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Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou při 
manipulaci s výrobkem, zajišťující bezpečné 
používání. 

Před prvním použitím si tento návod pečlivě 
pročtěte. 

Kontrola při převzetí 

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte 
úplnost zásilky případná poškození vzniklá při 
přepravě. Pokud zjistíte, že výrobek nebo 
zásilka vykazují nějakou závadu: 

 reklamujte okamžitě u dopravce,  

 nechte sepsat protokol o škodě, 

 neprodleně informujte nás nebo svého 
prodejce. 

Popis 

Toaletní nástavec Easy Clip lze snadno 
namontovat na většinu běžně prodávaných 
toaletních mís a zvyšuje sedací plochu o cca 10. 
Dodává se s víkem nebo bez víka. Připevňuje 
se pomocí postranních fixačních šroubů. 

Kontraindikace 

 Neschopnost udržení vzpřímené pozice. 

 Poruchy koordinace a vnímání. 

 Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.  

Montáž 

Nástavec se dodává smontovaný, je třeba 
nasadit pouze připevňovací šrouby: 

1.   Připevňovací šroub a držák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Sestavení 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zasunutí úchytu 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zašroubování šroubu ve směru hodinových 
ručiček 

 

 

 

 

 

 

 

Odklopte standardní toaletní sedátko s 
poklopem nahoru. Nasaďte nástavec přesně na 
toaletní mísu. Zafixujte nástavec utažením 
postranních plastových připevňovacích šroubů 
rukou. Nástavec je nyní připraven k použití. 



Čištění 

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. 
Hodnota   pH   čisticího prostředku by v každém 
případě měla být minimálně 6. Nepoužívejte 
žádné čisticí prostředky obsahující 
rozpouštědla. 

Dezinfekce 

Pokud toaletní nástavec používá více osob 
(např. v pečovatelském domě), je předepsána 
dezinfekce běžným dezinfekčním prostředkem. 

Bezpečnostní pokyny 

Přestože je konstrukce stabilní, díly jako úchyty, 
sedátko/víko vykazují určité opotřebení. Proto 
doporučujeme výrobek pravidelně kontrolovat a 
zjištěné případné závady řešit s prodejcem. Zde 
je třeba dbát také na pevné usazení 
protiskluzových prvků (připevňovací svorky)! 

 Nestoupejte si na víko toaletního nástavce! 

 Dbejte na to, aby toaletní nástavec nebyl 
pevně přišroubovaný k WC míse, ale byl k 
ní jenom mechanicky upnutý.  

 Zajistěte, aby připevňovací šrouby byly 
rovnoměrně rukou utažené. 

 Poškozené díly nechejte okamžitě u 
prodejce vyměnit! 

 Před každým použitím zajistěte, aby 
protiskluzové prvky na připevňovacích 
svorkách byly v bezvadném stavu. 

Opravy 

Používejte výhradně originální náhradní díly. 
Využívejte servisních služeb školeného 
prodejce. 

Likvidace 

 Obal pomůcky je recyklovatelný.  

 Kovové díly lze odevzdat do sběru. 

 Plastové díly jsou recyklovatelné.  

 Likvidace se musí provádět podle 
příslušných národních zákonných 
ustanovení. 

 Místní firmu zabývající se likvidací zjistíte i 
městského či obecního úřadu. 

Záruka 

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a 
vztahuje se na vady materiálu a zpracování. 
Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly / 
konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení 
podle účelu jejich určení, a škody, které jsou 
následkem nadměrného namáhání, 
nesprávného zacházení nebo nepřípustné 
změny / opravy. 

V případě záruky se obraťte na svého prodejce, 
u něhož jste tento produkt zakoupili. 

Z důvodů odpovědnosti za výrobek smí opravy 
a údržbové práce provádět pouze autorizovaný 
prodejce za použití originálních náhradních dílů. 
Změny podmíněné technickými zlepšeními a 
modifikace designu vyhrazeny. 

Varianty 

3013582-R výška 10 cm, s poklopem  
3013572-R výška 10 cm, bez poklopu 

 

Nosnost: 190 kg 

Tento výrobek je ve shodě se 
směrnicí EU 93/42/EHS. 

 

Výrobce 
MEYRA GmbH 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 
www.meyra.de 

Záruční list  

Distribuce a servis  

MEYRA ČR s.r.o. 

Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 - Spořilov 
Tel.: +420 272 761 102 
Email: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 

Varianta: s víkem  bez víka 

Datum dodávky: 

Razítko prodejce: 

http://www.meyra.cz/

