Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 4962, 4964, 4966, 4972, 4974, 4976, 4982, 4984 & 4986
Výrobek: Zvyšovací nástavec na WC
POPIS
Zvyšovací nástavec na WC, který se montuje
na toaletní místu po zvednutí prkénka i
poklopu. Je k dostání ve třech rozdílných
výškách a má buď vnitřní, nebo vnější fixační
patky, jejichž utažením se bezpečně uchytí.
Utažení se provádí křídlovými maticemi nebo
plastovými šrouby.
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Umožnit nebo pomoci zvýšit nezávislost
při
používání
toalety,
zejména
pak
kompenzace omezené pohyblivosti při sedání
a zvedání se z toalety.
SPECIFIKACE
Připevnění vnitřními úchyty:
4962, 4964 & 4966
Připevnění vnějšími úchyty:
4972, 4974 & 4976
4962, 4972 & 4982 Výška: 5 cm
4964, 4974 & 4984 Výška: 10 cm
4966, 4976 & 4986 Výška: 15 cm
Hmotnost výrobku: 1–1,9kg

NÁVOD K POUŽITÍ
Zvyšovací nástavec by měl pohodlně dosedat
na toaletní místu. Nesmí se pohybovat do
stran.
Pokud chcete toaletní nástavec používat,
zvedněte WC prkénko, umístěte nástavec na
mísu a nastavte fixační patky tak, aby
bezpečně dosedl. Utáhněte nejprve přední
patku, až poté utahujte dvě postranní patky.
Před použitím se přesvědčte, zda je WC
nástavec bezpečně na svém místě, a to dříve,
než ho zatížíte.
Na nástavec si sedněte, jako byste měli
normální WC prkénko.

Maximální hmotnost uživatele: 190 kg
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Tyto nástavce nemontujte na WC prkénko.
ČIŠTĚNÍ
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo
antibakteriální utěrku. V případě potřeby
můžete nástavec plně ponořit do vody a
vyčistit jej. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.
Před použitím vždy nástavec očistěte od
zbytků, aby se zabránilo nehodám
způsobeným kluzkým povrchem.
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ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU
Výrobek je dodáván s 24 měsíční zárukou.
Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato
životnost se může prodloužit, pokud výrobek
pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost
se také může značně zkrátit extrémním nebo
nesprávným použitím.
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo
pokud již není potřeba, obraťte se na svého
dodavatele, který vám poskytne informace o
tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na
vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k
recyklaci.
PROBLÉMY/OTÁZKY
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty
v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším
dodavatelem.

Pokud máte s tímto výrobkem problémy,
uveďte prosím sériové číslo, které
naleznete na nástavci.
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