
1

Sklopné sprchové sedátko 
model 5051

návod k instalaci a obsluze

CZ 

Vážený zákazníku,
gratulujeme k nákupu vašeho nového sprchového  se-
dátka k umístění na stěnu. Tato sprchová stolička po-
skytuje větší bezpečnost a komfort v koupelně a v pří-
padě potřeby se dá sklopit na stěnu.

Sprchová stolička 5051:
• Poskytuje možnost se posadit při sprchování
• Anti-bakteriální a hygienické sedadlo
• Montáž na zeď nabízí větší stabilitu a bezpečnost. Kotvy a šrouby pro montáž na stěnu nejsou 

součástí dodávky
• Skládací sedadlo šetří místo
• Snadno se čistí
• Rozměr výrobku: 50 × 46 × 49 ~ 56,5 cm
• Plocha sedátka: 41 × 40,5 cm
• Váha: 3,9 kg
• Maximální zatížení: 120 kg
• Nohy sedátka jsou osazeny protiskluzovým pryžovým krytem, výškově stavitelné od 49 ~  

~ 56,5 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
• Věnujte pozornost povolené maximální hmotnosti uživatele.
• V žádném případě neupravujte sedátko a nepřipevňujte k němu žádné další prvky.
• Nepoužívejte sprchové sedátko jako žebřík. 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.
• Montáž na stěnu musí být provedena odborníkem! Výrobce nenese žádnou odpovědnost za 

škody způsobené nesprávnou instalací.
• Před každým použitím zkontrolujte, že je stolička pevně připojena ke stěně. 
• Pravidelně kontrolujte stav sprchové stoličky. Zkontrolujte zejména deformace a praskliny. 

Zjistíte-li na sedačce jakékoliv vady, nesmí být používána.
• Pravidelně kontrolujte všechny spoje a utáhněte uvolněné šrouby.
• Tato sprchová stolička může být používána pouze ve sprchách se stabilní podlahou.
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1. Vyjměte všechny díly z balíčku. Položte 
touto stranou nahoru na stůl nebo na zem.

2. Stlačte dolů dvě připevňovací destičky.

3. Odřízněte zajišťovací pásky a potom vytáh-
něte nohy

4. Dejte nohy na stoličku a zajistěte je v poža-
dované výšce násuvnými objímkami s po-
jistným kolíčkem. Nohy musí být ve stejné 
výšce a pevně zajištěny.

5. Před další instalací zkontrolujte pečlivě po-
zici na stěně.

6. Označte pozici na stěně a opět přiložte sto-
ličku, abyste se ujistili, že se otvory kryjí. 
Pokud tomu tak je, vyvrtejte otvory, vložte 
kotvy a bezpečné stoličku upevněte pomocí 
šroubů na zeď.

Montáž a instalace
Sprchová stolička je již zkompletovaná. Je pouze třeba nainstalovat ji na stěnu.
Montáž na stěnu musí být provedena odborníkem!
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7. Zkontrolujte, zda je stolička stabilní a otvo-
ry ve stěně vhodným způsobem zatěsněte. 
Délku nohou lze jemně dorovnat otáčením 
jejich spodního dílu.

8. Stoličku lze v případě potřeby sklopit na 
stěnu.

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!
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