
NÁVOD K OBSLUZE

Toaletní a sprchový vozík 3v1
Kód výrobku: MASTER-TIM

1. Provedení

Vozík tvoří hliníkový rám s práškovým lakováním. Vozík je vybaven
odklopnými područkami, které usnadňují nastupování a vystupování
osob s omezením pohybu. Vozík je vybaven sedákem s klínem z PU,
čtyřmi otočnými 5” kolečky s brzdami, odklopnými stupačkami a
toaletní nádobou. Konstrukce vozíku umožňuje najetí na mísu.
Obsah sady: rám vozíku, sedák, čtyři 5” kolečka s brzdou, čtyři
montážní zarážky kol, opěrka s područkami, dva šrouby zajišťující
opěrku, pravá a levá stupačka, toaletní nádoba s víkem.

Součásti vozíku:
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2. Použití

Toaletní a sprchový vozík je pomůcka pro osoby, které se obtížně
pohybují, mají pohybové dysfunkce a omezení. Je určen pro používání
ve vnitřních prostorech. Může být používán pouze s doprovodem.
Vozík plní sprchovací, přemísťovací a toaletní funkci, neboť je vybaven
toaletní nádobou pod sedákem a čtyřmi otočnými koly. Jeho účelem je
usnadnit hygienické fyziologické úkony uživatele. Zvlášť je vhodný pro
osoby, které se obtížně pohybují kvůli: ochrnutí, nadváze, degeneraci
nebo deformaci končetin, degeneraci nebo poškození kloubů,
poškození končetin nebo jejich amputaci, srdečním a cévním
chorobám, poruchám krevního oběhu.

3. Montáž a používání
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Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 5

Obr. 1 Nasaďte 4 kolečka na rám vozíku. Vyrovnejte otvory na potřebné
výšce a zajistěte každé kolečko zarážkou (kroužek s trnem).
Pozor! Všechna kolečka musí být ve stejné výšce.

Obr. 2 Upevněte stupačky v otvorech v přední části rámu vozíku
(předek označují plastové díly na rámu). Stupačky vkládejte z vnějšku a
pak otočte dovnitř, až se zacvakne zarážka stupačky.

Obr. 3 Upevněte sedák na rámu vozíku zatlačením, až zacvakne (předek
sedáku označuje klín).
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Obr. 4 Nasaďte opěradlo s područkami do otvorů vzadu na rámu
vozíku. Vyrovnejte otvory a zajistěte opěradlo dvěma fixačními šrouby.

Obr.  5 Nasaďte toaletní nádobu na vodicí lišty odzadu sedáku.

Obr. 6 Vozík má 4 úrovně nastavení výšky.

Pozor! Všechna kolečka musí být ve stejné výšce.

Obr. 7 Stupačky mají a3 úrovně nastavení výšky – nastavování
zajišťovacím šroubem.

Křeslo je připraveno k používání.

OBSLUHA KŘESLA

● Před každým použitím křesla zkontrolujte funkčnost brzd, konstrukci
a stav kol. Také zkontrolujte správné namontování součástí a jejich
správné seřízení.

● Vozík není šířkově nastavitelný, před zahájením používání se ujistěte,
že jeho šířka uživateli vyhovuje.

● Křeslo je určeno pro jízdu pouze na krátké vzdálenosti ve vnitřních
prostorech. Křeslo není odpružené, proto není vhodné pro
dlouhodobé používání.

Pozor! Nepoužívejte křeslo, pokud zjistíte jakékoliv závady nebo
nedostatky.

ODKLOPENÍ PODRUČEK

● Lehce zvedněte područku nahoru.

●Nepoužívejte područky jako pomůcku pro vstávání. Pokud to bude
potřeba, přivolejte pomocníka.
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BRZDY

● Kolečko zabrzdíte stlačením červeného pedálu brzdy nohou. Pro
uvolnění kolečka stlačte nohou černou páku uvnitř červeného
pedálu.

STUPAČKY

● Při nasedání na křeslo a sesedání z křesla musí být stupačky ve svislé
poloze. O stupačky se neopírejte při nasedání a sesedání, protože
může dojít k převrácení křesla a nehodě.

NASEDÁNÍ NA KŘESLO

● Při nasedání, sesedání, změně polohy uživatele a stání je nutné
bezpodmínečně zajistit brzdy.

● Vozík musí být umístěn co nejblíž místa přesedání tak, aby se dotýkal
lůžka nebo jiného používaného sedátka. Pokud uživatel není schopen
samostatně nasednout, je potřeba jej na křeslo přemístit.

●Na křesle je nutné se posadit co nejhlouběji, uprostřed sedáku, aby
nedocházelo k nestabilitě.

4. Technická specifikace

Celková šířka 57 cm

Vnitřní šířka 45 cm

Celková hloubka 86 cm

Výška sedátka nad podkladem 49–56,5 cm

Výška celkem 94-101,5 cm

Rozměry sedátka 44 x 43 cm

Hmotnost 11,4 kg
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Maximální nosnost 150 kg

Barva rámu bílá

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za
nesprávné používání vozíku, nedodržování bezpečnostních zásad a
používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba

Provádějte systematickou údržbu všech součásti vozíku:
● Sedák myjte studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne však mokrým)

hadříkem bez použití detergentů. Odolnější skvrny umyjte
houbičkou.

● Plastové součásti čistěte navlhčeným hadříkem, případně s použitím
prostředků na čištění plastů. Při této činnosti postupujte podle
návodu výrobce čisticího prostředku a také v souladu
s bezpečnostními pravidly pro používání detergentů.

● Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte toaletní nádobu a
sedák. Prostředky na čištění toalet používejte v souladu s
doporučením jejich výrobce.

7. Podmínky skladování a doprava
Nevystavujte výrobek přímému působení slunečních paprsků, vody
a vlhka.

8. Údaje týkající se záruky
Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou specifikovány
v záručním listu, který jste dostali s výrobkem. Pro případnou reklamaci
si uschovejte doklad o prodeji (fakturu nebo paragon).

9. Označení
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Referenční číslo Výrobce

Číslo šarže Datum výroby

Sériové číslo Zdravotnický prostředek

Pozor Seznamte se s návodem

Výrobce provedl posouzení shody se základními
požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů.
Zjistěte více na www.timago.com
Děkujeme, že jste si vybrali Timago!
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Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com
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I. vydání, datum aktualizace 30.03.2022
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