je	omezena	záruční	dobou,	v	
zákonných	 mezích.	 Některé	 státy	 nebo	 země	 nepovolují	 omezení	 implicitní	 záruky	 nebo	 vyloučení	 nebo	
omezení	 náhodných	 škod.	 V	 takových	 zemích	 nemusí	 být	 některá	 z	 těchto	 vyloučení	 nebo	 omezení	 na	
uživatele	použita.		

	


