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Návod k obsluze 
toaletní židle model 9012, 9042   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                  
 
                                                                                    
9012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               9042 
 
 
 
 

Před použitím výrobků je uživatel povinen se seznámit s úplným zněním návodu.Tyto instrukce slouží k 
získání informací o správném používání výrobků. Prosíme mějte na paměti, že poznámky obsažené v tomto 
návodu prodlouží životnost, vzhled a také Vám zajistí bezpečné používání výrobků.  
Vyhrazujeme si právo k zavedení změn a zlepšení každého z popsaných výrobků, bez dřívějšího upozornění. 
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Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili při výběru jednoho z našich produktů. Vyráběny jsou firmou 
VERMEIREN Polska sp.z o.o. a jsou výsledkem mnohaletých studií a zkušeností.Ve vývoji klademe důraz na 
jednoduchou obsluhu a bezpečnost našich výrobků. Díky používání jakostního systému mezinárodní normy 
ISO9001: 2000 zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. 
 
 
1.Popis výrobků 
 

Toaletní židle model 9012 pevná a 9042 skládací byly vyvinuty s myšlenkou na jejich komfortní využití. 
Stabilní konstrukce zajišťuje bezpečnost uživatelům i vyšší váhy (viz.tabulka Technické data).  

Výhoda toaletních židlí spočívá v tom, že jsou vybaveny toaletním zásobníkem a také pohodlným 
čalouněním, což zaručuje vysoký komfort používání.      Židle jsou 
určeny k používání doma, ale i v domovech sociální péče. Další výhodou těchto modelů je jejich využití jako 
židle ke standardním účelům. Model 9042 je navíc  skladatelný čímž se usnadňuje jeho skladování v malých 
prostorech včetně jeho přepravy.   
 
Při individuálním výběru toaletní židle vždy mějte na paměti: 
 
-  výšku a váhu těla 
-  fyzickou a psychickou kondici 
-  podmínky bydlení 
-  prostředí 
 
 
 
2.Technické data 
 

                                                                Model 9012 

 

Celková výška 920 mm 

Šířka sedáku 470 mm 

Celková šíře židle 560 mm 

Hloubka sedáku 460 mm 

Výška sedáku od podložky 510 mm 

Výška područek od sedáku 175 mm 

                                                                                      Přípustné odchylky +/- 10 mm 

Celková váha židle 8.6 kg 

Maximální zatížení 95 kg 

 
 

                                                                 Model 9042 

 

Celková výška (židle rozložená) 920 mm 

Celková výška (židle složená) 1150 mm 

Šířka sedáku 470 mm 

Celková šíře židle 540 mm 

Hloubka sedáku 460 mm 

Výška sedáku od podložky 510 mm 

Maximální hloubka po složení  220 mm 

                                                                                         Přípustné odchylky +/- 10 mm 

Celková váha židle 7.8 kg 

Maximální zatížení 80 kg 
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3. Standardní výbava 
 
- čalouněná toaletní deska a odnímatelný sedák 
- čalouněné opěradlo 
- čalouněné područky (odklopné u modelu 9042) 
- závěsná toaletní nádoba s poklicí 
- návod 
- záruční list 
 
 
 
4. Postup použití 
 
4.1 Užívání toalety 
 
Model 9012 a 9042 má speciální toaletní nádobu, která je upevněná pod sedákem. Vyjmutí a vložení nádoby je 
možné jen z boční strany židle. 
 
Pozor! Vždy je nutno zkontrolovat, zda je nádoba správně usazená na kolejničkách a zasunutá na  doraz - tak, 
aby byla ve středu otvoru sedáku. 
 
 
4.2 Skládání a rozkládání židle model 9042 
 
Před složením židle k přepravě musíte:  
 
- vyjmout toaletní nádobu 
- odejmout odklápěcí sedák  
- složit područky ,, nahoru ´´ 
- uchopit za opěradlo a vnitřní část sedáku a skládáním do sebe až po citelný odpor 
 
Rozkládání provádíme podobným způsobem jen v opačném postupu.  
Pozor !  Židle je rozložená až tehdy, kdy se trubky předního rámu nacházejí v pouzdrech  
 
 
5. Bezpečnostní zásady 
 
Aby využití tohoto výrobku bylo bezpečné mějte na paměti: 
 
- před usednutím se ubezpečte, že židle stojí na vodorovném povrchu a je celkově rozložená (model 9042) 
- nepřekračujte přípustné zatížení (viz tabulka Technické data) 
- věnujte pozornost násadkám na nožkách (pokud násadky chybí nebo jsou poškozeny, hrozí nebezpečí 

uklouznutí v průběhu usedaní nebo vstávání ze židle).  
 
 
6. Prohlídky 
 
6.1 Před každým použitím   
 
Podobně jako i jiné výrobky, tak i židle musíte kontrolovat, což Vám zajistí jejich správnou funkčnost a komfort 
používání po dlouhou dobu: 
- zkontrolovat stav násadek 
- zkontrolovat upevnění čalouněných částí 
- zkontrolovat stav čalouněného potahu 
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6.2 Co 6 měsíců 
  
- uskutečnit kompletní čištění 
 
Veškeré opravy a montáže je možno uskutečnit jedině s originálními díly pocházejícími od našich distributorů. V 
případě použití neoriginálních částí výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost. 
 
 
7. Čištění a ošetřování 
 
Aby si Váš výrobek zachoval také dobrý vzhled, musíte mu zabezpečit správné ošetření a níže uvedené 
poznámky Vám umožní tohoto cíle dosáhnout. 
 
7.1 Čalounění 
- doporučuje se mýt teplou vodou a při silném znečištění čistěte ručně pomocí jemných pracích prostředků 
- čalounění nesmíte čistit velmi silnými prostředky např. ředidly a žíravinami, také nedoporučujeme 

používání tvrdých kartáčů 
- za škody vzniklé používáním nesprávných čistících prostředků nepřebíráme zodpovědnost 
- v průběhu čištění nedopusťte promočení čalounění 
- čištění tlakem páry se nedoporučuje 
 
7.2 Umělohmotné části 
 
Tyto části čistěte ručně pomocí obecně dostupných prostředků a před použitím se seznamte s návodem od 
výrobce tohoto prostředku. 
 
7.3 Vnější povlaky 
 
Použití vrstvy laku má velký estetický význam a chrání kovové části před korozí. Lakované povrchy nevyžadují 
speciální zacházení při čistění (většinou je stačí utřít suchým nebo navlhčeným hadříkem). V případě 
mechanického poškození může nastat stržení povrchu laku. Doporučujeme co nejdříve doplnit případný úbytek. 
Lakovaná místa vystavená třením doporučujeme namazat tenkou vrstvou technické vazelíny. Chromované části 
je nejlépe čistit suchým hadříkem a v případě poškození této vrstvy ji obnovte chromu podobným prostředkem. 
 
 
7.4  Dezinfekce 
 
Dezinfekci můžeme provádět obecně dostupnými prostředky, které jsou k tomu určené a před použitím se 
seznamte s návodem k použití. Nezapomeňte, že mohou také prosáknout dovnitř čalouněných dílů 
 
- v průběhu činnosti používejte ochranné rukavice a postupujte shodně s doporučením výrobce tohoto 

prostředku 
- za veškeré důsledky nesprávného používání dezinfekčního prostředku nepřebírá výrobce žádnou 

zodpovědnost 
 
8. Záruční podmínky 
 
VERMEIREN Polska sp.z o.o. bere na sebe odpovědnost za eventuální poškození materiálu nebo technologické 
chyby vzniklé v procesu výroby po vymezenou dobu, která se počítá od data prodeje. Záruční doba pro toaletní 
židle a modely 9012 a 9042 je stanovena na 24 měsíců. 
Záruční podmínky budou zachovány, pokud naše produkty budou používány shodně s popsanými zásadami a 
také shodně k účelům jim určeném. 
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Záruku se nevztahuje na: 
 
- náklady na transport, obsluhu a jiné nároky 
- za poškození vzniklé při konstrukčních změnách, které si vykonal sám uživatel 
- části podléhající otěru 
- škody způsobené výrobkem uživatele 
- škody vzniklé jinými vnějšími vlivy 
- poškození vzniklé použitím neoriginálních výměnných částí a náhradních dílů 
 
 
Na všechny záležitosti spojené se zárukou na náš výrobek se prosím obraťte na naše prodejní místa a 
distributory. 
 
 
 

VÝROBCE  
 

VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout 
Tel. +48 071 387-42-00 
Fax +48 071 387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.be 
www.vermeiren.be 
 
 

ZASTOUPENÍ  
 
VERMEIREN ČR s.r.o.     
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1     
e-mail: info@vermeiren.cz   
www.vermeiren.cz      

 


