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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 

RP440 Nástavec na WC 10 cm vyměkčený 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení nástavce na WC MOPEDIA. Nástavce byly navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly vašim 

potřebám pro praktické, správné a bezpečné použití. Tato příručka obsahuje rady pro správné používání zařízení 

a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme pečlivě si přečíst celou příručku před použitím tohoto výrobku. 

V případě pochybností se obraťte na prodejce. 

ÚČEL POUŽITÍ  

Nástavec na WC a bidet 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; 

 Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Výrobek je balený do kartonu; 

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

 Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění; 

 Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí. 
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OBECNÝ POPIS 

Zvýšený nástavec z plastového materiálu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

MATERIÁL EVA = Etylén Vinyl Acetát je elastomerní polymer, z něhož se produkují velice pružné a měkké 

materiály na bázi gumy. Vyniká tuhostí při nízkých teplotách a odolností proti tvorbě trhlin pod napětím. 

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM 

 Zkontrolujte, zda tvar nástavec pasuje na toaletu; 

 Ujistěte se, že nástavec je umístěn na správném místě; 

 Zkontrolujte stabilitu nástavce, aby nedošlo k vyklouznutí. 

MONTÁŽ 

Umístěte nástavec na toaletu případně bidet dle obrázku 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

 Vnější rozměry: 34,6 x 46, 3 cm 

 Výška nástavce: 10 cm 

 Hmotnost: 1,5 kg 

ÚDRŽBA 

Zařízení řady MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost 

uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována autorizovaným servisem každé 2 roky. 

V případě opravy je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.  

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Čištění 

Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím dobře osušte. 
 

Dezinfekce 

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte rozpouštědla s přídavkem acetonu nebo ředidla. Je povoleno používat kyseliny 

a rozpouštědla jako jsou bělidla, chlór atd. Nelze vkládat do autokláva. 

PODMÍNKY LIKVIDACE 

Obecné podmínky likvidace 

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci. 

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 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


