
cs

Návod k montáži a použití

Toaletní nástavec Trilett 2
Model:  3011492

VÝZNAM POUŽITÝCH 
SYMBOLŮ
Barevně zvýrazněné bezpečnostní poky-
ny je bezpodmínečně nutné respektovat!

 ☞ Tento symbol označuje upozornění a 
doporučení

[ ] Odkaz na číslo obrázku

( ) Odkaz na funkční prvek uvnitř obrázku.

ÚVOD
Před prvním uvedením do provozu si ten-
to dokument přečtěte a řidťe se jím. Děti a 
mladiství by si tento dokument měli před 
prvním použitím případně přečíst spolu s 
rodiči či doprovázející osobou.

Tento návod k obsluze vám pomůže osvojit 
si manipulaci s produktem a způsob, jak za-
mezit úrazům.

Tento výrobek je technickou pomůckou. 
Vyžaduje vysvětlení, pravidelnou péči a při 
nesprávném používání v sobě skrývá určitá 
nebezpečí. Proto je nutné naučit se s ním 
správně zacházet.

Uživatelé se zrakovým postižením nalez-
nou soubory ve formátu PDF spolu s další-
mi informacemi o našich výrobcích na naší 
webové stránce na adrese:
< www.meyra.com >.

 ☞ V případě potřeby se obraťte na svého 
prodejce.

Informace o bezpečnosti výrobku a mož-
ném stahování našich výrobků z trhu na-
leznete v odkazu < Infozentrum > na naší 
webové stránce:
< www.meyra.com >.
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Výrobek splňuje požadavky normy EN 12182 
na technické pomůcky pro osoby s handi-
capem. To zahrnuje požadavky na zápalnost 
materiálů použitých na čalounění a odpoví-
dajícícm způsobem také plasty podle EN 
1021-2.

POPIS
Výšku toaletního nástavce TRILETT 2 je mož-
né nastavit do tří poloh, takže je možné 
nástavec přizpůsobit různé tělesné výšce 
uživatelů.

Odklopné a odnímatelné opěrky rukou 
usnadňují sedání a vstávání. Nástavec se za-
fixuje v zadních upevňovacích otvorech na 
keramické míse toalety.

POUŽITÍ
V případě alergických reakcí, zčervenání 
pokožky a/nebo otlaků při používání vý-
robku vyhledejte neprodleně lékaře.

Tento výrobek slouží osobám s omezenou 
mobilitou k usnadnění používání většiny zá-
chodových mís.

PŘEVZETÍ
Všechny výrobky kontrolujeme, zda nemají 
žádné vady, a balíme je do speciálních kar-
tonů.

 ☞ Přesto bychom vás chtěli požádat, 
abyste výrobek okamžitě po obdržení, 
nejlépe ještě v přítomnosti doručitele, 
zkontrolovali, zda nevykazuje škody způ-
sobené přepravou.

 ☞ Obal produktu byste měli uschovat pro 
případnou později nutnou přepravu.

ŽIVOTNOST
U tohoto produktu předpokládáme očeká-
vanou průměrnou životnost 4 let, pokud se 
produkt používá k určenému účelu a jsou 
dodržovány veškeré předpisy pro údržbu a 
servis.

Životnost vašeho produktu závisí jak na čet-
nosti používání a prostředí, v němž ho pou-
žíváte, tak na péči.

Použitím náhradních dílů lze životnost pro-
duktu prodloužit. Náhradní díly bývají zpra-
vidla k dostání až 5 let po ukončení výroby.

 ☞ Uvedená životnost nepředstavuje žád-
nou dodatečnou záruku.

ROZSAH DODÁVKY
Toaletní nástavec Trilett 2:

(1) 1x toaletní nástavec

(2) 1x opěrka ruky pravá

(3) 1x opěrka ruky levá

– 1x návod k montáži a použití

MONTÁŽNÍ NÁVOD
 ☞ Následující montáž musí provádět od-

borný servis.

Bezpečnostní pokyny

Během celé montáže dávejte pozor na 
místa, kde hrozí přiskřípnutí. – Nebezpečí 
zhmoždění!
Pracovní oblast udržujte během montáže 
v čistotě!
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Toaletní nástavec

Toaletní nástavec se dodává předmonto-
vaný v prostředním výškovém nastavení. 
Opěrky rukou se nasazují samostatně.

1. Odmontujte sedátko a víko vaší toalety.

2. Obě upevňovací závitové tyče přizpů-
sobte rozměrům otvoru vaší toaletní 
mísy [1 na straně 11].

3. Posunutím do strany umístěte toaletní 
nástavec na střed keramické mísy.

4. Nástavec zafixujte upevňovacími mati-
cemi na míse [2 na straně 11].

! 
Pozor:
Ujistěte se, zda jsou všechny šroubové a 
ostatní spoje pevné.

Opěrky rukou

1. Nasaďte opěrky rukou na horní hraně 
vlevo a vpravo do připravených úchytů 
[3 na straně 11] + [4 na straně 11]. 
Nyní opěrky rukou sklopte dolů.

 ☞ Při demontáži odklopte opěrky rukou 
natolik dozadu, aby se daly vytáhnout 
stranou z úchytů.

NASTAVENÍ VÝŠKY
Nastavování výšky se provádí vzadu rov-
noměrným přemístěním [5 na straně 11] 
příčné tyče a vpředu přemístěnám doseda-
cích prvků [6 na straně 11].

1. Odstraňte zadní krytky. Stiskněte proto 
pružné klipsy a krytku posuňte nahoru 
a sejměte ji.

2. Vhodným šroubovákem uvolněte zadní 
šrouby [5 na straně 11] příčné tyče a 
rukou ji zašroubujte do požadované 
polohy.

3. Nyní nasaďte obě krytky. Sledujte ozna-
čení na vnitřní straně krytek (L = levá a 
R = pravá).   

4. Nyní vytáhněte oba přední dosadací 
prvky [6 na straně 11] ze stávající po-
lohy a nasaďte je do nové požadované 
polohy. Protiskluzová vrstva se při tom 
nachází na straně ke keramické míse.

! 
Pozor:
Zajistěte, aby dosedací prvky byly 
správně zaskočené.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Bezpečnostní pokyny

Nestoupejte/nesedejte si na víko.

Opírejte se rovnoměrně oběma rukama o 
opěrky rukou.

Zajistěte, aby výška byla nastavená rovno-
měrně.

Dbejte na pevné připevnění ke keramické 
míse toalety, přišroubování příčné tyče a 
na bezpečné usazení předních doseda-
cích prvků.

Poškozené díly okamžitě nechejte u své-
ho prodejce vyměnit.

Nesahejte rukama do oblasti, kde doseda-
jí opěrky rukou. – Nebezpečí zhmoždění!

Před každým použitím se ujistěte, že 
opěrky rukou jsou bezchybně zaskočené.

Před použitím se přesvědčte, zda je pro-
dukt v použitelném stavu. – Nebezpečí 
úrazu!

Opěrky rukou nesmí být znečištěné ole-
jem nebo tuky. – Nebezpečí úrazu!
Mýdlo a sprchové gely zvyšují nebezpečí 
ukouznutí!

Firma MEYRA neručí ve smyslu odpověd-
nosti za výrobek za škody nebo rizika, kte-
ré v souvislosti s výrobkem způsobí děti 
bez dozoru!

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. 
Čisticí prostředek by v každém případě měl 
mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič).
Nepoužívejte prostředky obsahující rozpou-
štědla.

Dezinfekce

Jestliže výrobek používá více osob (např. v 
pečovatelském ústavu), je předepsaná apli-
kace běžných dezinfekčních prostředků.

Před dezinfekcí produkt vyčistěte.

Dezinfekce postřikem nebo otěrem je povo-
lená s odzkoušenými a schválenými dezin-
fekčními prostředky.

Seznam dezinfekčních prostředků a metod 
odzkoušených a uznaných Institutem Ro-
berta Kocha naleznete na adrese:

< http://www.rki.de >.

Při používání dezinfekčních prostředků se 
může stát, že podle okolností povrchy jejich 
působením trpí, což může omezit dlouho-
dobou funkčnost konstrukčních dílů.

Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.

Opravy

Používejte výlučně originální náhradní díly. 
Využívejte servisní služby vašeho školeného 
prodejce.
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LIKVIDACE

Likvidace se musí provádět podle přísluš-
ných národních zákonných ustanovení.

Informace o místních firmách zabývajících 
se likvidací odpadů získáte na městském či 
obecním úřadě.

ÚDRŽBA
Nedostatečná nebo zanedbaná péče a 
údržba výrobku vede k omezení odpověd-
nosti výrobce.

Údržba

Níže uvedený plán údržby představuje vo-
dítko k provádění údržbových prací.

 ☞ Nelze ho považovat za skutečně nutný 
rozsah prací zjištěných na výrobků.
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KDY CO POZNÁMKA

Před použitím Zkontrolujte, zda toa-
letní nástavec není po-
škozený.

Kontrolu proveďte sami 
nebo ji provede další oso-
ba. 
Při deformaci nebo vzni-
ku prasklin se urychleně 
obraťte na odborný servis 
kvůli provedení opravy. – 
Nebezpečí úrazu!

Před použitím Zkontrolujte víko a 
opěrky rukou, zda ne-
jsou poškozené.

Kontrolu proveďte sami 
nebo ji provede další oso-
ba. 
Při deformaci nebo vzni-
ku prasklin se urychleně 
obraťte na odborný servis 
kvůli provedení opravy. – 
Nebezpečí úrazu!

Po použití Čištění Čištění proveďte sami 
nebo ho provede další 
osoba.

Každé 6 měsíce
(podle četnosti používání)

Zkontrolujte nepoško-
zenost opěrek rukou 
a pevnost šroubových 
spojů.

Kontrolu proveďte sami 
nebo ji provede další oso-
ba.

Doporučení výrobce:
Každé 12 měsíce
(podle četnosti používání)

Bezpečnostní prohlídka Musí provádět prodejce.

Plán údržby
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: 
Toaletní nástavec 3011492

Délka 52 cm

Šířka 57 cm

Výška 35 cm

Nastavení výšky 8 / 11 / 14 cm

Výška opěrek rukou 20 cm

Nosnost 130 kg

Hmotnosti 3,6 kg

max. teplota vody k čištění 80 °C

Barva bílá

Typový štítek

Typový štítek se nachází zevnitř na stěně 
nástavce.

Nářadí

Pro nastavování a údržbářské práce potře-
bujete toto nářadí:

Křížový šroubovák

Význam štítků na výrobku
Pozor!
Přečtěte si návod 
k obsluze i přilože-
nou dokumentaci.

Upozornění na 
nebezpečí zhmož-
dění. – Nesahejte 
dovnitř

Význam symbolů na typovém 
štítku

Výrobce

Objednací číslo

Sériové číslo

Datum výroby (rok – ka-
lendářní týden)

Přípust. hmotnost uživa-
tele

Přípust. celková hmot-
nost
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RUČENÍ / ZÁRUKA

Za ternto výrobek přebíráme v rámci našich 
všeobecných obchodních podmínek zá-
konnou záruku a případně vyslovená či do-
hodnutá ručení. V případě záručních nároků 
se s níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM 
s vyplněnými potřebnými údaji o označení 
modelu, čísle dodacího listu s datem dodáv-
ky a sériovým číslem (SN) obraťte na vašeho 
prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štít-
ku.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení 
resp. záruky je v každém případě používání 
výrobku podle účelu určení, používání origi-
nálních náhradních dílů u prodejců a pravi-
delné provádění údržby a prohlídek.

Záruka je vyloučena u poškození povrchové 
úpravy, pneumatik kol, poškození kvůli uvol-
něným šroubům nebo maticím a opotře-
beným upevňovacím otvorům v důsledku 
častých montážních prací.

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a 
elektronice, které jsou následkem nepřimě-
řeného čištění pomocí parních čističů resp. 
úmyslného nebo neúmyslného namočení 
komponent.

Poruchy způsobované zdroji záření jako jsou 
mobilní telefony s vysokým vysílacím výko-
nem, hi-fi zařízení a jiné silné rušivé zářiče 
mimo specifikace normy nelze uplatnit jako 
nároky z ručení resp. záruky.

! 
Pozor:
Nerespektování návodu k použití, ne-
odborně prováděná údržba a zejména 
technické změny a doplňky (nástavby) 
bez našeho souhlasu vedou k zániku jak 
záručních nároků, tak k ručení za výro-
bek všeobecně.

 ☞ Upozornění:
Tento návod k použití je součástí výrob-
ku a při změně uživatele či majitele se 
proto musí k výrobku přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si vy-
hrazujeme.

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EHS pro zdravotnické výrobky.



Sériové č. (SN):

Č. dodacího listu:

Model:
Razítko prodejce:

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum:

Místo, datum:

Podpis:

Razítko prodejce:

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum:

Místo, datum:

Podpis:

Razítko prodejce:

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum:

Místo, datum:

Podpis:

Razítko prodejce:

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum:

Místo, datum:

Podpis:
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Doporučená bezpečnostní prohlídka 1. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)POTVRZENÍ O PROHLÍDCE

Údaje o výrobku:

Doporučená bezpečnostní prohlídka 3. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)

Doporučená bezpečnostní prohlídka 2. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)

Doporučená bezpečnostní prohlídka 4. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)



SN (viz typový štítek):

Ručení / Záruka

Datum dodávky:

Č. dodacího listu:Označení modelu:

Razítko prodejce:

Sériové č. (SN):

Č. dodacího listu:

Model:

Razítko prodejce:

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum:

Místo, datum:

Podpis:
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Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete vašemu prodejci.

Potvrzení o prohlídce při předání vozíku

Údaje o výrobku:



1 3

5

2

4 6
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Výrobce: MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
Sídlo: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
tel. 272 761 102, mail: meyra@meyra.cz

Pobočky: Ostrava, Janské Lázně, České 
Budějovice, Brno, Liberec, Plzeň

www.meyra.cz

Váš prodejce

MEYRA 205 317 409 (Stav: 2016-02) Technické změny vyhrazeny. 


