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CZ
SEDÁTKO DO VANY

Model KV01
návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili toto sedátko do vany. Usnadňuje používání vany, jelikož při vstu-
pování do vany nemusíte usedat až na její dno a při vylézání se nemusíte zvedat ze dna.  
Je vybaveno hygienickou sedací plochou, opěrnými úchytkami zabezpečenými proti skluzu  
a zaoblenými hranami.

Důležité pokyny
Je bezpodmínečně nutné uschovat tyto pokyny pro pozdější použití! Před prvním použitím 
zakoupeného zboží si pozorně přečtěte návod k použití, především bezpečnostní pokyny. 
Návod uschovejte pro pozdější upotřebení. Pokud předáte produkt třetí osobě, předejte  
společně s ním i návod k použití.
V předloženém návodu k použití se vyskytují následující symboly:

Předložený návod k použití je určen pro tento výrobek a obsahuje informace důležité  
pro jeho sestavení a manipulaci. Přečtěte si celý návod. Nerespektování pokynů uvedených  
v návodu může vést k vážným úrazům nebo poškození výrobku.

Tato výstražná upozornění je nutné dodržovat, aby nedošlo k případnému zranění uživatele.

Tento pokyn je nutné dodržovat, aby nedošlo k případnému poškození výrobku.

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace týkající se instalace nebo použití.

Důležité
•  Pokud tento výrobek předáte dále, nebo jej poskytnete k užívání jiné osobě, ujistěte se,  

že dotyčná osoba zná obsah tohoto návodu k použití a předejte jej společně s výrobkem.
•  Maximální zatížení sedátka do vany činí 100 kg! Tento výrobek nesmí  používat více osob sou-

časně.
•  Toto sedátko se smí používat pouze v běžně dostupných vanách, jejichž vnitřní rozměry se 

pohybují mezi 470 až max 660 mm!
• Používejte sedátko v souladu s účelem jejího použití a respektujte přitom tento návod.
 •  Neprovádějte žádné změny konstrukce a nepoužívejte výrobek společně s jinými kusy nábyt-

ku nebo jinými částmi zařízení.
• Nepřipevňujte žádné dodatečné části.
•  Tento výrobek je zkonstruován pouze pro soukromé používání v domácnosti. Není vhodný 

pro jakýkoli způsob komerčního použití (např. v nemocnicích, domovech důchodců atd.)
•  Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a proveďte kontrolu správného 

upevnění sešroubovaných částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebez-
peční úrazu.

• Svévolně neprovádějte žádné opravy, v takovém případě by zanikl nárok na uplatnění záruky. 
• Za účelem provedení opravy kontaktujte autorizované servisní pracoviště.
•  Je-li výrobek používán dětmi, nebo v blízkosti dětí či osob, jimž v užívání brání nějaké ome-
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zení, pak by měla být v dosahu dozorující osoba (a popř. pomocná síla). Tento výrobek není 
hračka.

• Obalový materiál nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpeční udušení!
•  Dbejte na to, aby okraje vaší vany poskytovaly bezpečnou a stabilní podkladovou plochu  

a před každým použitím zkontrolujte, zda všechny 4 opěrné úchytky bezpečně doléhají  
na okraj vany!

Obsah dodávky a obal
Nejdříve, prosím, zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a zda je dodané zboží  
bez závad. V případě pochybností výrobek nepoužívejte a kontaktujte servisní pracoviště.
Součástí dodávky jsou: vanové sedátko, návod k použití
Obaly jsou znovu použitelné, nebo je lze recyklovat. Nepoužívané obalové materiály řádně 
zlikvidujte. Pokud při rozbalování výrobku zjistíte závadu způsobenou při transportu,  
ihned kontaktujte svého prodejce. 
Varování: Obalový materiál nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpeční udušení.

Montáž sedátka ve vaně
Obr.: Zasuňte tyče do trubek postranních opěrek sedačky a nastavte potřebné rozpětí opěrek 
dle šíře vany, ve které budete používat. Správnost nastavení vyzkoušejte umístěním sedátka 
na vanu. Sedátko se nasazuje na okraj vany. Následně zkraťte nůžkami plastové zarážky na 
vhodnou délku odpovídající délce mezi okraji trubek postranních opěrek nasazených  tyči. Za-
rážky nasaďte na tyče mezi trubky tak, aby vyplnily volný prostor na tyčích a jejich okraje těsně 
přiléhaly k okrajům trubek. Plastové zarážky nezkracujte v případě, kdy je potřeba dosažení 
max. rozpětí.

Varování
Toto sedátko se smí používat pouze v běžně dostupných vanách, jejichž vnitřní rozměry se 
pohybují mezi 470 až 660 mm! Dbejte na to, aby okraje vaší vany poskytovaly bezpečnou a 
stabilní podkladovou plochu a před každým použitím zkontrolujte, zda všechny opěrné úchyt-
ky bezpečně doléhají na okraj vany! Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen a 
proveďte kontrolu správného upevnění všech částí. V případě pochybností výrobek nepouží-
vejte, hrozí nebezpečí úrazu!

Údržba
Pozor. K čištění madla nepoužívejte agresivní čistící prostředky, nečistoty a prach odstraňujte 
měkkým popř. lehce navlhčeným hadříkem. V případě výskytu silného znečištění použijte 
běžný neutrální čistící prostředek.
Po očištění vlhkým hadříkem a po každém použití madlo důkladně osušte. V případě výskytu 
infekcí by mělo být madlo ošetřeno běžně dostupným desinfekčním prostředkem a obsahem 
alkoholu. V případě viditelných závad nesmíte výrobek používat, dokud nebude odborně 

max. 660 mmzářez na tyčce nutno umístit 
na střed sedátka

min. 470 mm



CZ -3-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

opraven popř. vyměněn.

Technické údaje
Rozměry (š × v × d): 260 × 200 × 650-840 mm
Hmotnost cca: 1,65 kg
Velikost sedací plochy (š × d): 260 × 360 mm
Maximální nosnost: 100 kg

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými  
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-   
  ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


