
 

buckingham držák papíru návod k obsluze  
 
 
Držák papíru má měkkou, zaoblenou 
silikonovou koncovku (A), do které se 
vkládá toaletní papír nebo ubrousky a 
na druhém konci tlačítko (B), kterým 
po použití uvolníte papír nebo 
ubrousek. Použití je jednoduché a 
držák lze diskrétně nosit v dodávané 
cestovní tašce. Je lehký, robustní a 
snadno se čistí. 
 
Návod k použití: 
Připravte si kousek toaletního papíru, 
který by měl být dlouhý přibližně 6 útržků 
(60 cm). Přeložte délku papíru na 
polovinu. Vezměte držák a zastrčte jeden 
konec toaletního papíru do prohlubně ve tvaru fazole (1). Omotejte toaletní papír kolem hlavy držáku a 
zasuňte volný konec do stejné prohlubně (2). Toaletní papír tak bude držet na místě pro účely čištění. 
Držák papíru se může používat k očištění vaginální a anální oblasti po WC. Doporučujeme jej používat 
mezi nohama, zepředu (3) nebo zezadu, zatímco sedíte na záchodě. 
Znečištěný materiál se uvolňuje stisknutím tlačítka na konci držáku a vyhazuje se do záchodu. Opakujte 
výše uvedený postup podle potřeby. 
K čištění měkké koncovky držáku použijte vlhkou utěrku nebo jednorázový hadřík s jemnou mýdlovou 
vodou. 
 
Specifikace: 
Držák papíru je ergonomicky navržen tak, aby byl pohodlný, bezpečný při používání a pomohl dosáhnout 
na příslušná místa, pokud máte potíže se utřít sami. Neobsahuje latex. 
Prosím, přečtěte si tyto pokyny: 
POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ. 
NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK, POKUD JE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM POŠKOZEN NA KONCI OZNAČENÉM 
PÍSMENEM (A). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MUSÍTE VÝROBEK PŘESTAT POUŽÍVAT. 
Používá se pouze pro účely zevního, osobního čištění a utírání. 
Nepoužívejte ve sprše nebo ve vaně. 
Pro zachování osobní hygieny nesmí držák sdílet více osob. 
Nepoužívat u zvířat nebo malých dětí. 
Držák používejte pouze k zamýšlenému účelu. 
Čištění: 
Neponořujte držák do vody. 
Při čištění otřete po celém povrchu měkkým jednorázovým hadříkem namočeném v jemné mýdlové 
vodě. 
Osušte měkkým jednorázovým hadříkem. 
Po každém použití doporučujeme držák očistit. 
Z hygienických důvodů nemůže být výrobek po vyjmutí z obalu vrácen. 
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Hlavní prodejce a zástupce pro Spojené státy americké: 
T.S.B. Sales & Marketing 820 Matianuck Avenue Windsor Connecticut Ct 06095 USA.  
T 860-292-1988 
Distribuováno společností Windsor Direct Distribution T 860-292-1023 
 
 
 
  


