
Sedátko s kolečky 

Číslo produktu: 54 86 204 

NÁVOD  K  POUŽITÍ
Vážené zákaznice, vážení zákazníci, 

blahopřejeme Vám ke koupi tohoto produktu.  

Tento návod k použití Vám má za úkol dát důvěru v  přednosti tohoto výrobku a ve způsobu 

jeho obsluhy. Proto si ho, prosím, pečlivě přečtěte, dříve než tento výrobek začnete používat. 

Přejeme Vám mnoho radosti prožité s využitím Vašeho nového výrobku. 

 

 

Obsah dodávky: 
Sedátko (1 x) 

Ohnuté vzpěry (2 x) 

Spodní přihrádka (1 x) 

Kola (4 x) 

 

 

Doplňky: 
1. Malé šrouby (4 x) 

2. Malé pojistné podložky (4 x) 

3. Malé ploché podložky (4 x) 

4. Malé matice na šrouby (4 x) 

5. Velké šrouby (8 x) 

6. Velké ploché podložky (8 x) 

7. Svorky nápravy (4 x) 

8. Velké pojistné podložky (8 x) 

9. Velké matice na šrouby (8 x) 

10. Ploché podložky ke kolečkům (8 x) 

     (Největší ploché podložky) 

11. Závlačky (4 x) 

12. Nápravy/osy (2 x) 

 

 

Max. hmotnost zatížení: 130 kg 

 

 

 

 



Montáž: 

1. Připevněte jednu malou pojistnou podložku (2.) na jeden malý šroub (1.) a zasuňte toto 

do jednoho otvoru na horní straně sedátka.  

2. Ohnuté vzpěry směřujte tak, jak ukazuje obrázek, a vtlačte hrot šroubu do odpovídajícího 

otvoru ve vzpěře. 

3. Připevněte jednu malou plochou podložku (3.) na šroub a všechno pevně utáhněte jednou 

malou maticí (4.). 

4. Kroky 1. – 3. opakujte u všech 4 otvorů horní strany sedátka a pevně utáhněte 4 

šroubovými maticemi. 

5. Dolní konce vzpěr směřujte k spodní přihrádce, jak je zobrazeno na obrázku. 

6. Připevněte jednu velkou plochou podložku (6.) na jeden velký šroub (5.) a vtlačte šroub 

skrz otvor ve vzpěře a skrz spodní přihrádku (prosím ne skrz centrální otvor). 

7. Přitiskněte jednu nápravu (12.) do štěrbiny svorky nápravy (7.).  

8. Svorky nápravy směřujte tak, jak ukazuje obrázek, a protlačte je přes šroub. 

9. Vsuňte jednu velkou pojistnou podložku (8.) na šroub a pevně jednou velkou maticí (9.) 

toto utáhněte. 

10. U dalších 7 šroubů opakujte kroky 5. – 9. a pomocí matic vše pevně utáhněte. 

11. Nasaďte jednu plochou podložku určenou pro kolo (10.) na konec nápravy, nastrčte poté 

nejprve kolo přes nápravu a poté jednu další podložku určenou pro kolo (10.). 

12. Vtlačte jednu závlačku skrz otvor na konci nápravy a oba vrcholy závlačky roztáhněte 

jeden od druhého. 

13. Abyste namontovali ostatní kola, opakujte kroky 11 a 12. 

14. Pevně přitáhněte na konci montáže všechny spoje a před použitím přezkoušejte stabilitu 

kolečkového sedátka. 

 

 


