
    VERMEIREN 
9062 XXL 

N Á V O D   K   O B S L U Z E 



NÁVOD K OBSLUZE 

Toaletní židle model 9062 XXL 
 
 

 

 

Nejdříve ze všeho bychom Vám rádi 
poděkovali za Vaši důvěru v produkty 
VERMEIREN. 

 
Před použitím toaletní židle si prosím 
pečlivě přečtěte návod k použití, který 
Vás seznámí s tímto produktem. 

 

Najdete zde také rady týkající se péče 
a servisu Vaší toaletní židle. Berte 
prosím na vědomí, že při dodržování 
našich rad bude Vaše toaletní židle v 
perfektním stavu a bude výborně sloužit 
i po mnoha letech používání. 

 
Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se 
prosím na Vašeho specializovaného 
prodejce. Pro nalezení blízkého 
servisního střediska nebo 
specializovaného prodejce kontaktujte 
nejbližší pobočku Vermeiren. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Celková výška: 950 mm 
Výška sedáku: 500 mm 
Šířka: 780 mm 
Šířka sedáku: 600 mm 
Výška opěrky: 400 mm 
Hloubka: 540 mm 
Váha: cca 15 kg 
Max. zátěž: 175 kg 

 

Právo na technické změny vyhrazeno. 
Tolerance údajů ± 15 mm / 1,5 kg. 

 

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ 
                   Maximální zatížení  

                   Pro použití uvnitř 

                   Shoda CE 

                    Před použitím si přečtěte   
                    návod k obsluze 

Dodržujte bezpečnostní pokyny 

OBSAH ZÁSILKY 
Vybalte Váš produkt a ověřte, zda je 
dodávka kompletní. Balení by mělo 
obsahovat následující položky: 
- Toaletní židle + polstrovaný sedák 
- Polstrované víko 
- Toaletní kyblík s krytem 
- Návod k obsluze 

 

Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k 
poškození produktu. Pokud po doručení 
objevíte nějaké známky poškození, 
pokračujte následovně: 
- kontaktujte doručovatele 
- sepište seznam všech problémů 
- kontaktujte dodavatele 

 

POUŽITÍ 
Mobilní, opakovaně použitelná toaleta. 
Toaleta by se neměla používat ke sprchování, 
skladování, jako žebřík, nebo na vestavěné 
toalety. 

 

POKYNY K SESTAVENÍ 
Toaletní židle je dodávána kompletně 
sestavená. Židli pokládejte pouze na rovný 
povrch a ujistěte se, že všechny čtyři nohy 
stojí pevně na podlaze. Kyblík nyní můžete 
umístit na vodící lišty pod sedákem. Pokud 
židli zrovna nepoužíváte, můžete sedák zakrýt 
polstrovaným víkem, který je součástí 
dodávky. 

• Před přepravou židle odstraňte 
kyblík. 

• Po každém použití kyblík odstraňte 
a vyprázdněte.  

RADA: Nalijte trochu vody do horního okraje 
kyblíku.  Kyblík je pak vzduchotěsně uzavřen a 
neuniká z něj žádný zápach, když je víko 
zavřené. 

 

BEZPEČNOST 
• Při instalaci a přemístění židle buďte 

opatrní – hrozí nebezpečí poranění! 

• Nenatahujte se do strany dále než 
na délku vaší paže, jinak se židle 
může převrátit. 

• Před použitím zkontrolujte, zda 
všechny čtyři nohy stojí rovnoměrně 
na podlaze – nebezpečí převrácení! 

• Nenaklánějte se příliš daleko 
dopředu – nebezpečí převrácení! 

• Před přepravou židle odstraňte 
kyblík. 

• Nepřekračujte maximální zatížení 
(viz technické údaje)  

• Opravy a dezinfekce by měly být 
prováděny pouze autorizovanými 
osobami! 

• Po každém použití kyblík 
vyprázdněte. 

• Věnujte pozornost stavu koncovek 
na nohách židle (poškození nebo 
ztráta může způsobit "sklouznutí" 
při sedání si nebo vstávání ze židle)  

• Nebezpečí popálení – buďte opatrní 
při používání židle v horkém nebo 
studeném prostředí (slunce, 
extrémní chlad, sauna atd.) po delší 
dobu a při dotyku. 

• Dbejte na pokyny týkající se údržby 
a servisu. Výrobce nenese 
odpovědnost za poškození v důsledku 
nesprávného servisu či údržby. 

 

PÉČE 
Při čištění dodržujte následující pokyny: 

 
• Čalounění / rám 

▪ Čalounění / rám čistěte pomocí 
hadříku navlhčeného v teplé vodě. 
Čalounění / rám nenamáčejte. 

▪ Používejte jemný čisticí 
prostředek pro 
houževnaté nečistoty. 

▪ Skvrny lze odstranit pomocí 
houbičky nebo jemného kartáčku. 

▪ Nepoužívejte silné čisticí 
prostředky jako rozpouštědla 
a nepoužívejte tvrdé kartáčky. 

▪ K čistění nikdy nepoužívejte páru 
a/nebo vysokotlaké čističe. 

▪ Výrobce nenese odpovědnost za 
poškození v důsledku použití 
nesprávných čisticích prostředků. 

 

• Plastové části 

Plastové části toaletní židle čistěte 
čisticími přípravky na plasty. 
Používejte pouze měkký kartáček 
nebo měkkou houbu. 
Mezi plastové části patří například 
kyblík, .... 

 

• Povrchová úprava 

Vysoce kvalitní povrchová úprava 
zaručuje optimální ochranu před 
korozí. Pokud dojde k poškození 
vnější povrchové úpravy poškrábáním 
nebo jiným způsobem, obraťte se na 
Vašeho specializovaného prodejce 
pro opravu postižené části. 
Pro čištění používejte pouze teplou 
vodu a běžné domácí čisticí 
prostředky a jemné kartáčky 
a tkaniny. Ujistěte se, že voda 
nepronikne to trubek. 
Pozinkované části zpočátku čistěte 
pouze pomocí suchého hadříku.  
Neústupné nečistoty lze nejlépe 
odstranit vhodným komerčním 
čističem pro pozinkovaný povrch. 

 

SERVIS 
Životnost toaletní židle je ovlivněna jejím 
používáním, skladováním, pravidelnou 
údržbou, servisem a čištěním. 
Toaletní židle musí být kontrolována nejméně 
jednou za dva roky autorizovanými 
osobami/specializovanými prodejci  
 
a přinejmenším vždy před opětovným 
použitím.  Následující parametry musí být 
zkontrolovány: 

• Kontrola rámu z hlediska deformace 
a narušené funkce. 



• Vizuální kontrola nátěru (riziko koroze v 
případě narušení). 

• Zkontrolujte stav polstrování (natržení, 
lámavost, nasákavost) 

• Těsnění kyblíku (ne v případě 
opětovného použití) 

• Je zásilka kompletní? 
• Je k dispozici návod k obsluze? 
• Čištění 

 

Pokud byla provedena kontrola alespoň výše 
uvedených bodů, servisní prohlídka by měla 
být zaznamenána v plánu údržby.  Pokud Váš 
odborný prodejce neposkytuje služby, které 
požadujete, obraťte se prosím na výrobce. 
Rádi Vám doporučíme autorizované 
specializované prodejce ve Vašem okolí. 

 

 
DEZINFEKCE 
Všechny části toaletní židle lze vydezinfikovat 
čisticími prostředky. V zásadě musí být 
všechny povrchy systému nebo výrobku 
vydezinfikovány před jejich předáním jinému 
uživateli (opětovné použití). 

• Dezinfekční prostředky by měli 
aplikovat pouze autorizovaní 
technici vyškolení ve fungování 
a aplikaci dezinfekčních prostředků.  

• Noste vhodný ochranný oděv, aby 
nedošlo k podráždění kůže, které 
může být způsobeno dezinfekčním 
prostředkem. Přečtěte si také 
produktové informace 
o používaných prostředcích. 

• Výrobce nenese odpovědnost za 
škody a zranění způsobené 
nesprávným použitím dezinfekce.  

 

Používejte pouze dezinfekční přípravky 
uvedené v seznamu Institutu Roberta Kocha a 
ověřené postupy dezinfekce čištěním nebo 
stíráním. 

 

Aktuální seznam dezinfekčních prostředků 
uvedených v seznamu Institutu Roberta Kocha 
je k dispozici na webových stránkách Ústavu 
Roberta Kocha (RKI), domovské stránky: 
www.rki.de. 

 
Toaletní kyblíky a polstrované sedáky nejsou 
určeny k hygienickému ošetření. Náhradní 
díly získáte u svého odborného prodejce. 

 

Přeprava a skladování 
Při přepravě a skladování toaletní židle 
dodržujte následující pokyny: 

• Skladujte na suchém místě (při 
teplotě +5 °C až +41 °C). 

• Relativní vlhkost vzduchu by měla být 
mezi 30 % a 70 %. 

• Toaletní židli dostatečně zakryjte pro 
ochranu před rzí a cizími tělesy (např. 
slaná voda, přímořský vzduch, písek, 
prach). 

ZÁRUKA 
Výňatek ze „Všeobecných obchodních 
podmínek“. 
(...) 
5. Záruční doba je 24 měsíců. 
(...) 
Záruka se nevztahuje na poškození z důvodu 
změn struktury našich produktů, 
nedostatečné údržby, špatného zacházení či 
skladování nebo používání neoriginálních dílů. 

 

LIKVIDACE 
Za účelem likvidace toaletní židle se obraťte 
na Váš místní sběrný dvůr nebo produkt 
vraťte specializovanému prodejci. Po 
důkladném očištění jej budeme moci poslat 
zpět výrobci, který produkt zlikviduje a řádně 
recykluje, přičemž oddělí všechny materiály 
komponent. 
Zabalené materiály lze odvézt do sběrného 
dvora nebo recyklačního centra nebo 
specializovanému prodejci. 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

PLÁN ÚDRŽBY 
 
Provedený servis toaletního křesla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro úplný seznam provedených servisů 
a dodatečné technické informace prosím 

navštivte vašeho nejbližšího 
specializovaného prodejce. Více informací 

najdete na našich webových stránkách 
www.vermeiren.com www.vermeiren.be 

 
 

 

 
 

VERMEIREN N.V. 
Vermeirenplein 1/15 

2920 Kalmthout 
 

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94 

Web: www.vermeiren.be  
E-mail: info@vermeiren.be 
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Razítko obchodního zástupce 
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N.V. Vermeiren N.V. Vermeiren Deutschland GmbH 

Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout   
Tel: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be  
e-mail: info@vermeiren.be 

Wahlerstraße 12 a 
D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
website: www.vermeiren.de  
e-mail: info@vermeiren.de 

Vermeiren France S.A. L. Vermeiren Ges. mbH 

Z. I., 5, Rue d´Ennevelin 
F-59710 Avelin 
Tel.: +33(0)3 28 55 07 98 
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
website: www.vermeiren.fr  
e-mail: info@vermeiren.fr 

Winetzhammerstraße 10 
A-4030 Linz 
Tel.: +43(0)732 37 13 66 
Fax: +43(0)732 37 13 69 
website: www.vermeiren.at  
e-mail: info@vermeiren.at 

Reatime S.R.L. Vermeiren Suisse S.A. 

Via Delle Industrie 5/7  
I-20020 Arese MI 
Tel.: +39 0362 55 49 50 
Fax: +39 0362 54 30 91 
website: www.reatime.it  
e-mail: info@reatime.it 

Hühnerhubelstraße 59 
CH-3123 Belp 
Tel.: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch 

Vermeiren Polska Sp. z o.o Vermeiren Nederland B.V. 

ul. Łączna 1 
PL-55-100 Trzebnica  
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
website: www.vermeiren.pl  
e-mail: info@vermeiren.pl 

Domstraat 50 
NL-3864 PR Nijkerkerveen  
Tel: +31(0)33 2536424 
Fax: +31(0)33 2536517 
website: www.vermeiren.com  
e-mail: info@vermeiren.be 

Vermeiren Iberica, S.L. Vermeiren ČR S.R.O. 

Trens Petits, 6. - Pol. Ind.  Mas Xirgu. 
17005 Girona 
Tel.: +34 902 48 72 72 
Fax: +34 972 40 50 54 
website: www.vermeiren.es  
e-mail: info@vermeiren.es 

Nádražní 132
702 00 Ostrava
Tel.: +420 735 729 055
website: www.vermeiren.cz  e-
mail: info@vermeiren.cz 

Czech Republic Spain 

The Netherlands Poland 

Switzerland Italy 

Austria France 

Germany Belgium 
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