
 

 

List č.:     1

 
CHIRANA 
MEDICAL 
Stará Turá 

Výrobek-Typ :  STOLIČKA SMILE 3

Název: 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 39     054    2730             721    5001     9 
  

STOLIČKA SMILE 3 
 
Obsah krabice :  - podnož (kříž) s pěti kolečky  (1) 

- plynová pružina (píst) (2) 
- kruhová podnož se šroubem (3) 
- opěrka SMILE 3 - komplet (4) 
- sedák SMILE 3 – komplet  (5) 

 
Návod k montáži a nastavení stoličky 
1. Do podnože kříže  (1) vložte plynovou pružinu (2) 
2. Na horní konec pružiny (2) nasaďte sedák s kuželovým otvorem v mechanice 
3. Uvolněte plastový šroub M8x14 v opěrce SMILE 3 (3) a nasaďte opěrku na mechanizmus 

sedáku (5), nastavte opěradlo do zvolené polohy a zašroubujte ji. 
4. Výšku sedáku měníme s pomocí páčky na pravé straně stoličky pod sedákem. Posunem páčky 

směrem nahoru se uvolní aretace plynové pružiny a zatížený sedák se pohybuje směrem dolů. 
Přenesením hmotnosti těla na chodidla odlehčíme sedák. Opětovným posunem páky směrem 
nahoru se sedák tlakem plynové pružiny pohybuje nahoru. 

5. Úhel naklonění opěradla se nastavuje s pomocí polohovacího kolečka  vzadu na pravé straně 
stoličky pod sedákem. Pootočením kolečka doleva se uvolní pohyb opěradla. Po nastavení  
vhodného úhlu naklonění opěradla,  utáhnutím kolečka pootočením doprava,  nastavenou páku 
zafixujeme.    

6. Nastavení výšky opěradla se ovládá zadním utahovacím kolečkem na zadní straně stoličky. Jeho 
pootočením doleva se zdvih uvolní, opěradlo posuneme nahoru, anebo dolů, a pootočením 
kolečka opěradla zafixujeme ve zvolené výšce. 

 
Pokyny pre ošetrovanie  stoličky :  Pokyny k ošetřování stoličky : 

1. Stoličku chraňte před nadměrným vlhkem, 
teplem  a přímými slunečními paprsky. 

2. Zabraňte narážení čalounění na ostré hrany 
okolních předmětů. 

3. K čištění čalounění plastových a kovových 
částí používejte roztoky saponátů, vysušte je 
a případně vyleštěte. Nepoužívejte čisticí 
prostředky s abrazivními částicemi. 
Nepoužívat organická rozpouštědla. 

 
Upozornenie:     Upozornění : 

1. Stolička je určená výhradně k sezení. Na 
otočnou stoličku nikdy nestoupejte, hrozí 
nebezpečí úrazu. 

2. Plynovou pružinu nikdy nerozebírejte ani 
neohřívejte! Je pod stálým tlakem a při  
uvedených manipulacích hrozí nebezpečí 
úrazu ! 

3. Když nebudou dodrženy pokyny uvedené 
v tomto návodě, výrobce neručí za  eventuální 
škody vzniklé neodbornou obsluhou, anebo 
ošetřováním stoličky. 
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Likvidace přístroje 

 Po skončení životnosti,  přístroj (nářadí) nesmí být likvidován s běžným 
odpadem.  
Likviduje se s ostatním průmyslovým odpadem, t.j. odděleným sběrem.  
Oddělený sběr se odevzdává distributoru, anebo spracovateli odpadu 
k opakovanému použití, anebo recyklaci. 
Sběr odpadu, t.j. přístroj anebo nářadí zabezpečujú distributoři (smluvní 
servisné organizace, resp. smluvní servisní pracovníci), kteří přístroj  (nářadí) 
odeberou od spotřebitele po vyčištění, předepsané dezinfekci i sterilizaci 
a odevzdají spracovateli odpadu, který má schválení k manipulaci 
s nebezpečným odpadem. 
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