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Návod k montáži a použití

ÚVOD
Tento návod k použití představuje pomůc-
ku, která vám pomůže osvojit si způsob bez-
pečného zacházení s produktem, a slouží 
tak k prevenci úrazů.

! 
Pozor:
Před prvním použitím si přečtěte tento 
návod k montáži a použití.

POPIS
Plastový toaletní nástavec Molett umožňu-
je snadnou montáž na většinu běžných 
kramických WC a zvyšuje sedací plochu o 
cca  10 cm. Dodává se víkem nebo bez víka. 
Připevní se bočními fixačními šrouby.
Spodní strana je pro snadné čištění uzavře-
ná.

POUŽITÍ
Toaletní nástavec Molett slouží jako pomůcka 
při sedání a vstávání v kombinaci s běžným 
WC.

Toaletní nástavec Molett
Č. artiklu 3011522 / 3011532
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KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ
Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zásilku, 
zda je kompletní a nevykazuje poškození 
způsobené dopravou. Pokud byste zjistili, že 
výrobek nebo zásilka má nějakou vadu:

1. Neprodleně reklamujte u dopravce.

2. Nechejte škodu/vadu zaprotokolovat.

3. Neprodleně informujte nás nebo svého 
prodejce.

ROZSAH DODÁVKY
Toaletní nástavec Molett

Model :3011522
(1) 1x toaletní nástavec [1]

Model :3011522
(2) 1x toaletní nástavec s víkem [2]

(–) 1x Návod k použití
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MONTÁŽ
Toaletní nástavec se dodává v předmonto-
vaném stavu. Je třeba nasadit pouze upev-
ňovací svorky.

 ☞ Montáž toaletního nástavce MOLETT by 
měl provádět vhodný odborník nebo 
prodejce pomůcky.

1. Spojte upevňovací šroub a držák [3]+[4].

2. Upevňovací šroub a držák nastrčte do 
úchytu [5].

3. Upevňovací šrouby zašroubujte o něko-
lik otáček [6].

4. Zvedněte standardní sedátko s víkem a 
nasaďte nástavec doprostřed toalety.

5. Toaletní nástavec zafixujte ručním uta-
žením bočních upevňovacích šroubů.

! 
Pozor:
Na závěr zkontrolujte, zda všechny 
upevňovací šrouby jsou pevné.

 ☞ Případně šrouby dotáhněte.

Toaletní nástavec je nyní připravený k pou-
žití.
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ÚDRŽBA
Pokyny pro údržbu

Přestože konstrukce je stabilní, konstrukční 
díly jako upevnění, sedátko/víko podléhají 
určitému opotřebení. Proto se doporučuje 
nechat toaletní nástavec každých 6 měsíců 
zkontrolovat odborníkem. Pozornost je tře-
ba věnovat zejména pevnému usazení pro-
tiskluzových prvků (upevňovací svorky)!

Čištění

K čištění a péči používejte mýdlový roztok 
nebo výrobky na bázi vody neobsahující 
silikon.

 ☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrob-
ce.

 ☞ Čisticí prostředek by v každém případě 
měl mít hodnotu pH min. 6 (neutrální 
čistič).

 ☞ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
např. ředidla, ani tvrdé kartáče atd.

 ☞ Toaletní nástavec není vhodný k čištění v 
automatických myčkách!

Omyjte čistou vodou a osušte.

NÁVOD K POUŽITÍ
Bezpečnostní pokyny

 ☞ Nestoupejte/nesedejte si na víko.

 ☞ Opírejte se rovnoměrně oběma rukama 
o okraj sedátka.

 ☞ Zajistěte, aby upevňovací šrouby byly 
rovnoměrně dotažené rukou.

 ☞ Zkontrolujte pevné upevňení šroubů k 
toaletní keramice.

 ☞ Mějte na paměti, že toaletní nástavec 
není k toaletní míse pevně přišrou-
bovaný, ale jenom připevněný svor-
kami.

 ☞ Poškozené díly okamžitě nechejte u své-
ho prodejce vyměnit.

 ☞ Před každým použitím se ujistěte, že 
protiskluzové prvky na upevňovacích 
svorkách jsou v bezvadném stavu!

 ☞ Před každým použitím zajistěte, aby víko 
nemohlo nechtěně upadnout.

 ☞ Nebezpečí poranění!

 ☞ Při dlouhém vystavení přímému sluneč-
nímu nebo světelnému záření se povrch 
může silně zahřát. – Nebezpečí úrazu při 
kontaktu s nezakrytými částmi těla! Za-
mezte takovému zahřívání tím, že zdroje 
světla nastavíte jiným směrem a zne-
možníte, aby na nástavec svítilo slunce.
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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 
povolená s odzkoušenými a schválený-
mi dezinfekčními prostředky.

 ☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrob-
ce.

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 
dlouhodobou funkčnost konstrukčních 
dílů.

Recirkulace

Před každou recirkulací se toaletní nástavec 
musí podrobit kompletní inspekční prohlíd-
ce.

 ☞ Upozornění:
Hygienická opatření nutná pro opětov-
né použití (recirkulaci) je nutné prová-
dět podle platného hygienického plá-
nu.

Opravy

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

Likvidace

Informace o místních firmách zabývajících 
se likvidací odpadů získáte na městském či 
obecním úřadě.. Obal je recyklovatelný.. Všechny kovové díly lze vrátit do sběru.. Plastové díly jsou recyklovatelné.. Likvidace se musí provádět podle pří-

slušných národních zákonných ustano-
vení.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: .................................................................................................Toaletní nástavec Molett, 3011522 / 3011532
Materiál:..................................................................................................................................................................................plast
Barva: ..........................................................................................................................................................................................bílá
Výška celkem: ............................................................................................................................................................. 160 mm
Zvýšení sedačky:....................................................................................................................................................... 100 mm
Šířka bez šroubů: ......................................................................................................................................................380 mm
Hloubka: ........................................................................................................................................................................ 430 mm
Rozměry otvoru: ...........................................................................................................................................215 x 270 mm
Svěrací šířka: ....................................................................................................................................................325 - 405 mm
Zatížitelnost ve svislém směru: ................................................................................................................ max. 150 kg
Hmotnost ...................................................................................................................................................... cca. 1,0 / 3,0 kg

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Č. artiklu Kusů Označení výrobku

291152000 1 Protiskluzová guma pro svěrací čelisti

291152001 1 Svěrací čelist bez protiskluzové gumy a upevňovacího šroubu

291152002 1 Upevňovací šroub

TYPOVÝ ŠTÍTEK
Typový štítek se nachází na spodní straně 
toaletního nástavce.



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

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

RUČENÍ / ZÁRUKA
Za tento produkt přebíráme v rámci našich 
všeobecných obchodních podmínek zá-
konnou záruku. Při uplatňování záručních 
nároků se s potřebnými údaji o označení 
modelu, čísle dodacího listu s datem dodáv-
ky a sériovým číslem (SN) obraťte na Vašeho 
odborného prodejce.

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.

U poškození povrchu, poškození v důsledku 
uvolněných nýtových spojů a vytlučených 
upevňovacích otvorů a nadměrného namá-
hání je záruka vyloučena.

! 
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.

MEYRA 205 321 609 (Stav: 2013-11) Technické změny vyhrazeny. 


