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Instrukcja montażu i obsługi

Podwyższona deska sedesowa
Model 3011492, Trilett 2

ZNACZENIE ZASTOSOWA-
NYCH OZNAKOWAŃ
Należy bezwzględnie przestrzegać umiesz-
czonych na kolorowym tle wskazówek doty-
czących bezpieczeństwa!

 ☞ Ten symbol wskazuje na wskazówki i zale-
cenia.

[ ] Oznaczenie numeru rysunku.

( ) Oznaczenie elementu funkcyjnego na ry-
sunku.

WSTĘP
Przed pierwszym użyciem produktu należy 
przeczytać ten dokument i przestrzegać tre-
ści zawartych w nim wskazówek. 

Specjalistyczny sprzedawca powinien rów-
nież udzielić instrukcji dotyczących używania 
podwyższonej deski sedesowej.

Niniejsza instrukcja obsługi ma za zadanie po-
móc użytkownikowi w opanowaniu obsługi 
produktu i unikaniu wypadków.

 ☞ Warianty wyposażenia przedstawione na 
rysunkach mogą różnić się w zależności od 
posiadanego modelu.

W instrukcji obsługi znajdują się także rozdziały 
opisujące opcje, które nie dotyczą posiadane-
go modelu podwyższonej deski sedesowej. 
Lista dostępnych opcji i elementów wyposa-
żenia dodatkowego znajduje się w formularzu 
zamówienia podwyższonej deski sedesowej.

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku 
mogą znaleźć pliki w formacie PDF oraz inne 
informacje o naszych produktach na naszej 
stronie internetowej pod adresem:

< www.meyra.com >.

 ☞ W razie potrzeby prosimy zwrócić się do 
specjalistycznego sprzedawcy.

Użytkownik z niepełnosprawnością narządu 
wzroku może również zwrócić się z prośbą o 
przeczytanie instrukcji do osoby towarzyszącej.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania infor-
macji dotyczących bezpieczeństwa produktu i 
ewentualnych akcji serwisowych, podawanych 
w zakładce < Centrum informacji > na naszej 
stronie internetowej pod adresem:
< www.meyra.com >.

Stworzyliśmy produkt, który spełnia technicz-
ne i ustawowe wymogi dotyczące produktów 
medycznych. W razie poważnego incydentu, 
którego nie można wykluczyć, prosimy o prze-
słanie wiadomości na adres < info@meyra.de > i 
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poinformowanie właściwego urzędu w swoim 
kraju.

WYSZCZEGÓLNIENIE MODELI
Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie 
do następujących modeli:

Model 3011492

WSKAZANIA/
PRZECIWWSKAZANIA
W przypadku wystąpienia podczas używa-
nia podwyższonej deski sedesowej reakcji 
alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i od-
leżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza.

Podwyższona deska sedesowa ma za zadanie 
ułatwić samodzielne korzystanie z toalety oso-
bom, które borykają się z ograniczeniami mo-
bilności (wskutek ograniczonych zdolności do 
siadania i wstawania lub ograniczonych zdol-
ności siedzenia w niskiej pozycji).

Podwyższonej deski sedesowej nie wolno uży-
wać w poniższych przypadkach:

 – Niezdolność utrzymania pozycji siedzącej.

W poniższych przypadkach podwyższoną de-
skę sedesową wolno używać wyłącznie z oso-
bą towarzyszącą:

 – Silne zaburzenia równowagi lub/i zaburze-
nia ruchu.

 – Ubytki kończyn w ramionach i nogach.

 – Ograniczona zdolność widzenia.

 – Niezdolność samodzielnego wstawania.

 ☞ Aby uzyskać szczegółowe informacje 
na temat powyższych i innych zagro-
żeń związanych z niniejszym produk-
tem, prosimy zwrócić się do lekarza, 
terapeuty lub specjalistycznego sprze-
dawcy.

ODBIÓR
Wszystkie produkty są w naszym zakładzie 
sprawdzane pod kątem występowania wad i 
pakowane w specjalne kartony.

 ☞ Mimo to prosimy, aby niezwłocznie po 
otrzymaniu produktu – najlepiej w obec-
ności dostawcy – sprawdzić, czy podczas 
transportu nie został on uszkodzony.

 ☞  Opakowanie podwyższonej deski sede-
sowej należy przechowywać na wypadek 
ewentualnego późniejszego transportu.

PRZEZNACZENIE
Niniejszy produkt służy do podwyższenia po-
zycji siedzącej i ułatwia osobom dorosłym zała-
twianie potrzeb fizjologicznych na dostępnych 
w handlu miskach sedesowych.

ZASTOSOWANIE
Podwyższona deska sedesowa posiada trzy-
stopniową regulację wysokości i dzięki temu 
może być używana przez osoby o różnym 
wzroście.

Odchylane i zdejmowane podłokietniki uła-
twiają siadanie i wstawanie. Do mocowania 
podwyższonej deski sedesowej służą tylne 
otwory montażowe w misce sedesowej.

STOSOWANIE Z PRODUKTAMI 
INNYCH PRODUCENTÓW
Każde zastosowanie podwyższonej deski sede-
sowej z komponentami firm zewnętrznych sta-
nowi co do zasady zmianę podwyższonej deski 
sedesowej. Prosimy o uzgodnienie z naszą fir-
mą, czy dany komponent może być stosowany.
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PONOWNE UŻYTKOWANIE
Podwyższona deska sedesowa może być sto-
sowana przez kolejnego użytkownika. Przed 
każdym ponownym użytkowaniem należy 
wykonać kompletny przegląd podwyższonej 
deski sedesowej.

 ☞ Wymagane w celu ponownego użytko-
wania produktu przez inną osobę działa-
nia higienizacyjne należy przeprowadzić 
zgodnie z zaakceptowanym planem za-
pewnienia higieny i muszą one objąć rów-
nież dezynfekcję produktu.

Możliwość ponownego użytkowania produktu 
zależy od wyniku konserwacji. 

ŻYWOTNOŚĆ
Oczekiwana średnia żywotność podwyższonej 
deski sedesowej wynosi 4 lata, o ile jest ona 
użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i wy-
konywane są wszystkie prace konserwacyjno-
-serwisowe.

Żywotność podwyższonej deski sedesowej za-
leży także od częstotliwości korzystania z niej, 
otoczenia, w którym jest używana oraz jej pie-
lęgnacji.

Poprzez stosowanie części zamiennych żywot-
ność podwyższonej deski sedesowej można 
wydłużyć. Części zamienne dostępne są z re-
guły jeszcze przez 5 lat po wycofaniu modelu 
z produkcji.

 ☞ Podany okres żywotności nie oznacza 
udzielenia dodatkowej gwarancji.

ZAKRES DOSTAWY
Podwyższona deska sedesowa:

(1) Podwyższona deska sedesowa, 1 szt.

(2) Prawy podłokietnik, 1 szt.

(3) Lewy podłokietnik, 1 szt.

– Instrukcja montażu i użytkowania

INSTRUKCJA MONTAŻU
Poniżej opisane prace montażowe powinien 
wykonać odpowiedni specjalista.

Podczas montażu należy uważać na miej-
sca stwarzające zagrożenie zakleszczeniem. 
– Ryzyko zgniecenia!

Podczas montażu należy zachować czystość 
w miejscu wykonywania prac!

Podwyższona deska sedesowa

Należy się upewnić, że wszystkie śruby i połą-
czenia są prawidłowo zamocowane.

Podwyższona deska sedesowa jest dostarcza-
na w stanie zmontowanym z ustawieniem na 
średnim stopniu wysokości. Podłokietniki nale-
ży zamontować oddzielnie.

1. Zdemontować deskę sedesową i pokrywę 
z miski sedesowej.

2. Dopasować obydwa mocujące pręty 
gwintowane do rozmiaru otworów w mi-
sce sedesowej [1 na stronie 12].

3. Ustawić podwyższoną deskę sedesową na 
misce sedesowej, przesuwając ją na bok.

4. Za pomocą nakrętek mocujących przymo-
cować podwyższoną deskę sedesową do 
miski sedesowej [2 na stronie 12].

Podłokietniki
1. Wetknąć ustawiony w pionie prawy i lewy 

podłokietnik do uchwytów w desce [3 na 
stronie 12] + [4 na stronie 12]. Następ-
nie odchylić podłokietniki w dół.

 ☞ W celu demontażu należy przechylić pod-
łokietniki do tyłu na tyle, aby można było 
wyjąć je z uchwytów.

Regulacja wysokości

Po uregulowaniu wysokości należy się upew-
nić, że podkładki są prawidłowo osadzone.

Należy zapewnić, aby elementy regulacji wy-
sokości były ustawione na tą samą wysokość.
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W celu zmiany wysokości położenia należy 
przestawić równomiernie [5 na stronie 12] 
tylny poprzeczny drążek i przełożyć przednie 
podkładki [6 na stronie 12].

1. Usunąć tylne zaślepki. W tym celu należy 
nacisnąć sprężynowe zatrzaski, po czym 
wysunąć zaślepkę do góry i wyjąć ją.

2. Za pomocą odpowiedniego wkrętaka od-
kręcić tylne śruby [5 na stronie 12] drąż-
ka poprzecznego i ręcznie przykręcić je w 
wybranej pozycji.

3. Założyć obie zaślepki. Należy przestrzegać 
oznaczeń na wewnętrznej stronie zaślepek 
(L = lewa i R = prawa).

4. Wyjąć obie przednie podkładki [6 na stro-
nie 12], a następnie zamontować je w 
nowym miejscu. Powłoka antypoślizgowa 
powinna być skierowana w stronę miski 
sedesowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa

Nie wolno stawać ani siadać na pokrywie.

Należy opierać się równomiernie obiema rę-
kami na podłokietnikach.

Należy zapewnić prawidłowe przymoco-
wanie śrub do miski sedesowej, drążka po-
przecznego i stabilne zamocowanie przed-
nich podkładek.

Wymianę uszkodzonych elementów nale-
ży bezzwłocznie zlecać specjalistycznemu 
sprzedawcy.

Nie wolno wkładać rąk do obszaru przylega-
nia podłokietników do deski. – Ryzyko zgnie-
cenia!

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy 
podłokietniki zatrzasnęły się w prawidłowy 
sposób.

Przed użyciem należy sprawdzić stan pro-
duktu pod kątem jego przydatności do użyt-
kowania. – Niebezpieczeństwo wypadku!

Należy uważać, aby nie przycisnąć rąk/pal-
ców przy opuszczaniu pokrywy.

Podłokietniki należy utrzymywać w stanie 
czystym, bez zabrudzenia olejem lub sma-
rem. – Niebezpieczeństwo wypadku!

Mydło i żel pod prysznic zwiększają niebez-
pieczeństwo poślizgu!

Firma MEYRA nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie przepisów o odpowiedzial-
ności producenta za produkt za szkody i za-
grożenia spowodowane w związku z używa-
niem podwyższonej deski sedesowej przez 
pozostające bez opieki dzieci!

Podwyższona deska sedesowa może zawie-
rać palne materiały.

Nie wolno palić tytoniu podczas używania 
podwyższonej deski sedesowej.

Przy bezpośrednim oddziaływaniu energii 
cieplnej (np. światła słonecznego, źródeł cie-
pła itp.) podwyższona deska sedesowa może 
nagrzać się do temperatury powyżej 41°C.

– Powstaje wtedy niebezpieczeństwo popa-
rzenia się w wyniku dotknięcia nagrzanych 
elementów nieosłoniętymi częściami ciała!

CZYSZCZENIE
Części z tworzyw sztucznych mogą zostać 
uszkodzone przez niejonowe środki po-
wierzchniowo czynne oraz przez rozpusz-
czalniki, a w szczególności przez alkohole.

Wyczyścić podwyższoną deskę sedesową 
za pomocą odpowiedniej, nasączonej ciepłą 
wodą szmatki i przy użyciu odpowiedniego 
środka do prania ręcznego o neutralnym po-
ziomie pH.

Należy przemyć czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia.
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DEZYNFEKCJA
Jeśli produkt używany jest przez wiele osób 
(np. w domu opieki społecznej), należy stoso-
wać powszechnie dostępne w handlu środki 
dezynfekcyjne.

 ☞ Przed przystąpieniem do dezynfekcji nale-
ży oczyścić podwyższoną deskę sedesową.

 ☞ Do dezynfekcji wolno stosować jedynie 
sprawdzone i zaaprobowane środki de-
zynfekcyjne.

Informacje na temat uznanych i zaaprobowa-
nych środków dezynfekcyjnych oraz metod de-
zynfekcji można uzyskać w krajowym urzędzie 
ds. opieki zdrowotnej.

 ☞ Przy używaniu środków dezynfekcyjnych 
może dojść do uszkodzenia powierzchni 
zewnętrznych, co może ograniczyć długo-
trwałą funkcjonalność podzespołów.

 ☞ Należy przy tym przestrzegać wskazówek 
dotyczących stosowania podanych przez 
producenta.

NAPRAWY
Naprawy powinien zawsze wykonywać 
specjalistyczny sprzedawca.

Remont

Wykonywanie prac remontowych należy zle-
cać specjalistycznemu sprzedawcy. Posiada on 
odpowiednią wiedzę w tym zakresie.

Obsługa klienta

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania po-
mocy, prosimy zwrócić się do lokalnego specja-
listycznego sprzedawcy, który z chęcią doradzi, 
zajmie się serwisowaniem i wykona naprawy 
produktu.

Części zamienne

Części zamienne należy nabywać tylko u spe-
cjalistycznego sprzedawcy. W przypadku na-
prawy należy stosować tylko oryginalne części 
zamienne!

 ☞ Części innych producentów mogą wywo-
ływać zakłócenia.

Lista części zamiennych z odpowiednimi nu-
merami artykułów i rysunkami jest dostępna u 
specjalistycznego sprzedawcy.

Aby otrzymać prawidłowe części zamienne, 
przy składaniu zamówienia należy podać tak-
że właściwy numer seryjny (SN) podwyższonej 
deski sedesowej! Znajduje się on na tabliczce 
znamionowej.

Przy każdej wykonanej przez specjalistyczne-
go sprzedawcę zmianie/modyfikacji podwyż-
szonej deski sedesowej należy załączyć do in-
strukcji obsługi podwyższonej deski sedesowej 
informacje uzupełniające, jak np. wskazówki 
dotyczące montażu/obsługi, oraz określić datę 
dokonania zmiany i podawać te dane przy za-
mawianiu części zamiennych.

W ten sposób można zapobiec podawaniu 
błędnych danych przy późniejszych zamówie-
niach części zamiennych.

UTYLIZACJA

Utylizacja musi odbywać się zgodnie z prze-
pisami prawnymi obowiązującymi w danym 
kraju.

Informacje dotyczące lokalnych przedsię-
biorstw zajmujących się utylizacją odpadów 
można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
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KONSERWACJA
Niewłaściwa lub zaniechana pielęgnacja i kon-
serwacja podwyższonej deski sedesowej skut-
kuje ograniczeniem odpowiedzialności cywil-
nej producenta za produkt.

Prace konserwacyjne

Poniższy plan konserwacji może służyć jako 
wytyczna do prowadzenia prac konserwacyj-
nych.

 ☞ Plan konserwacji nie stanowi wyczerpu-
jącej informacji dotyczącej prac, jakie rze-
czywiście należy przeprowadzić przy pod-
wyższonej desce sedesowej.

Plan konserwacji

KIEDY CZYNNOŚĆ UWAGA

Przed użyciem Kontrola podwyższonej 
deski sedesowej pod 
kątem występowania 
uszkodzeń.

Kontrolę należy przeprowa-
dzić samodzielnie lub z po-
mocą innej osoby.
W przypadku stwierdzenia 
deformacji lub pęknięć nale-
ży niezwłocznie udać się do 
specjalistycznego punktu 
serwisowego celem wyko-
nania naprawy. – Niebezpie-
czeństwo wypadku!

Przed użyciem Kontrola pokrywy i 
podłokietników pod 
kątem występowania 
uszkodzeń.

Kontrolę należy przeprowa-
dzić samodzielnie lub z po-
mocą innej osoby. 
W przypadku stwierdzenia 
deformacji lub pęknięć nale-
ży niezwłocznie udać się do 
specjalistycznego punktu 
serwisowego celem wyko-
nania naprawy. – Niebezpie-
czeństwo wypadku!

Po użyciu Czyszczenie Czyszczenie należy wykonać 
samodzielnie lub z pomocą 
innej osoby.
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KIEDY CZYNNOŚĆ UWAGA

Co 6 miesięcy
(w zależności od częstotli-
wości użytkowania)

Kontrola podłokietni-
ków pod kątem wystę-
powania uszkodzeń 
oraz prawidłowego 
dokręcenia śrub.

Kontrolę należy przeprowa-
dzić samodzielnie lub z po-
mocą innej osoby.

Zalecenie producenta:
Co 12 miesięcy
(w zależności od częstotli-
wości użytkowania)

Przegląd bezpieczeństwa Przeprowadza specjalistycz-
ny sprzedawca.

DANE TECHNICZNE
Wszystkie dane zawarte w < Danych technicz-
nych > odnoszą się do standardowej wersji 
produktu.

Tolerancja wymiarów: ±15 mm, ± 2°.

Stosowane normy

Podwyższona deska sedesowa spełnia normę:

 – ISO 17966: 2016

Dane podwyższonej deski sedeso-
wej wg ISO, model 3011492

Długość 520 mm

Szerokość 570 mm

Wysokość 350 mm

Rozstaw pomiędzy 
otworami (w misce 
sedesowej)

30 – 390 mm

Średnica otworu (w 
misce sedesowej)

ø 8,5 mm

Regulacja wysokości 80 / 110 / 140 mm

Wysokość podłokiet-
nika

200 mm

Maks. waga użytkow-
nika

110 kg

Masa 3,6 kg

Materiał Polipropylen

Dane podwyższonej deski sedeso-
wej wg ISO, model 3011492

Maks. temperatura 
wody używanej do 
czyszczenia

80°C

Temperatura otoczenia +10°C do + 40°C

Temperatura składo-
wania

-40°C do + 65°C

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się na we-
wnętrznej ściance produktu.

Narzędzia

Do prac nastawczych i konserwacyjnych po-
trzebne są następujące narzędzia:

wkrętak krzyżakowy.
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Znaczenie symboli na tabliczce zna-
mionowej

Producent

Numer zamówieniowy

Numer seryjny

Data produkcji

Dop. waga użytkownika

Nakaz przestrzegania treści in-
strukcji obsługi

Produkt medyczny

RĘKOJMIA/GWARANCJA
Niestosowanie się do zaleceń instrukcji ob-
sługi, a także nieprawidłowo przeprowadzo-
na konserwacja, a zwłaszcza wprowadzone 
w produkcie zmiany techniczne i modyfika-
cje (dobudowanie elementów) bez naszego 
pisemnego zezwolenia powodują utratę 
gwarancji, a także ogólnej odpowiedzialno-
ści producenta za produkt.

Na produkt udzielamy w ramach naszych ogól-
nych warunków handlowych ustawowej gwa-
rancji oraz ewentualnie przyrzeczonych słow-
nie lub uzgodnionych gwarancji. W przypadku 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy 
zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy, 
przedkładając poniższą KARTĘ RĘKOJMI / GWA-
RANCJI wraz z nazwą modelu, numerem do-

wodu dostawy i datą dostawy oraz numerem 
seryjnym (SN).

Numer seryjny (SN) znajduje się na tabliczce 
znamionowej.

Roszczenia z tytułu gwarancji, względnie rękoj-
mi mogą zostać uznane tylko w przypadku sto-
sowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, 
stosowania oryginalnych części zamiennych 
przez specjalistycznego sprzedawcę, a także 
regularnego przeprowadzania konserwacji i 
inspekcji.

Uszkodzenia powierzchni, ogumienia kół, 
uszkodzenia spowodowane przez poluzowane 
śruby lub nakrętki oraz otwory mocujące wy-
bite na skutek częstych prac montażowych nie 
podlegają gwarancji.

Ponadto wykluczone są roszczenia z tytułu 
uszkodzenia napędu i układów elektronicz-
nych, powstałe wskutek niewłaściwego czysz-
czenia za pomocą ciśnieniowych agregatów 
parowych albo celowego lub przypadkowego 
zalania podzespołów wodą.

Usterki spowodowane przez silne źródła gene-
rowania fal, takie jak np. telefony komórkowe o 
dużej mocy nadajnika, urządzenia hi-fi lub inne 
urządzenia generujące silne promieniowanie 
zakłócające, które wykracza poza zakres okre-
ślony normami, nie mogą być powodem wno-
szenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

W razie zmiany użytkownika, a także właściciela 
produktu niniejszą instrukcję obsługi, stanowią-
cą część składową produktu, należy przekazać 
nowemu użytkownikowi (właścicielowi).

Oceny naszych produktów można dokonać 
w zakładce < Centrum informacji >, w punk-
cie < PMS > na naszej witrynie internetowej 
< www.meyra.com >.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian technicznych uwarunkowanych postę-
pem technicznym.



Numer seryjny (SN) (patrz tabliczka znamio-
nowa):

Rękojmia/gwarancja

Data dostawy:

Nr dowodu dostawy:Określenie modelu:

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:
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Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą Rady 93/42/EWG i spełnia obowiązujące 
od 25 maja 2021 r. wymagania rozporządzenia (UE)  2017/745 dotyczącego produktów 
medycznych.

Karta rękojmi/gwarancji
Prosimy wypełnić kartę! W razie potrzeby prosimy ją skopiować i przesłać kopię do specjalistycz-
nego sprzedawcy.
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MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
NIEMCY

Tel. +49 5733 922 - 311
Faks +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de
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Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą 
Rady 93/42/EWG i spełnia obowiązujące od 
25 maja 2021 r. wymagania rozporządzenia 
(UE)  2017/745 dotyczącego produktów me-
dycznych. 

 205 317 400 (ostatnia aktualizacja: 2021-07). Zmiany techniczne zastrzeżone. 


