
 

 

 

 

 

 

 
 
NÁSTAVEC NA WC BEZ POKLOPU RP400-10 
NÁSTAVEC NA WC S POKLOPEM RP410-10 

Návod k obsluze  
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Zdravotnický prostředek třídy I 
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn 

OZNAČENÍ 

RP450-10 Nástavec na WC bez poklopu 10 cm 

RP451-10 Nástavec na WC s poklopem 10 cm 

ÚVOD 

Děkujeme, že jste si zakoupili nástavec na WC značky MOPEDIA, který je určen jako podpora pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Jejich design a kvalita zaručují maximální komfort, odpovědnost a bezpečnost. Nástavce 

značky MOPEDIA jsou navrženy a vyrobeny tak, aby uspokojily všechny vaše potřeby. Tento návod k obsluze 

obsahuje několik užitečných tipů pro správné používání a některé důležité rady pro vaši bezpečnost. V případě 

pochybností kontaktujte prodejce, který vám bude schopen správně pomoci. 

ÚČEL POUŽITÍ  

Nástavec na WC je zařízení, které pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu při vykonávání potřeby.  

VAROVÁNÍ:  

 Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k obsluze. 

 Výrobce/ dodavatel vylučuje jakoukoliv zodpovědnost z možných následků vzniklých nesprávným 

používáním zakoupeného výrobku a jakýchkoliv neautorizovaných úprav výrobku. 

 Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu obsahu tohoto dokumentu bez jakéhokoliv předchozího upozornění. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu 

koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce 

zaručuje na vlastní odpovědnost následující: 

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je 

stanoveno v příloze VII uvedené směrnice. 

2. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ 

4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem 

7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o 

zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.) 

OBECNÁ VAROVÁNÍ 

 Před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý manuál. 

 Pro správné používání výrobku se vždy poraďte se svým lékařem nebo terapeutem. 

 Ujistěte se, že výrobek je dodán kompletní a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 

 Doporučujeme z hygienických důvodů použití jedním uživatelem. 
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 Zařízení musí být vždy dezinfikováno před použitím jiným uživatelem. 

 Životnost výrobků je dána přirozenou mírou opotřebení dílů vlivem běžného používání. 

 Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jinak manipulovaly. 

PŘEHLED DÍLŮ 

 
A – Nástavec na WC 

B – Připevňovací svorky 

MONTÁŽ 

Pro vložení bočních svorek postupujte následujícím způsobem: otočte nástavec a položte ho na rovnou plochu. 

Vložte svorky na vhodné místo. Zatlačte a otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček,   

 

V této fázi neupevňujte svorky, jinak nebude možné umístit nástavec na toaletní mísu. 

1. Zvedněte víko a prkénko a položte nástavec na toaletní mísu. Svorky musí být otočeny k zadní části toalety. 

Ujistěte se, že vnitřní hrana je umístěna dovnitř toalety a vnější hrana je umístěna směrem ven. Pamatujte, že 

nástavec musí být umístěn zároveň s toaletní mísou. 

Nástavec by měl být umístěn na toaletní míse v rovné poloze. 

2. Otočte šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud není nástavec dobře utažen a nemůže se pohybovat. 

Varování: 

Systém bočních svorek byl speciálně navržen tak, aby umožňoval snadné utažení. Proto nepokračujte v 

utahování, jakmile ucítíte odpor. 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ: 

Všechny části nástavce mohou být čištěny mýdlem a horkou vodou nebo dezinfikovány speciálními prostředky. 

UPOZORNĚNÍ: 

 

  

Vnější hrana 

Vnitřní hrana 
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 Nástavec by neměli používat ti, jejichž tělesná hmotnost je více než 250 kg. 

 Ujistěte se, zda nástavec je bezpečně umístěn a na správném místě. 

 Pro zajištění bezpečnosti provádějte kontrolu nástavce každý měsíc. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

Vnější rozměry: 40,7 x 36,6 cm 

Vnitřní okraj: 27,5 x 21,5 cm 

Max. nosnost: 250 kg 

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

Náhradní díly a příslušenství naleznete v katalogu výrobce. 

ZÁRUKA 

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou 

výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny 

produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. 

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu 

s touto příručkou 

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, 

zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí 

nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, 

poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele) 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku. 

OPRAVY 

Záruční opravy 

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel 

posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit 

nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu 

přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje 

nebo prodlužuje záruku. 

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka 

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu 

spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se 

vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen. 

Neoprávněná reklamace 

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není 

vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu 

výrobku zákazníkovi. 
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NÁHRADNÍ DÍLY 

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly 

použity. 

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE 

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které 

jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání 

příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je 

omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky 

vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či 

výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění 

upravovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


