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Wytwórca: Mobilex A/S 
Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark 

Dystrybucja i serwis w Polsce:     
Mobilex sp. z o.o. ul. Duńska 3/5,   91-204 Łódź 

tel.: (0-42) 214-29-11, fax.: (0-42) 214 14 05 
e-mail: info@mobilex.pl , www.mobilex.pl 

 

Instrukcja Użytkowania 
 

Kąpielowo – toaletowy wózek inwalidzki 
(Shower Chair) 

Nr kat. 302017/18/19 
 
Uwaga! Przed użyciem należy uważnie przeczytać i zapoznać się z tą instrukcją. 
 
PRZEZNACZENIE WYROBU 
Wózek przeznaczony jest do siedzenia na nim w trakcie kąpieli pod prysznicem lub w czasie wypróżnienia. Przeznaczony jest 
do używania wewnątrz pomieszczeń. Wyrób przeznaczony jest zarówno do użytku domowego jak i w placówkach opieki 
medycznej i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Użytkowanie wyrobu w innym celu, niż opisany powyżej jest zakazane. 
 
Etykieta wytwórcy 
Na każdym wyrobie znajduje się etykieta wytwórcy zawierającą istotne informacje o produkcie. Umieszczona jest ona na 
ramie wyrobu.  Etykieta ta opracowana jest w j. angielskim, dlatego zamieszczamy objaśnienie poszczególnych pozycji 
znajdujących się na niej.  Etykieta taka określa: nazwę wytwórcy, nr telefonu i jego adres, nazwę wyrobu (Shower Chair = 
Kąpielowo-toaletowy wózek inwalidzki), datę produkcji (Produced), nr seryjny (Serial no.), Dopuszczalne obciążenie (Max. 
150 kg) i znak CE. 
 
UŻYTKOWANIE 
Wózek ten stworzono z myślą o tych osobach o ograniczonej sprawności ruchowej, które z tego powodu potrzebują 
dodatkowej stabilizacji w trakcie kąpieli pod prysznicem oraz w czasie wypróżniania. Wyrób wykonany jest ze stali 
lakierowanej proszkowo, co zapewnia miły dotyk i odporność na korozję. 
 
Hamulce 

 Zawsze załączaj hamulce, jeśli nie zamierzasz przemieszczać wózka. 
 Nigdy nie zostawiaj wózka bez załączonych hamulców, jeśli ktoś na nim siedzi. 
 Nigdy nie zostawiaj wózka na pochyłościach. 
 Aby załączyć hamulec nadepnij palcami stopy na pedał znajdujące się przy tylnym kółku wózka, dopóki nie poczujesz, 

że hamulec się załączył. 
 Aby rozłączyć hamulec pchnij palcami stopy od dołu ku górze pedał znajdujące się przy tylnym kółku wózka, dopóki 

nie poczujesz, że hamulec się rozłączył. 
 
Unoszenie i opuszczanie podłokietników 

 Ta funkcja ułatwia transfer użytkownika do i z wózka. 
 Ułatwia też umycie wszystkich części ciała użytkownika podczas brania prysznica. 
 Nigdy nie zostawiaj użytkownika w wózku bez opieki, jeśli podłokietniki są uniesione. 
 Aby unieść podłokietnik chwyć jego koniec i po prostu pociągnij go ku górze do pozycji pionowej. 
 Aby zabezpieczyć osobę siedzącą na wózku opuść go w dół, do pozycji poziomej. 

 
Montaż i demontaż podnóżków  

 Ta funkcja, wraz z unoszonymi stopkami ułatwia transfer użytkownika do i z wózka. 
 Ułatwia też umycie wszystkich części ciała użytkownika podczas brania prysznica. 
 Nigdy nie przemieszczaj wózka, jeśli ktoś w nim siedzi, a podnóżki są zdemontowane. Zawsze umieszczaj stopy 

użytkownika na podnóżkach, jeśli zamierzasz przemieszczać wózek. 
 Aby odblokować i zdjąć podnóżek naciśnij dźwignię blokującą, która się na nim znajduje i obróć podnóżek na 

zewnątrz wózka. 
 Chwyć za górną część podnóżka i wyciągnij go ku górze z otworu znajdującego się na końcu ramy wózka.  
 Aby ponownie zamontować podnóżek wsuń go z powrotem w otwór na końcu ramy. i obróć go ku wewnętrznej 

stronie wózka, aż zablokuje się samoczynnie we właściwej pozycji. 
 
Regulacja długości podnóżków  

 Długość podnóżków powinna być ustawiona tak, aby dopasować się do wzrostu użytkownika. 
 Podnóżki wyregulowane są prawidłowo, jeśli podczas siedzenia w wózku uda użytkownika w całości stykają się z 

siedziskiem, a stopy w całości spoczywają na podnóżkach. 
 Zdejmij podnóżek z wózka. 
 Poluzuj śrubę znajdującą się na czarnym zacisku w dolnej części zewnętrznej rurki podnóżka. 
 Ustaw podnóżek na wymaganą długość przesuwając rurkę wewnętrzną w rurce zewnętrznej. 
 Dokręć śrubę z powrotem. 
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Korzystanie z wiaderka na ekskrementy  
 Wiaderko to powinny wykorzystywać osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie używać 

standardowych ubikacji. 
 Nigdy nie zostawiaj wiaderka nieopróżnionego lub nieumytego. 
 Aby skorzystać z wiaderka zdejmij z siedziska jego środkową część (wkładkę). 
 Zdejmij pokrywkę z wiaderka. 
 Po zakończeniu wypróżniania załóż na powrót pokrywkę i wyciągnij wiaderko spod siedziska ku przodowi. 
 Opróżnij wiaderko, umyj je i wsuń z powrotem pod siedzisko wózka. 
 Załóż na powrót środkową, wyjmowaną wkładkę siedziska. 

 
 
WAŻNE UWAGI 
 Przed użyciem produkt powinien być kompletnie zmontowany. Proszę się z nami kontaktować, w przypadku 

jakichkolwiek problemów w tym zakresie 
 Składane i regulowane mechanizmy mogą stać się przyczyną zagrożenia, jeśli części ciała dostałyby się w szczelinę 

między elementami i mogłyby uwięznąć w niej wówczas, gdy szczelina się zmniejszy. 
 Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy zawsze sprawdzić, że wszystkie regulowane części są dobrze 

zamocowane. 
 Zachować ostrożność na mokrej lub śliskiej nawierzchni 
 Nie należy wkładać palców w otwory w siedzisku służące do odprowadzania wody. Grozi to przycięciem lub utknięciem 

palca. 
 
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 
 Wyrób należy czyścić regularnie, używając tylko wody i łagodnych detergentów. Nie używać środków ściernych lub 

szorujących środków czyszczących.  
 Jeśli pojawią się jakiekolwiek defekty lub uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. Nie wolno 

używać wyrobu, jeśli podejrzewa się, że jest on uszkodzony lub brakuje w nim jakichś części. 
 Czas użytkowania wyrobu nie jest określony, należy jednakże raz na pół roku sprawdzić czy nie ma ona zużytych 

elementów, w razie potrzeby należy je naprawić lub wymienić na nowe. 
 
DANE TECHNICZNE 
Całkowita wys. (cm):  90-95 cm    
Wymiary siedziska, szer. x dł. x wys. (cm): 48 x 86 x88 
Waga wyrobu: 15,9 kg  
Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 150 kg przy rozmiarze siedziska 45-48 cm, opcjonalnie 
200 kg przy rozmiarze siedziska 55 cm  
 
WARUNKI GWARANCJI 
Wytwórca udziela na ten wyrób 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu. 
 W czasie okresu gwarancji wszystkie części, które ulegną uszkodzeniu z powodu błędów produkcyjnych lub użycia 

niewłaściwych materiałów będą bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. 
 Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, mechaniczne oraz spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem. 
 Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje wyrobu spowodują utratę gwarancji. 
 Numer seryjny znajduje się na naklejce samoprzylepnej, która umieszczona jest na wyrobie. 
 Gwarancja nie obejmuje strat, które powstają w konsekwencji niemożności używania wyrobu, gdy usuwane są usterki. 
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zrozumienia niniejszej instrukcji. 

 
W związku z ciągłym rozwojem technologicznym wytwórca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej 
instrukcji oraz w samym wyrobie bez uprzedzenia oraz bez konieczności modyfikowania wcześniejszych partii produktu i 
instrukcji. 
 
W przypadku wszelkich pytań dotyczących tego wyrobu prosimy zwracać się bezpośrednio do producenta lub do 
sprzedawcy. 


