
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
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PL - Instrukcja Montazu
Przymocuj do nakładki dwa uchwyty 
w kształcie L: połóż nakładkę do 
góry nogami na płaskiej powier-
zchni i wsuń uchwyty w przygo-
towane szczeliny. Dociśnij uchwyt i 
przekręć motylek zgodnie z kierun-
kiem wskazówek zegara tak, aby 
wszedł w nagwintowany otwór.
Ustaw uchwyty szerzej niż wynosi 
szerokość brzegów muszli kloze-
towej.
Podnieś deskę klozetową I umieść 
nakładkę bezpośrednio na muszli 
klozetowej, taka by uchwyty mo-
cujące znalazły się w tylnej części 
muszli, a wypustka stabilizująca 
opierała się o wewnętrzną część 
przodu muszli. Dokręcaj motylki na 
uchwytach zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara, aż poczujesz 
opór, a nakładka nie przesuwa się 
na muszli klozetowej.
Upewnij się przed użyciem, że na-
kładka jest dobrze przymocowana 
do toalety.
Uwaga!	 Uchwyty boczne zostały 
zaprojektowane w celu łatwego 
montażu, jednak nie należy nimi 
obracać kiedy poczuje się opór 
(opór wskazuje, że uchwyt jest już 
zaczepiony).
Uwaga! Wypustka stabilizująca nie 
służy do siadania.
Instrukcja Pielegnacji
Wszystkie części mogą być czyszc-
zone przy użyciu ciepłej wody I 
neutralnych środków czyszczących. 
Można również zanurzyć nakładkę 
w wodzie lub wysterylizować przez 1 
minutę w temp. 85 stopni Celsjusza.
Uwagi
Nie przekraczać dopuszczalnego 
obciążenia: 225 kg
Upewnij się przed użyciem, że na-
kładka jest dobrze przymocowana 
do toalety.
Nie używaj nakładki jako doda-
tkowego uchwytu gdy wstajesz lub 
siadasz.  
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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


