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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Ławka obrotowa na wannę 
Kod produktu: FS 793S 

1. Wykonanie
Ławka obrotowa na wannę posiada wyprofilowane siedzisko z
oparciem zamontowane centralnie na obrotowej podstawie. Rama
wyposażona jest w kliny rozporowe stabilizujące ławkę oraz dźwignię,
dzięki której możliwe jest blokowanie siedziska w żądanej pozycji.
Konstrukcja ławki wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada na
końcówkach nasadki antypoślizgowe które uniemożliwiają przesuwanie
się ławki na wannie, a także zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo
oraz stabilność podczas kąpieli. Ławka dodatkowo wyposażona jest w
uchwyty boczne dla pacjentów z trudnościami w samodzielnym
wstawaniu i siadaniu. Siedzisko i oparcie ławki wykonane jest z PCV i
zawiera otwory służące do odprowadzenia wody. Całość wykonana jest
z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.

Zestaw zawiera: 
• Górną ramę z siedziskiem
• Dolną ramę z klinami rozporowymi
• Śrubę montażową

Części składowe: 
a) uchwyt boczny
b) dźwignia regulująca
c) śruba montażowa
d) kliny rozporowe
e) nasadki antypoślizgowe
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2. Zastosowanie
Ławka obrotowa na wannę jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym
użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych.
Zalecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która
uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia
codziennego. Obrotowe siedzisko można zablokować w żądanej
pozycji, co zapewnia bezpieczniejszą i wygodniejszą kąpiel, a także
wejście i wyjście z wanny.

3. Montaż
MONTAŻ ŁAWKI
Rama ławki powinna mieć szerokość odpowiadającą szerokości
wanny, nasadki antypoślizgowe powinny mieć pełen kontakt z
brzegiem wanny.
Krok 1. Dolną ramę należy umieścić na wannie.
Krok 2. Następnie należy wyregulować kliny rozporowe przy pomocy
motylków, tak aby rama była stabilna i nie przesuwała się na brzegach
wanny.
Krok 3. Należy odkręcić śrubę montażową, która znajduje się na ramie
górnej pod siedziskiem i połączyć ramę górną z ramą dolną, nakładając
ją na element montażowy. Na końcu należy dokręcić śrubę montażową.
Krok 4. Następnie należy pociągnąć do góry dźwignię regulującą,
obrócić ramę górną w dogodnym kierunku, a następnie opuścić
dźwignię regulującą w otworze montażowym dolnej ramy tak, aby
zatrzasnął się sztyft zabezpieczający.
Krok 5. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ławki zamontowane
są poprawnie oraz czy rama ustawiona jest prawidłowo.

4. Specyfikacja techniczna
Szerokość całkowita 74 cm 

Szerokość wewnętrzna 50 cm 

Wymiar wgłębny 13 cm 
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Wymiary siedziska 40 x 32 cm 

Waga ławki 5 kg 

Maksymalne obciążenie 100 kg 
 
5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z ławki, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 
 
6. Konserwacja  
• Ławkę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych 

środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub 
delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym 
użyciu wycierać do sucha.  

• Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków 
ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników 
(grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w 
konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych). 

• Co najmniej raz na 3 miesiące należy sprawdzić stan:  
- śruby montażowej 
- klinów rozporowych 
- ramy i siedziska (pod kątem pęknięć) 
- nasadek antypoślizgowych 
 

7. Dane dotyczące gwarancji 
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 
gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką 
otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie 
zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód 
zakupu (paragon lub fakturę).  
 
 



Strona 4 z 4 
 

8. Oznaczenia  
 
 

Numer 
referencyjny 

 

Producent 
 

Numer serii 
 

Data produkcji 
 

Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 

 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 

 Producent dokonał oceny zgodności z wymogami 
zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 
Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. 
Dowiedz się więcej na: www.timago.com 
Dziękujemy za wybór Timago! 
 

 
 
Timago International Group 
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
ul. Karpacka 24/12 
43-316 Bielsko-Biała, Polska 
  
T.: +48 33 499 50 00 
F.: +48 33 499 50 11 
E.: info@timago.com 
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