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BEZPEČNOSTNÍ MADLA K WC 

NÁVOD K POUŽITÍ
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POZOR!
Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
Společnost Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného používání tohoto produktu a neoprávněných úprav konstrukce výrobku.
Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. 

      Zdravotnické zařízení třídy I
NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 Evropského parlamentu a Rady ze dne

 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích 
1.OZNAČENÍ
RS910       Bezpečnostní madla k WC

2. ÚVOD
Děkujeme vám za zakoupení bezpečnostních madel k WC MOPEDIA z nabídky produktů společnosti
Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje doporučení pro správné používání tohoto produktu
a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento
návod. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na svého prodejce pro radu nebo pomoc. V případě
pochybností doporučujeme kontaktovat prodejce, který vám může náležitě pomoci a poradit.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Pomůcky  do vany /  sprchy řady MOPEDIA od Moretti  jsou navrženy tak,  aby usnadnily
usazování osob se zdravotním postižením nebo pohybovými obtížemi v koupelně.

POZNÁMKA  :     Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození   jakých  koliv částí výrobku  
vlivem přepravy. V případě poškození   produkt   nepoužívejte. Další pokyny vám poskytne váš  
prodejce. 

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Moretti S.p.A. na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek vyrobený a prodávaný 
společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny SEZENÍ A PODPORA K WC vyhovuje 
ustanovením nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ze dne 5. dubna 2017.
Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost 
následující: 
1. Zařízení splňují požadavky obecné bezpečnosti a výkonu požadované přílohou I 

nařízení 2017/745 a stanovené přílohou IV výše uvedeného předpisu.
2. Zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍMI NÁSTROJI.
3. Zařízení NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v NESTERILNÍM BOXU.
5. Zařízení patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného 

předpisu.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou 

dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 
let od poslední výroby série.

Poznámka: Kompletní označení produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a 
veškeré odkazy na použité předpisy jsou obsaženy v prohlášení EU o shodě, které 
společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých informačních 
kanálů. 
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5. OBECNÁ VAROVÁNÍ
Tento produkt je doporučen osobám s maximální hmotností 100 kg. 
Pro správné používání produktu se obraťte na tento návod.
• Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla, protože obal je 

vyroben z lepenky.
• Životnost zařízení je definována opotřebením dílů.
• Vždy věnujte zvýšenou pozornost přítomnosti dětí v blízkosti produktu.
• Před použitím zkontrolujte, zda byl produkt dodán v perfektním stavu.
• V případě pochybností o používání, seřizování nebo údržbě výrobku se obraťte na svého

prodejce.
• Opotřebené, poškozené nebo chybějící součásti je nutno vyměnit.
• Neskladujte výrobek venku.
• Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, řádné utažení šroubů a dobrý stav gumových 

krytek.
• Vyvarujte se používání produktu na mokrém povrchu.
• Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v 

souvislosti s tímto produktem, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého 
uživatel a/nebo pacient patří.

6. SYMBOLY

Označení produktu

Unikátní identifikace zařízení

             Označení CE

          Výrobce 

Šarže

       Přečtěte si návod k použití  

Zdravotnické zařízení

          Podmínky likvidace

6. MONTÁŽ

Pomůcka na WC, demontovatelná, výškově 
nastavitelná, rám z eloxovaného hliníku. Tato 
pomůcka pomáhá pacientovi posadit se a vstát.
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VAROVÁNÍ!
Nepřekračujte maximální povolenou kapacitu! 

Při montáži postupujte podle obrázku, pomocí šroubů upevněte přední tyč (A) a zadní tyč 
(B). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dostatečně utažené. 

7. SEŘÍZENÍ VÝŠKY
Stiskněte západku a posuňte tyč do požadované výšky. Zasuňte západku a ujistěte se, že je 
zcela prostrčena požadovaným otvorem. Zkontrolujte, zda mají všechny čtyři nohy stejnou 
výšku. 

8. PŘED POUŽITÍM
- Vždy zkontrolujte opotřebení mechanických částí, abyste zajistili, že bude používání 

zařízení zcela bezpečné pro osoby a věci. 
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno. 

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ
Výrobce a distributor neodpovídají za žádnou odpovědnost za důsledky nesprávného 
používání výrobku.
- Nepoužívejte produkt u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na 

štítku umístěném na rámu výrobku. 
- Během polohování se vyhněte náhlým pohybům. 
- Dávejte pozor na mokré podlahy, na mokré nebo kluzké povrchy, mohlo by to 

ztížit polohování pacienta.
- Neskladujte zařízení venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu produktu, správnost 

utažení šroubů a stav ochranných gum. 
- V případě pochybností o použití, seřízení nebo údržbě produktu se obraťte na 

svého prodejce.

10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
10.1  Čištění
K čištění výrobku používejte pouze hadřík namočený ve vodě nebo teplou vodou a neutrální
mýdlo a osušte čistým a suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí
prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton při čištění, protože tyto látky způsobují
odírání  plastových  povrchů  a  rezivění  kovových  povrchů.  Výrobní  společnost  nenese
odpovědnost za škody způsobené použitím korozivních chemikálií nebo materiálů, které by mohly
během čištění poškodit povrch výrobku.

10.2 Dezinfekce
Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek. 

11. PODMÍNKY LIKVIDACE  
Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžný komunální odpad. Místo toho se doporučuje
likvidace  prostřednictvím  společných  městských  ekologických  sběrných  míst pro
předpokládanou recyklaci použitých materiálů. 
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12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

RS910

*ROZMĚRY:  Š: 63 CM  D: 49 CM  V: 60,5÷70,6 CM

 MAX. HMOTNOST: 100 KG

* ROZMĚRY ZNAČÍ CELKOVÉ STŘEDNÍ HODNOTY

13. ZÁRUKA
Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let
od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnou
výrobku a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodržovány pokyny k použití. V 
tomto návodu je uvedeno správné zamýšlené použití zařízení. Společnost Moretti 
neodpovídá za škody způsobené zraněním osob nebo jinak způsobené nesprávnou 
instalací nebo nesprávným použitím nebo v souvislosti s nimi. 
Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady za následujících podmínek: živelná 
pohroma, nepovolená údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájecím 
zdrojem (je-li k dispozici) použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, 
nesprávné použití, neoprávněné úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka 
společností Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka 
se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení. 

14. OPRAVY
14.1  Záruční oprava
V případě, že výrobek Moretti bude mít v záruční době vady materiálu nebo výrobní vady, 
Moretti se zákazníkem potvrdí, zda lze vadu pokrýt ze záruky.
Společnost Moretti může podle svého výhradního uvážení opravit nebo vyměnit položku v
záruce u prodejce Moretti nebo v místě společnosti Moretti. Náklady na práci za opravu 
mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud je oprava kryta zárukou. Oprava nebo 
výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruku. 

14.2 Oprava nekrytá zárukou
Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím povolení od 
zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a poštovné při opravě, na kterou se 
nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem nebo prodejcem. Na opravy produktů, na 
které se nevztahuje záruka, se poskytuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data, kdy 
obdržíte opravu výrobku. 

14.3 Zařízení bez závad
Zákazník bude informován, pokud po přezkoumání a testování vráceného produktu 
společnost Moretti tvrdí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno 
zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu uhradí zákazník.

15. NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní díly a příslušenství najdete výhradně v obecném katalogu Moretti.
Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí. 

16. VYJÍMKY
Kromě případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti 
nenabízí žádné vyjádření, záruku nebo podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně 
jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, 
neporušování a rušení.
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Společnost Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušené nebo bez 
chyb. Trvání jakýchkoli implikovaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezeno
záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení doby trvání 
předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v 
souvislosti s produkty pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí 
vztahovat určitá zřeknutí se odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka se může 
změnit bez předchozího upozornění. 

ZÁRUČNÍ LIST

Produkt                                                                                                                                     

Zakoupeno dne (datum)                                                                                                       

Prodejce:                                                                                                                                 

Adresa                                      Město                                                                               

Zákazník:                                                                                                                                 

Adresa                                        Město                                                                                 

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com
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