
NÁVOD K OBSLUZE

Pojízdné toaletní křeslo
Kód výrobku: FS 692

1. Provedení

Pojízdné toaletní křeslo tvoří ocelový, práškově lakovaný rám. Křeslo
je vybaveno sklopnými loketními opěrkami, které usnadňují
nastupování a vystupování osob s omezenou hybností. Je vybaveno
měkkým sedákem, který je čalouněno nepromokavým a snadno
omývatelným materiálem, čtyřmi otočnými koly, z nichž dvě jsou
vybavena brzdami, sklopnými stupačkami a toaletní nádobou.
Konstrukce křesla mu umožňuje najet nad toaletní mísu. Sada
obsahuje: rám křesla, sedák, opěradlo, pravou stupačku, levou
stupačku, bezpečnostní popruh, klíč pro nastavení výšky stupaček,
toaletní nádobu s víkem.
Součásti křesla:

a. aretační klipy rámu

b. sedák

c. loketní opěrka

d. aretační čep

e. stupačky

f. montážní trn stupačky
g. brzda s aretací



h. toaletní nádoba

2. Použití

Pojízdné toaletní křeslo je pomůcka pro osoby, které mají problém
se samostatným pohybem, a také pro osoby s pohybovými dysfunkcemi
a omezeními. Je určeno pro používání ve vnitřních prostorech. Může
být používáno pouze s doprovodem.



Díky vybavení čtyřmi otočnými koly a toaletní nádobou pod sedákem,
lze křeslo použít jak pro přemísťování, tak pro vykonávání
fyziologických potřeb. Jeho účelem je usnadnit vykonávání
fyziologických potřeb uživatele. Je zvlášť doporučováno pro osoby
s pohybovými problémy způsobenými:
● ochrnutím

● nadváhou nebo chorobně nízkou váhou

● degenerací nebo deformací končetin

● degenerací nebo poškozením kloubů

● poškozením nebo amputací končetin

● nemocemi srdce a cév, oběhovými potížemi

3. Montáž

1. krok Vytáhněte aretační klipy, které jsou na rámu opěradla.

2. krok Zasuňte trubky opěradla do obou zadních částí hlavního rámu
a následně opěradlo zajistěte aretačními klipy.
3. krok Namontujte loketní opěrku v přední části na rámu,
a to zasunutím aretačních čepů.
4. krok Namontujte pravou a levou stupačku na hlavním rámu, a to tak,
že je osadíte na dvou trnech a otočíte směrem dovnitř, dokud
se nezablokují.
5. krok Namontujte a nastavte bezpečnostní popruh na stupačkách.
6. krok Na lišty pod sedákem nasuňte zezadu vozíku toaletní nádobu
bez víka. (Zkontrolujte, zda je nádoba nasazena správně).
Křeslo je připraveno k používání.

OBSLUHA KŘESLA



● Před každým použitím křesla zkontrolujte funkčnost brzd,
zda je konstrukce v pořádku a také stav kol. Také zkontrolujte,
zda jsou všechny součásti namontované správně, a zda jsou
správně seřízeny.



● Křeslo není výškově stavitelné, před zahájením používání
zkontrolujte, zda uživateli vyhovuje šířka křesla (45 cm).

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

Pozor! Nepoužívejte pojízdné toaletní křeslo, pokud zjistíte

jakékoliv poškození nebo poruchy.

SKLÁPĚNÍ LOKETNÍCH OPĚREK

● Stiskněte aretační kolík, následně vytáhněte přední část područky
ze zarážky a posuňte ji směrem dolů.

● Při zpětném umístění loketních opěrek je posouvejte směrem
nahoru, až do zajištění aretačního kolíku.

● Nepoužívejte loketní opěrky jako podporu pro vstávání. Pokud

je to nutné, požádejte o pomoc další osobu.

BRZDY

● Kola zablokujete sešlápnutím páky levé a pravé brzdy nohou.
Pro uvolnění kol zatáhněte páku nohou nahoru.

STUPAČKY

● Při nasedání na křeslo a sesedání z křesla musí být stupačky
ve svislé poloze. Při nasedání a sesedání se neopírejte o stupačky,
existuje riziko, že dojde k převrácení křesla a k pádu.

NASEDÁNÍ NA KŘESLO

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



● Křeslo musí být umístěno co nejblíž místa přesedání tak,
aby se zadním kolem a předním dílem rámu dotýkalo lůžka nebo
jiného používaného sedadla. Pokud uživatel není schopen
samostatně nasednout, je nutné jej na křeslo přenést.

● Na křesle je nutné sedět co nejhlouběji, uprostřed sedáku,

předejdete tím možné nestabilitě výrobku.

4. Technická specifikace
Celková šířka 55 cm

Vnitřní šířka 45 cm

Celková hloubka 87 cm

Výška sedáku nad podkladem 53 cm

Celková výška 95 cm

Rozměry sedáku 44 x 44 cm

Hmotnost 10,6 kg

Maximální nosnost 100 kg

Rozměry po složení 55 cm

Barva rámu červená

5. Poznámky a doporučení

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

6. Údržba

Provádějte systematickou údržbu všech součásti vozíku:

● Čalounění a polštář myjte studenou nebo teplou vodou vlhkým



(ne však mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků.



Odolnější skvrny umyjte houbičkou. Při údržbě čalounění věnujte
pozornost skutečnosti, abyste jej příliš nenmáčeli. Vozík sušte v
bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

● Plastové prvky čistěte vlhkým hadříkem, případně s použitím

čisticích přípravků na plasty. Dodržujte pokyny výrobce a zásady

bezpečnosti při používání čisticích prostředků.

● Vždy po použití vyprázdněte a dezinfikujte nádobu a desku
sedáku. Používejte přípravy na mytí toalety podle pokynů jejich
výrobce.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka,
jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi
v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili,
že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu
nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

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. Více informací je na:
www.timago.com
Děkujeme, že jste si vybrali Timago!
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