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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Krzesło toaletowe składane z szybkozłączkami  
Kod produktu: TGR-R KT 618 
 
1. Wykonanie 
Krzesło toaletowe składane wykonane jest ze stalowej, malowanej 
proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki 
zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Krzesło 
wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz łatwo wyciągany 
plastikowy pojemnik sanitarny z pokrywką. Krzesło wykonane jako 
stałe dzięki zastosowaniu szybkozłączek jest łatwe w samodzielnym 
montażu. Regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, 
a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo 
użytkowania.  
 
Zestaw zawiera: ramę krzesła, ramę przednią i tylną (wygiętą) z 
szybkozłączkami, deskę sedesową z klapą, pojemnik sedesowy z 
pokrywą 

 
Części składowe:  

a. rama tylna 
b. rama przednia 
c. wiaderko sanitarne 
d. regulacja wysokości 

-sztyft blokujący 
e. nasadki antypoślizgowe  

 
2. Zastosowanie 
Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym 
użytkownikowi wykonanie czynności higienicznych. Zalecane jest 
dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z 
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dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi, oraz dla osób, które 
utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni 
funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod 
siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i 
pielęgnacyjnych użytkownika. 

 
3. Montaż  
 Rozłożenie krzesła toaletowego  
Krok. 1. Ramę krzesła należy rozłożyć. Za pomocą szybkozłączek 
należy zamontować ramę przednią (b), a następnie zamontować 
ramę tylną wygiętą (a). 
Krok 2. Na dolnej barierce ramy tylnej należy zamontować deskę 
sedesową z klapą, aż zaskoczą plastikowe uchwyty.  
Krok 3. Do stalowych uchwytów krzesła należy zamontować 
wiaderko sanitarne lub osłonkę sanitarną w przypadku korzystania 
z krzesła jako podstawki nad sedes.  
Regulacja wysokości 
Aby wyregulować wysokość krzesła, należy wcisnąć metalowy 
sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie 
zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki 
regulowane są skokowo co 2,5 cm. 
Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na 
tym samym poziomie. Nóżki powinny zawsze stabilnie stać na 
podłożu. 
Użytkowanie   
Podnieść klapę sedesu, a następnie zdjąć pokrywę pojemnika. Po 
użyciu przykryć pojemnik pokrywą, a następnie opuścić klapę 
sedesu.  

 
4. Specyfikacja techniczna 

Szerokość całkowita 57 cm 
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Szerokość wewnętrzna 45 cm 

Głębokość całkowita 50 cm 

Wysokość siedziska od 
podłoża 

40-54 cm 

Wysokość całkowita 
od podłoża 

66-80 cm 

Wymiary siedziska 34 cm x 37 cm 

Waga krzesła 5,9 kg 

Maksymalne 
obciążenie 

135 kg 

Kolor ramy biały 

 
5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 
 
6. Konserwacja  
Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu 
technicznego krzesła: 

 Krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i 
łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.  

 Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków polerskich, 
silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani 
żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi 
ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych). 

 Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować 
pojemnik sanitarny oraz deskę sedesową. Należy wykorzystywać 
środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.  
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7. Dane dotyczące gwarancji 
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 
gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, 
jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy 
jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy 
zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).  
 

8. Oznaczenia  

 
 

Numer 
referencyjny 

 

Producent 

 

Numer serii 
 

Data produkcji 
 

Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 

 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 

 

Producent dokonał oceny zgodności z wymogami 
zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. 
Dowiedz się więcej na www.timago.com 
Dziękujemy za wybór Timago! 

 
Timago International Group 
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
ul. Karpacka 24/12 
43-316 Bielsko-Biała, Polska 
T.: +48 33 499 50 00, F.: +48 33 499 50 11 
E.: info@timago.com 
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