
IT  - Manuale d’uso
GB - User instructions 
SI  - Navodila za uporabo 
ES - Instrucciones de usuario 
PT - Instruções de montagem
GR	-	Αλπςσηηθό	ηνπαιέηαο
DK - Brugervejledning 
PL	 -	Instrukcja	Użytkowania	
FR - Instructions de 

  foncionnement
NL - Gebruikershandleiding
DE	-	Gebrauchsanweisungen

DK - Monteringsvejledning
Fastgør de 2 L-formede beslag til 
Gimatoiletsæde: vend toiletsædet 
på hovedet på et fladt underlag og 
isæt de L-formede beslag i hullerne. 
Pres forsigtigt på beslaget og drej 
grebet med uret indtil gevindet går 
i indgreb. Placer beslagene således 
at de nemt kan gå ned i toiletkum-
men.
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Fjern det eksisterende toiletsæde 
og placer Gima sædet direkte på 
toiletkummen, idet beslagene pla-
ceres mod bagsiden af toiletkum-
men, og læben mod forsiden.
Drej grebet med uret indtil der 
mærkes modstand, og sædet ikke 
længere kan bevæges fra side til 
side. Det er vigtigt at sikre sig at 
sædet sidder korrekt før det benyt-
tes.
VIGTIGT!: Beslagene er designet 
således at sædet er nemt at mon-
tere. Stop derfor med at dreje når 
modstand mærkes.
Rengøringsvejledning
Alle dele kan rengøres med varmt 
vand og neutralt rengøringsmidd-
el. Alternativt kan sædet dyppes i 
vand og/eller kan steriliseres (uden 
beslag) i en autoklave i 1 minut ved 
85ºC.
Advarsler
Overskrid ikke maksimum bruger 
vægt: 225kg Det skal altid sikres 
at sædet er korrekt fastspændt før 
brug. Hold ikke på sædet for støtte 
når du sætter dig på hhv. løfter dig 
fra sædet.  
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h 10 cm 14 cm
d1 20,5 cm 20,5 cm
d2 25,5 cm 25,5 cm

d1

d2

36,5 cm

40,5 cm

h

MAX
225 kg
496 lb


