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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Przystawka toaletowa 
Kod produktu: JMC-C 5300KD 
 
 
1. Wykonanie 
Przystawka toaletowa wykonana jest z ultralekkiego 
anodyzowanego aluminium. Posiada regulacje wysokości i 
szerokości dla zapewnienia jak najlepszego dopasowania do 
potrzeb użytkownika. 
 
Zestaw zawiera: 
• Lewą stronę ramy  
• Prawą stronę ramy 
• Łącznik 

 
Elementy przystawki toaletowej: 

a. podłokietniki 
b. regulacja szerokości 
c. element montażowy 
d. regulacja wysokości- sztyft blokujący 
e. nasadki antypoślizgowe 

 
2.  Zastosowanie 
Przystawka toaletowa jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym 
użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest 
dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, 
które utraciły zdolność samodzielnego siadania i 
wstawania. Regulowana szerokość i wysokość pozwala dostosować 
wysokość ramy do rozmiarów muszli sedesowej. 
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3. Montaż  
• W pierwszej kolejności należy zdemontować deskę sedesową. 

W tym celu należy odkręcić śruby mocujące deskę do muszli 
klozetowej.  

• Przystawkę toaletową umieścić w taki sposób aby element 
montażowy znajdował się równo z otworami montażowymi 
muszli.  

• Następnie należy złożyć ramę przystawki.  
• Aby wyregulować odpowiednią szerokość, należy wcisnąć 

metalowy sztyft znajdujący się przy elemencie montażowym, 
wybrać odpowiednią szerokość wewnętrznej rurki, a następnie 
zablokować położenie rurek względem siebie. 

• Aby wyregulować odpowiednią wysokość, należy wcisnąć 
metalowy sztyft znajdujący się na nodze przystawki, wybrać 
odpowiednią wysokość wewnętrznej rurki, a następnie 
zablokować położenie rurek względem siebie. 

• Następnie należy zamontować deskę sedesową. 
Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na 
tym samym poziomie. Nóżki powinny zawsze stabilnie stać na 
podłożu. 
 
4. Specyfikacja techniczna 

Szerokość całkowita 53-63 cm 
Głębokość całkowita 47 cm 

Wysokość 64-74 cm 
Wymiary siedziska 47 cm x 42 cm 

Waga 0,4 kg 
Maksymalne obciążenie 100 kg 

Kolor ramy srebrny 
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5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z przystawki toaletowej, 
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie 
niezgodne z przeznaczeniem. 
 
6. Konserwacja  
Przeglądy 
Należy regularnie wykonywać przegląd wizualny wszystkich 
elementów łączących (zatrzaskowych, zawiasowych) wyrobu, w 
tym:  
• stan sztyftów blokujących do ustawiania wysokości  
• stabilność i wygląd ramy nośnej 

 
Czyszczenie 
Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu 
technicznego przystawki toaletowej: 
• Przystawkę toaletową 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). 

 

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).  
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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! 
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