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DĚTSKÉ PŘEBALOVACÍ STANICE  
 

     9002 
 
9002 – Dětská přebalovací stanice 

 
Specifikace: 
Stanice na přebalování dětí je určena k horizontálnímu připevnění na stěnu a v zavřené poloze by neměla vyčnívat ze 
stěny o více než 102 mm. Stanice je vyrobena z neporézního plastu a max. přípustné statické zatížení je 136 kg. 
Pokud se stanice nachází v otevřené poloze, nejsou na ní viditelné žádné kovové součástky, což vylučuje možnost 
s nimi manipulovat. V dosahu nejsou ani žádné součástky otevíracího mechanismu a nehrozí proto nebezpečí 
skřípnutí. Stanice je vybavena tlumící plynovou pružinou, která zaručuje její snadné otevření a zavření uživatelem 
jednou rukou. Součástí stanice jsou dva vysoce zátěžové háčky na zavěšení tašek. Háčky jsou jasně označeny 
mezinárodně platnou symbolikou. Stanice je dále vybavena zásobníkem krycího papíru, který slouží pro překrytí 
ložné plochy stanice (může být použit i jako zásobník papírových ručníků). Zámek zásobníku nevyžaduje ke svému 
otevření použití klíče. Zbývající množství krycího papíru je možné sledovat okénkem v dvířkách zásobníku. Součástí 
stanice je dvoudílný bezpečnostní pás. Stanice by měla být nainstalována tak, aby všechny upevňovací prvky byly 
zakrytované a tím bylo zajištěno snadné čištění stanice bez možnosti usazování bakterií. Povrch stanice neobsahuje 
takové plochy, které by při jejím otevření poskytovaly možnost odkládání plechovek, kelímků, lahví nebo cigaret. Při 
správném způsobu připevnění je možné stanici umístit na jakoukoli vyhovující stěnu. Připevňovací šrouby by měly 
být překryty krytkami, které jsou součástí dodávky. Stanice je světle šedé barvy, vyrobena z recyklovatelného 
materiálu a má pětiletou záruku.  
 
Instalace: 
Stanice by měla být upevněna šrouby, přes upevňovací otvory. Dodané závrtné šrouby jsou vhodné do kovové nebo 
dřevěné stěnové konstrukce. Upevňovací vruty a hmoždinky pro zděné stěny nejsou součástí dodávky. Stěna, na 
kterou bude stanice připevněna, musí splňovat podmínky pro požadovanou zátěž. Krytky šroubů jsou součástí 
dodávky.  
 
Stanice by měla být umístěna tak, aby vrchní strana přebalovacího stolu, který se nachází v horizontální poloze, byla 
ve vzdálenosti 810-860 mm od podlahy.  
 
1. Vyznačte rozmístění šroubů ve vzdálenosti 406 mm od sebe. Pokud nemohou být použity přiložené závrtné šrouby, 
vyvrtejte do zdi díry a pro připevnění použijte hmoždinky.  
 
2. Stanici připevněte ke stěně pomocí čtyř šroubů s plochými podložkami. Typ šroubů závisí na druhu zdiva. 
 
Použití: 
Stanice je tvarována tak, aby vyhovovala tvaru dětského těla. Je snadno otvíratelná jednou rukou a je vybavena 
dávkovačem ochranných papírových ručníků, které zvyšují hygieničnost stanice. Bezpečnostní pás je snadno 
nastavitelný podle velikosti dítěte a je vybaven bezpečnostním zámkem.  
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