
 
Přebalovací stanice pro miminka 
 
 
 
 
Návod k instalaci a údržbě a užitečné rady 

Obecně 

- Přebalovací stanici pro miminka by měl nainstalovat kvalifikovaný montér. 
- Přebalovací stanice pro miminka je schopna unést zatížení více než 115 kg, je však určena 

pro používání s dítětem, jehož hmotnost nepřesahuje 23 kg. 
- Stěna a způsob připevnění by měly být dostatečně masivní a odolné, aby byly schopny 

unést jmenovitou (povolenou) zátěž. 
 
 
 
Výrobce a distributoři této přebalovací stanice pro miminka nenesou odpovědnost za 
jednotky, které byly nesprávně nainstalovány. 
 



Instalace šroubů s kotevní matkou značky TOGGLER® 
 
Vložte šroub s kotevní matkou do otvoru. 
 
Zatáhněte silou za očko 
Zatlačte kroužek proti stěně 
 
Odlomte pásky 
 
 
Před instalací 
 
- Zkontrolujte, zda krabice nebyla při přepravě poškozena 
- Ověřte, že obsahuje všechny díly. 

Balení by mělo obsahovat: 
 1 přebalovací stanici pro miminka 
 1 sáček s technickým materiálem, zahrnující: 
  4 x čepička pro utěsnění vývrtu, průměr 38 mm  
  4 x šroub s šestihrannou hlavou, ¼-20 x  2½“ 
  4 x šrouby do dřeva ¼“ x 3“ 
  4 podložky 
   4 šrouby s kotevní matkou značky TOGGLER ® 

- Umístěte přebalovací stanici pro miminka do prostoru, kde nebude bránit pohybu osob 
- Před jednotkou ponechte dostatečný prostor umožňující adekvátní přístup k jednotce 
- Použijte tento list jako šablonu pro označení čtyř montážních bodů. V případě výšky 

stolu 81–86 cm by se spodní úchyty měly nacházet 94–99 cm nad hotovou podlahou. Pro 
zajištění vodorovnosti celé instalace použijte vodováhu. 

 
Montáž na duté stěny 
 
Důležité: Připevnění jednotky musí být dostatečně zesílené, aby bylo schopno unést 
jmenovitou zátěž. Minimálně 2 montážní body na stejně straně se musí nacházet na 
dřevěném nebo kovovém sloupku. 
V případě nutnosti použijte zařízení pro vyhledání sloupků. 
 

 



Dřevěné sloupky: 
- V místě čtyř montážních bodů vyvrtejte do dřeva otvory o průměru 3 mm. Pokud se na 

sloupku nacházejí pouze dva otvory, vyvrtejte dva otvory o průměru 13 mm do duté stěny 
na straně bez sloupku a nainstalujte šrouby s kotevní matkou, jak je popsáno na předchozí 
stránce. 

- Nainstalujte jednotku pomocí samořezných šroubů (nebo šroubů s šestihrannou hlavou) a 
podložek, které jsou součástí dodávky. Neutahujte. 
Kovové sloupky: 

- V místě čtyř montážních bodů vyvrtejte otvory o průměru 13 mm. Přesvědčte se, že 
alespoň dva otvory na stejné straně procházejí kovovým sloupkem. Nainstalujte šrouby 
s kotevní matkou, jak je popsáno na předchozí stránce. 

- Nainstalujte jednotku pomocí samořezných šroubů (nebo šroubů s šestihrannou hlavou) a 
podložek, které jsou součástí dodávky. Neutahujte. 

- Použijte vodováhu, abyste se zajistili vodorovnost pultu, a čtyři šrouby bezpečně utáhněte. 
 
Poznámka: Při montáži jednotky na keramické dlaždice budete potřebovat vyvrtat otvory 
s vůlí pouze skrz dlaždici, pomocí vrtáku na zdivo. Pro uvolnění šroubů do dřeva použijte 
vrták o průměru 8 mm nebo 13 mm pro ukotvení šroubů. 
 
 
Montáž na zděnou zeď 
 
Montáž na zeď vyžaduje čtyři dilatační ukotvení 6 mm x 25 mm a čtyři kotevní šrouby 6 mm 
x 30 mm, které musí být zakoupeny samostatně v železářství nebo stavebninách. 
-  V místě čtyř montážních bodů vyvrtejte otvory správného průměru (obvykle uveden na 

kotevních šroubech) (29 mm) o minimální hloubce. 
-  Vložte čtyři dilatační ukotvení a zatlučte do zdi pomocí kladívka. 
- Nainstalujte jednotku s čtyřmi kotevními šrouby a podložkami, které jsou součástí 

dodávky. Neutahujte. 
- Použijte vodováhu, abyste se zajistili vodorovnost pultu, a čtyři kotevní šrouby bezpečně 

utáhněte pomocí nástrčného klíče. 
 
 
Testování a kompletace 
 
- Pro kontrolu hladkého pohybu jednotku několikrát otevřete a zavřete. 
- Na pult položte závaží o hmotnosti přibližně 32 kg a zkontrolujte, že jednotka je stále 
 bezpečně připevněna a že nedochází k jejímu odchylování od zdi. 
- Na montážní šrouby s použitím pevného tlaku umístěte čepičky pro utěsnění. 
- Pokud jste postupovali správně podle návodu k instalaci, je přebalovací stanice pro 
 miminka nyní bezpečná a připravená k užívání. 
 
 



Údržba 
 
 Obecně 
 
- Zajistěte, aby schránka na podložky pro přebalení byla vždy dostatečně plná. Podložka je 

nezbytná jako bariéra mezi miminkem a pultem jednotky a napomáhá prevenci šíření 
infekce. 

- Každý den jednotku důkladně vyčistěte vodou a jemným čisticím prostředkem 
s antibakteriálním účinkem, opláchněte čistou vodou a vysušte. Nepoužívejte žádné 
abrazivní čisticí prostředky. 

- Jednotku pravidelně kontrolujte – při kontrole je třeba se přesvědčit, že jednotka je stále 
bezpečně připevněna ke zdi a že nedošlo k narušení celistvosti jednotky nebo montáže na 
zdi v důsledku vandalismu nebo abnormálního opotřebení. 

 
 
Otevření schránky na podložky 
 
Dvířka schránky mají závěs na spodní straně a nahoře jsou přichyceny skrytou západkou. 
- Vložte ruku do otvoru pro vytažení podložky. 
- Přibližně uprostřed dvířek pevně zatlačte směrem k sobě (od stěny). 
- Tím, jak se kryt prohne, dojde k uvolnění západky a vyklopení krytu směrem dopředu. 
 
 
Výměna podložky pultu 
 
Přebalovací stanice pro miminka je konstruována tak, aby umožňovala výdej skládaných 
ubrousků a umělohmotných podložek dvou velikostí. Při vkládání skládaných ubrousků 
umístěte jejich navrstvený štos tak, aby nejspodnější složená část směřovala ke stěně. Při 
výdeji úzkých podložek na pult zdvihněte přídržnou kovovou lištu ve schránce a vložte 
podložky pod ní. 
 


