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Vyvýšené toaletní sedadlo Mia 

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky 
společnosti Vermeiren. Tento návod slouží k 

tomu, aby vám pomáhal s použitím tohoto 
produktu. Řádně si jej přečtěte. Máte-li po 
přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, 

obraťte se bez obav na svého odborného 
prodejce. Nejnovější verzi informací z tohoto 
návodu vždy naleznete na našich webových 

stránkách http://www.vermeiren.com/. Tyto 
webové stránky pravidelně navštěvujte pro 
případné aktualizace.Osoby se zrakovým 

postižením si mohou stáhnout elektronickou 
verzi tohoto návodu, kterou jim může přečíst 
softwarová aplikace text-to-speech. 
 

1 Při dodávce  

Vybalte Váš produkt a ověřte, zda je dodávka 
kompletní. Balení obsahuje následující 
položky: 

• 1 vyvýšené toaletní sedadlo s potahem 

• 2 nastavovače šířky 

• Volitelné: polštář na toaletní sedadlo 

• Návod k obsluze 
Ověřte, že výrobek není poškozen přepravou. 
Zjistíte-li při dodávce jakékoli škody, obraťte 

se na dopravce.  
 

2 Montáž a použití toaletního 
sedadla   

 Nebezpečí zranění 

• Před každým použitím se ujistěte, že je 
toaletní sedadlo bezpečně připevněno k 

toaletě.  

• Pro zajištění správné montáže toaletního 
sedadla jednou týdně povolte a znovu 

utáhněte nastavovače šířky.  

• Nepřekračujte maximální hmotnost 
uživatele.  

Mia je vhodná jako pomocný produkt pro 
starší osoby nebo osoby během 
rekonvalescence. Toaletní sedadlo je 

navrženo tak, aby zvedlo výšku toalety na 
pohodlnou úroveň, což usnadňuje usednutí a 
vstávání. Mia je k dispozici ve 2 možných 

výškách sedadel: 10 cm nebo 15 cm.  

Maximální uživatelská hmotnost vyvýšeného 
toaletního sedadla je 225 kg.  

 

 

Instalace Mia:   

1.  Zvedněte záchodové 
víko a prkýnko. Je nutné 
odstranit víko a prkýnko. 

2. Zasuňte nastavovače 
šířky (1) do místa na 
vyvýšeném toaletním 

sedadle. Otáčejte 
hvězdicový knoflík ve 
směru hodinových 

ručiček pro zmenšení 
šířky.  

3. Umístěte vyvýšené sedadlo na toaletní 

ráfek [A] přední hranou (2) na vnější straně.  
4. Zvýšené toaletní sedadlo posuňte co 

nejvíce dozadu [B].  

5. Ručně utáhněte nastavovače šířky (1).   

Chcete-li umístit volitelný polštář, sejměte 
zvýšený kryt sedadla.  

Pomalu se usaďte na vyvýšené toaletní 
sedadlo s ohnutím loktů, kyčlí a kolen, pokud 

je to možné. Při usazování / vstávání se 
neopírejte o vyvýšené toaletní sedadlo. 

3 Údržba  
Mia lze čistit a dezinfikovat běžnými výrobky 
pro domácnost. Nepoužívejte abrazivní čisticí 

prostředky, které mohou způsobit změnu 
barvy.  

3.1 Životnost výrobku  

Vyvýšené toaletní sedadlo je navrženo tak, 
aby mělo průměrnou životnost 5 let. 
 

4 Technické parametry  

Výrobce Vermeiren  

Typ Vyvýšené toaletní sedadlo 

Model Mia 
 

Popis Rozměry 

Maximální zatížení 225 kg 

Přidaná výška sedadla 65 mm 

Šířka 365 mm 

Délka 405 mm 

Skladovací teplota +5°C - +41°C 

Vyhrazujeme si právo na zavádění technických 
změn. Tolerance měření +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°. 
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website: www.vermeiren.com 

Pokyny pro specializovaného prodejce 

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého 
prodaného produktu.  
Verze: A, 2020-07

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu. 

Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm 
nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, 
duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno. 

R
.E

.:
 V

e
rm

e
ir
e

n
 G

R
O

U
P

, 
V

e
rm

e
ir
e

n
p

le
in

 1
/1

5
 -

 2
9
2

0
 K

a
lm

th
o

u
t 

–
 B

e
lg

iu
m

U
se
r m

a
n

u
a

l 
- 
M
ia

_
C

S
_
A5

_2
0

20
-0
7_

A

http://www.vermeiren.com/

	Blank Page



