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Instrukcja Użytkowania

Podwyższająca nasadka toaletowa z uchwytami
Nr kat. 301701

(Fixed toilet seat raiser)

Uwaga! Przed użyciem należy uważnie przeczytać i zapoznać się z tą instrukcją.
Przeznaczenie wyrobu
Nasadka toaletowa została zaprojektowana jako dodatkowe siedzisko do wykorzystania na toalecie. Inne użytkowanie
wyrobu jest zakazane.
Etykieta wytwórcy
Na każdym wyrobie znajduje się etykieta wytwórcy zawierającą istotne informacje o produkcie. Umieszczona jest ona na
spodzie wyrobu. Etykieta ta opracowana jest w j. angielskim, dlatego zamieszczamy objaśnienie poszczególnych pozycji
znajdujących się na niej. Etykieta taka określa: nazwę wytwórcy, nr telefonu i jego adres, nazwę wyrobu (Fixed toilet seat
raiser = Podwyższająca nasadka toaletowa - z uchwytami), datę produkcji (Produced), nr seryjny (Serial no.), Dopuszczalne
obciążenie (Max. 120 kg) i znak CE.
Montaż
 Usuń dwie przednie plastikowe zaślepki.
 Poluzuj śrubkę i umieść poprzeczkę na wymaganej wysokości.
 Dokręć ją używając dwóch śrub.
 W podobny sposób zamocuj tylną poprzeczkę. Obie powinny znajdować się na tej samej wysokości.
 Zdejmij dotychczasową deskę sedesową. W miejsce jej mocowania na muszli klozetowej wsuń dwa gwintowane pręty.
 Dokręć nasadkę do sedesu używając plastikowych nakrętek.
 Przed pierwszym użyciem upewnij się, że siedzisko zamontowane jest prawidłowo i pewnie.
Ważne uwagi
 Przed użyciem produkt powinien być kompletnie zmontowany. Proszę się z nami kontaktować, w przypadku
jakichkolwiek problemów w tym zakresie
 Składane i regulowane mechanizmy mogą stać się przyczyną zagrożenia, jeśli części ciała dostałyby się w szczelinę
między elementami i mogłyby uwięznąć w niej wówczas, gdy szczelina się zmniejszy.
 Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy zawsze sprawdzić, że wszystkie regulowane części są dobrze
zamocowane.
 Zachować ostrożność na mokrej lub śliskiej nawierzchni
 Nie należy wkładać palców w otwory w siedzisku służące do odprowadzania wody. Grozi to przycięciem lub utknięciem
palca.
Instrukcja czyszczenia i konserwacji
 Wyrób należy czyścić regularnie, używając tylko wody i łagodnych detergentów. Nie używać środków ściernych lub
szorujących środków czyszczących.
 Jeśli pojawią się jakiekolwiek defekty lub uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. Nie wolno
używać wyrobu, jeśli podejrzewa się, że jest on uszkodzony lub brakuje w nim jakichś części.
 Czas użytkowania wyrobu nie jest określony, należy jednakże raz na pół roku sprawdzić czy nie ma ona zużytych
elementów, w razie potrzeby należy je naprawić lub wymienić na nowe.
Dane techniczne
Całkowita wys. (cm):
37-59 (z podniesioną deską) cm
Wymiary, szer. x dł.(cm): 40(nasadka)/62 (z podłokietnikami) x 49,5
Regulowana wys. siedziska (cm): 9, 13, 17
Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników (cm): 53
Waga wyrobu: 6,2 kg
Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 120 kg
Warunki gwarancji
Mobilex Sp. z o.o. udziela na ten wyrób 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu.
 W czasie okresu gwarancji wszystkie części, które ulegną uszkodzeniu z powodu błędów produkcyjnych lub użycia
niewłaściwych materiałów będą bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
 Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, mechaniczne oraz spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem.
 Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje wyrobu spowodują utratę gwarancji.
 Numer seryjny znajduje się na naklejce samoprzylepnej, która umieszczona jest na wyrobie.
Gwarancja nie obejmuje strat, które powstają w konsekwencji niemożności używania wyrobu, gdy usuwane są usterki.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zrozumienia niniejszej instrukcji.
W przypadku wszelkich pytań dotyczących tego wyrobu prosimy zwracać się bezpośrednio do producenta lub do
sprzedawcy.
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