
 

 

 

 

 

 

 

NÁSTAVEC NA WC CENTRÁLNÍ UCHYCENÍ  
RP418 

NÁSTAVEC NA WC CENTRÁLNÍ UCHYCENÍ S MADLY 
RP420 

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 

RP418 Nástavec na WC centrální uchycení 12 cm 

RP20 Nástavec na WC centrální uchycení s madly 13 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 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.  

Výrobce/ dodavatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za možné následky vzniklé nesprávným používáním 

zakoupeného výrobku a za jakékoliv neautorizované úpravy výrobku. 

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 NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ 

4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

6. NENÍ POVOLENO používat 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.) 

MONTÁŽ 

1. Namontujte madla na příslušné místo. Zkontrolujte, zda jsou 

správně namontována. (obr.1) (pouze u modelu RP420)  

2. 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.  

3. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud není 

nástavec dobře utažen a nemůže se pohybovat. (obr.2) 
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VAROVÁNÍ: 

Systém bočních svorek byl speciálně navržen tak, aby umožňoval snadné 

utažení. Proto nepokračujte v utahování, jakmile ucítíte odpor. 

VAROVÁNÍ 

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Dbejte zvýšené opatrnosti 

při přítomnosti dětí.  

ČIŠTĚNÍ 

Všechny části nástavce mohou být čištěny mýdlem a teplou vodou. 

OBECNÁ VAROVÁNÍ 

 Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce. 

 Výrobce 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. 

VAROVÁNÍ 

Nástavec by neměli používat ti, jejichž tělesná hmotnost je více než 110 kg. 

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

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

RP418 

Max. nosnost: 110 kg 

Vnější rozměry: 43 x 41,5 x 20 

Vnitřní okraj: 27,5 x 23,5 cm 

Rozměry nástavce: 43 x 41,5 cm 

Výška nástavce: 12 cm 

Hmotnost 2 kg 

RP420 

Max. nosnost: 110 kg 

Vnější rozměry: 52 x 43 x 38,5 cm 

Vnitřní okraj: 27,5 x 23,5 cm 

Výška područek: 20 cm 

Rozměry nástavce: 38 x 41 cm 

Výška nástavce: 13 cm 

Hmotnost: 2,5 kg 
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ZÁRUKA 

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, které je potvrzeno účtenkou nebo fakturou. Distributor si 

vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. 

Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným 

poškozením při montáži/demontáži. V Případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně 

oslovte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.  

 


