
Wc-istuimen
korottaja käsinojilla

käyttöohje



1 Yleiset ohjeet
1.1 Esittely
Tämä käyttöohje sisältää tietoa siitä,
miten tuotetta käytetään turvallisesti ja
oikein.
1.2 Oikea käyttö
Korotettu wc-istuin on tarkoitettu
pelkästään wc-istuimien korottamiseen
eli se on tarkoitettu wc-istuimeen
asennettavaksi. 
Mikään muu käyttö ei ole luvallista.
1.3 Hävitys
Vanhat tuotteet ja pakkausmatriaalit
pitää hävittää ja kierrättää maan
sääntöjen mukaisesti
1.4 CE-merkki
Tuote sopii yhteen MDR 93/42/EEC



1.5 Uudelleenkäyttö
Tuote sopii uudelleenkäytettäväksi.
Uudelleenkäyttöjen määrä riippuu
tuotteen kunnosta.
Ennen uudelleenkäyttöä, seuraa
valmistajan huoltamis- ja
hygieniaohjeita ja tarkista tuotteen
tekninen ja käytännöllinen turvallisuus.
1.6 Käyttöikä
Tuote on suunniteltu kestävän ainakin 5
vuotta, silloin kun sitä käytetään
tarkoituksenomaisesti ja sen hoito-
ohjeita on seurattu.
Tätä käyttöikää voi pidentää hyvällä
huolenpidolla ja käytöllä.



2 Turvallisuusohjeet
Älä laita liikaa painoa tuotteelle
(maksimi paino 130kg).
Varmista, että korotettu wc-istuin sekä
takapuoli ovat kuivia ennen kuin istut
alas.
Jaa paino tasaisesti käsinojille. Älä nojaa
käsinojille koko painolla.
Älä käytä korotettua wc-istuinta, jos se
on vahingoittunut.
Varmista, että etuosan korkeudensäätö
on paikoillaan ja takaosan
korkeudensäätö on tiukennettu
ruuveilla.
Varmista, että istuin on kiinnitetty
pönttöön ruuveilla.
Älä altista istuinta yli 85°C kuumudelle.
Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden
varalta.



Riippuen toivotusta istuin
korkeudesta, asenna etuosan
korkeudensäätö asentoon A, B tai C
(ks. kuvaa 3, 4, 5).
Vapauta 4 ruuvia takaosan
korkeudensäädöstä (ks. kuva 6).
Aseta takaosan korkeudensäätö
samaan korkeuteen kuin edessä (ks.
kuva 6).
Kiristä 4 ruuvia käsin (ks. kuva 6).

3 Kuvaus
3.1 Tekninen tieto
Tekninen tieto löytyy käyttöohjeiden
viimeiseltä sivulta
3.2 Istuimen korkeuden säätäminen
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Liikuta pikalukitus tangot (1. kuva 7)
oikeaan asentoon, niin että tangot
saa ohjattua pöntön rei'istä.
Laita korotettu wc-istuin pöntön
päälle. Samalla, kun teet tätä, ohjaa
tangot reikien läpi.
Purista pikalukitus tankojen pohja
(2. kuva 7) ja työnnä ne tankoihin
kunnes ne ovat pöntön kanssa
kontaktissa.
Vapauta pikalukon pohja, paina
pikalukkoa ylöspäin ja sitten kiristä
se käsin (kuva 7).
Paina käsinojat niille sopiviin
putkiin. Varmista, että jousisalvat
kytkeytyvät.

3.3 Korotetun istuimen
kiinnittäminen
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Vapauta pikalukko ja sitten purista
yläpäätä ja vedä pikalukko alaspäin.
 Vedä pikalukko pois tangosta ja
poista wc-istuime korottaja.

Käännä istuin ja kansi 45° kulmaan
ja vedä tasaisesti ylöspäin.

Käännä käsinoja ylöspäin 90°.
Käsinojan lukitus aukeaa
automaattisesti.
Vedä käsinoja pois niiden putkista.

3.4 Wc-korottajan poistaminen
1.
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3.5 Wc-istuimen ja kannen
poistaminen

1.

3.6 Käsinojien poisto
1.

2.



4 Ylläpito ja huolto
Tuotteen voi puhdistaa ja desinfioida
sopivilla tuotteilla. Älä käytä mitään
siivousainetta, mikä sisältää liuottimia.
Käytä desinfiointiainetta, jos
tarpeellista, sekä jos tuotetta käyttää
useampi kuin yksi henkilö. Seuraa
desinfiointiaineen valmistajan
käyttöohjetta.
Kun seurataan tarkennettuja siivous ja
turvallisuusohjeita, tuote on
huoltovapaa.
Kaikki korjaukset tulee hoitaa
luvansaannella spesialisti työpajalla.



Teknisiä tietoja

Mitat

Tuotteen Paino:               5,4kg
Tuotteen max. paino:    130kg
Tuotteen väri:                  Valkoinen


