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Instrukcja obsługi 
Ławka wgłębna z oparciem do wanny  
Kod produktu KING‐BSB‐20 

 
1. Wykonanie 
Ławka wgłębna z oparciem do wanny składa się z siedziska z oparciem 
oraz wyprofilowanej aluminiowej ramy zakończonej nasadkami 
antypoślizgowymi, które uniemożliwiają przesuwanie się ławki na 
wannie, a także zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo oraz stabilność 
podczas kąpieli. Regulowana rama pozwala na dostosowanie ławki do 
różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku 
aluminiowej ramy umożliwia jej długotrwałe użytkowanie. Całość 
wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.  
 
Zestaw zawiera: siedzisko PCV, oparcie PCV, 
elementy ramy bocznej – 4 szt. , nasadki 
antypoślizgowe – 4 szt., elementy ramy 
oparcia – 2 szt., śruby montażowe dł. 30mm 
– 4 szt. , śruby montażowe dł. 35mm – 4 
szt., śruby montażowe dł. 55mm – 4 szt.  

 

2. Zastosowanie 
Ławka wgłębna z oparciem do wanny jest sprzętem pomocniczym 
ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności 
higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, 
która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności 
życia codziennego. Model ten może być również używany w wersji bez 
oparcia. 
 

3. Montaż 
Krok 1. W pierwszej kolejności należy 
zamontować nasadki antypoślizgowe na 
aluminiowych elementach ramy.  
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Krok 2. Następnie w otworach 
montażowych ławki należy zamontować 
elementy ramy bocznej kolejno z jednej i 
drugiej strony siedziska. 
 

Krok 3. Szerokość ramy ławki należy   
dopasować poprzez wybranie 
odpowiedniego otworu montażowego na 
bocznych elementach ramy. 
 

Aby skorzystać z ławki w wersji bez oparcia, należy  za pomocą czterech 
śrub montażowych o dł. 35mm  przykręcić boczne elementy ramy do 
siedziska przy pomocy klucza imbusowego (5mm) i zakończyć montaż 
na tym kroku. Jeżeli chcemy natomiast skorzystać z wersji z oparciem, 
należy przejść do kolejnego kroku nr 4 (w tym przypadku śruby 
montażowe o dł. 35mm pozostaną niewykorzystane). 
 

Krok 4. Następnie przykładając 
elementy ramy oparcia do ramy 
siedziska, należy przykręcić je za 
pomocą czterech dłuższych śrub 
montażowych o dł. 55mm (przy 
pomocy klucza imbusowego 5mm). 
Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie zamontowanie 
elementów ramy oparcia – powinny 
znajdować się z tyłu siedziska – tylna część siedziska jest węższa niż 
część przednia 
 

Krok 5. Następnie do elementów 
ramy oparcia należy przykręcić 
oparcie PCV za pomocą czterech 
krótszych śrub montażowych o dł. 
30mm (przy pomocy klucza 
imbusowego 5mm). 
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Krok 6. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ławki zamontowane 
są poprawnie oraz czy szerokość jest dopasowana i ustawiona 
prawidłowo na wannie.   
  

4. Specyfikacja techniczna 

Szerokość całkowita 67-77 cm 

Szerokość wewnętrzna 50-60 cm 

Głębokość 35 cm 

Wymiary siedziska 37 x 30 cm 

Waga ławki z oparciem 1,80 kg 

Maksymalne obciążenie 125 kg 
 

5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z wyrobu, 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 
wytrzeć 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 wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów 
wyrobu w tym: stan śrub montażowych, stan rurek. 
 

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).  
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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! 
 

 
 
LM GLOBAL Design Limited  
Suite 74, Guinness Enterprise  
Centre, Taylor’s Lane, 
D8 Dublin, Ireland 
 

Dystrybutor: 
Timago International Group 
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
ul. Karpacka 24/12 
43-316 Bielsko-Biała, Polska 
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