
 

 
 
 

ВИСОКЕ ТУАЛЕТНЕ СИДІННЯ 
OSD-RPM-67034 (з підлокітниками) 
OSD-RPM-67032 (без підлокітників) 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

 
 

 

 
 
Цей продукт відповідає 

європейській Директиві93/42/EEC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Уся нашапродукція 

спроектована і виготовлена з матеріалівнайвищої якості, щоб запропонувати 
максимальнийкомфорт і безпеку користувачеві. 
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        Попередження 
   
1)ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ 

ІНСТРУКЦІЮ. 
2)ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТИСЯ В 

РОБОЧОМУ СТАНІ, Перш ніж ВИКОРИСТАТИ ЙОГО. НЕ ВИКОРИСТАЙТЕ 
ВИРІБ У РАЗІ ЗНОСУ АБО У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ. 

3)ВИРІБ ПІДГОТОВЛЕНИЙ До ЕКСПЛУАТАЦІЇ І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ 
ЯКОГО-НЕБУДЬ ТЕХНІЧНОГО ВТРУЧАННЯ. 

 
 
 
 
 
 
 
ОПИС 
Високі туалетні сидіння(з підлокітниками і без підлокітників) належать до 

1-го класу медичних виробів. Сидіння призначені для полегшення доступу 
користувача до сидіння туалету, запобігають навантаженню на суглоби і тиск 
на стегнову частину; дозволяють користувачеві легше і безпечніше вставати і 
сідати. 

Високі туалетні сидіння OSD забезпечують високу стабільність завдяки 
системі кріплення і двом підлокітникам (OSD - RPM - 67034). Контурний 
профіль поверхні сидіння допомагає коригувати правильне ортопедичне 
положення тазової частини тулуба, а також додатковий розподіл ваги. 

Сидіння виготовлені з білого міцного пластика;підлокітники з алюмінієвих 
трубок з м'яким покриттям. 

ІНСТРУКЦІЇ ПО УСТАНОВЦІ 
1. Розблоковуйте систему кріплення, відгвинтивши болти. 
2. Спочатку встановите задню частину сидіння безпосередньо на сидіння 

унітазу, потім зафіксуй тепередню частину. 
3. Зафіксуйте сидіння і заблокуйте систему кріплення. 
4. Переконайтеся, що сидіння встановлене стабільно і надійно, відсутній 

люфт. При необхідності ретельніше закріпіть болти. 
УВАГА 
- Туалетні сидіння OSD застосовані до більшості стандартних унітазів. 
- Необхідно періодично оглядати сидіння на стійкість. 
- Користувачам з обмеженою працездатністю рекомендується використати 

допомогу асистента. 
- Максимально допустиме навантаження 100 кг НІКОЛИ не перевищуйте 

цей ліміт. 



 3

- Після кожного використання виріб необхідно ретельно мити і 
дезинфікувати щоб уникнути появи перехресних інфекцій. 

ВАЖЛИВО! При митті не опускайте виріб повністю уводу. Не 
використайте сильні миючі засоби. 

 
 
Умови гарантії: 
ТОВ “ОСД Східна Європа” гарантує відсутність заводських дефектів і 

роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 
дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції. 

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. 
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 
а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції; 
б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба 

самостійного ремонту виробу); 
в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.  
3. Гарантія не розповсюджується на: 
а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 
б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин; 
в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями 

(перепади напруги у мережі тощо), неправильне підключення пристрою. 
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 

(чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу. 
Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і 

якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а 
також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим 
товаром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:___________      Підпис______________ 


