
Návod k použití – Madlo s přísavkami
Ref. 580700, 580701, 580702, 580703

Prosím přečtěte důkladně bezpečnostní informace a návod před prvním použitím. Návod si důkladně uschovejte pro 
případné další uživatele. Pokud bude madlo používat nějaká další osoba, požádejte ji, aby si pečlivě přečetla tento 
návod.  

1. Bezpečnostní instrukce
● Vždy konzultujte použití s lékařem nebo prodávajícím, zda je pro vás madlo vhodné.
● Madlo se používá jen jako opora při ztrátě rovnováhy ne pro zvedání celé tělesné váhy.
● Upozornění: madlo instalujte jen na hladkém, suchém, povrchu bez pórů, jako jsou některé obklady nebo skleněné 

panely.
● Vždy se ujistěte zda je madlo dobře připevněné. Před použitím vždy znovu uchyťte pokud je madlo na stěně volné.
● Vždy zkontrolujte zda je podložka pro montáž neporézní a hladká, aby se zabránilo úrazu. Pokud madlo umísťujete 

na nový materiál vždy postupujte velmi obezřetně.
● Neskladujte ani nepoužívejte v exteriéru.  
● Používejte pouze jako bezpečnostní držadlo správným způsobem: nikdy se na madlo nestavějte.
● Nevystavujte madlo/ rukojeť vyššímu zatížení jak 40kg.
● Nijak madlo neupravujte. Pro opravu používejte jen originální náhradní díly a nechte opravit servisním 

pracovníkem.
● Pokud jste madlo delší dobu nepoužívali nechte ho zkontrolovat  servisním pracovníkem.

2. Instalace
1. Potřebné nářadí: není potřebné žádné nářadí
2. Madlo by měl instalovat jen odborník a zároveň provést instruktáž. Zeptejte se odborného pracovníka pokud máte 
nějaké otázky ohledně používání.
3. Zkontrolujte vakuové přísavky a povrch kde má bít madlo umístěno.
4. Vyčistěte důkladně místo, kde bude madlo uchyceno.
5. Uvolněte na madlu vakuové páky. Přitiskněte madlo pevně k podložce, aby obě přísavky dobře přilnuly. Všechny 
přísavky musí ležet celou plochou na povrchu.
6. Ujistěte se, že přísavky nejsou umístěné přes spáry nebo jiné nerovnosti a jsou celé na hladké podložce bez pórů v 
jedné rovině. Přísavky by měli být umístěné minimálně 10 mm od spár kachliček.
7. Nejprve sklopte první a pak i druhou páku přísavky. Páčky by měli klást zřetelný odpor, kterým se vytváří podtlak. 
Čím vyšší bude tlak na montážní páčky tím kvalitněji bude madlo uchycené. Indikátor na boku přísavek se změní z 
ČERVENÉ na ZELENOU která signalizuje že je madlo dokonale připevněné. Pokud budete madlo používat častěji 
získáte cit k tomu, aby jste zjistili pevnost uchycení.
8. Před každým použitím, zkontrolujte zda je u každé přísavky ZELENÁ kontrolka. Pokud není správná kontrolka na 
madlu, je nutné ho opětovně přisát. Pokud to nepomůže nesmí se madlo používat.
9. U modelu madla Ref. 580702   se třemi přísavkami se nejprve jednoduše nastaví úhel madla pomocí středového 
kloubu a dále se postupuje dle bodu 6 umístěním přísavek na podklad a kontrolou.

3. Čištění 
Madlo je možné čistit vlhkou utěrkou navlhčenou v běžném čistícím prostředku bez obsahu abraziv a rozpouštědel.

4. Materiál
Madlo je vyrobené z plastů a materiálů, které nekorodují. 

5. Likvidace
Výrobek po skončení životnosti zlikvidujte dle platné místní vyhlášky o odpadech. Výrobek není určen pro likvidaci jako 
komunální odpad.

6. Technické parametry
Ref 580700 Délka: 290 mm Váha: 0,299kg
Ref 580701 Délka: 410 mm Váha: 0,316kg
Ref 580702 Délka: 490 mm Váha: 0,498kg
Ref 580703 Průměr: 20mm Váha: 0,130kg
Průměr trubky držadla: 35 mm
Průměr přísavek: 95 mm

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje, na výrobní vady.
Výrobek je biokompatibilní. Testován dle EN-ISO 111 99-1. 
Výrobek není zdravotnickým prostředkem.

Výrobce: HERDEGEN SNC, 2, Rue Freysseinet, 775 00 CHELLES-FRANCIE 
Dodavatel ČR & SR: AUDY s.r.o., Živného 1a, 635 00 Brno, www.audy.cz
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