
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
KRZESŁO TOALETOWE 

MODEL 9063 

               
 

Dziekujemy za zaufanie jakim nas 
Państwo obdarzyliście wybierając wyroby  
VERMEIREN. 

 

Przed użyciem należy zapoznać się z 
niniejszą instrukcją. 

 
Instrukcja zawiera wskazówki ; jak 
konserwować i serwisować krzesła 
toaletowe. Proszę pamiętać , że 
przestrzeganie niniejszych wskazówek 
pozwoli utrzymać wyrób w najlepszej 
kondycji oraz pozwoli na prawidłowe 
funkcjonowanie przez lata używania. 
 
W razie jakichkolwiek pytań dodatkowych 
proszę kontaktować się ze sprzedawcą. 
Informacje na temat najbliższych 
punktów usługowych lub 
przedstawicieli otrzymać można w 
najbliższym biurze Vermeiren. 
 

DANE TECHNICZNE  

Wysokość całkowita: 840- 985 mm 
Wysokość siedziska od  
podłoża:            490 - 635 mm 
Szerokość całkowita  
krzesła: 620 mm 
Szerokość siedziska: 460 mm 
Wysokość podłokietnika  
od siedziska: 400 mm 
Głębokość siedziska:         470 mm 
Całkowita masa krzesła: 8,5 kg 
Wytrzymałość  
(max. obciążenie): 120 kg 
 
Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian parametrów 
technicznych.  
Tolerancja pomiarów  ± 15 mm / kg 
 
OBJASNIENIA SYMBOLI 

 Waga maksymalna 

 do używania na zewnątrz 

 CE deklaracja 

Przed użyciem zapoznaj się 
z instrukcją obsługi! 

Przestrzegaj wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa! 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  

Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy 
wyrób jest kompletny. Zawartość 
opakowania: 

 tapicerowana deska toaletowa i 
nakładane siedzisko, 

 tapicerowane oparcie, 

 tapicerowane podłokietniki, 
 zawieszany pojemnik toaletowy z 

przykrywką i metalową rączką, 
 instrukcja postępowania, 

Proszę sprawdzić wyrób pod katem 
zniszczeń w transporcie. Jeśli wyrób nosi 
ślady uszkodzeń w transporcie proszę 
zastosować się do poniższej procedury: 
 Proszę skontaktować się i 

poinformować firmę transportową 

 Sporządź listę uszkodzeń 

 Skontaktuj się ze sprzedawcą 
 
OPIS POSTĘPOWANIA 

Krzesełko toaletowe jest dostarczane w 
stanie zmontowanym. Stawiaj  krzesełko 
zawsze na równej powierzchni upewniając 
się , że wszystkie cztery nogi mają kontakt 
z podłożem. Pojemnik sanitarny powinien 
być zawieszony na zaczepach pod 
siedziskiem. Gdy krzesełko nie jest 
używane otwór toaletowy powinien być 
zakryty poduszką , która jest 
wyposażeniem standardowym. 
 

 Należy zawsze ściągnąć pojemnik 
przed transportem. 

 Należy zawsze po użyciu krzesła 

natychmiast opróżnić zawartość 
pojemnika. 

 

WSKAZÓWKA: Wlej trochę wody na 
górną krawędź pojemnika sanitarnego w 
ten sposób uszczelni się on w sposób 
hermetyczny po zatkaniu przykrywką i 
uniknie się nieprzyjemnego zapachu. 
 

REGULACJA WYSOKOŚCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Usuń zatrzask .  
2. Ustaw nóżki  w wymaganej 

pozycji. 
3. Zablokuj zatrzask. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Aby korzystanie z wyrobu było bezpieczne 
należy pamiętać:  
 Podczas stawiania i transportowania 

krzesła należy położyć szczególną 
uwagę na możliwość zranienia się! 

 Nie należy chwytać podłokietników 
dalej niż pozwala na to długość 
ramienia, w przeciwnym razie grozi 
przewróceniem sie krzesła. 

 Przed siadaniem upewnić się, że 
krzesło stoi na płaskiej poziomej 
powierzchni -- Ryzyko przewrócenia, 

 Nie przechylaj się zbyt daleko do 
przodu- Ryzyko przewrócenia! 

 Należy zawsze ściągnąć pojemnik 
przed transportem. 

 Nie przekraczać dopuszczalnych 
obciążeń (patrz tabela Dane 
techniczne), 

 Naprawa i dezynfekcja powinny być 
wykonywane jedynie przez osoby 
uprawnione! 

 Należy zawsze po użyciu krzesła 
natychmiast opróżnić zawartość 
pojemnika. 

 Zwracać uwagę na odpowiedni stan 
stopek przy nóżkach (uszkodzenie lub 
ich brak stwarza niebezpieczeństwo 
„poślizgu” podczas siadania lub 
wstawania z krzesła). 

 Istnieje ryzyko poparzenia - Należy 
zachować ostrożność podczas 
przewożenia przy bardzo wysokich i 
niskich temperaturach (na ostrym 
słońcu, mrozie, w saunie itp.) przez 
dłuższy czas i przy kontakcie ze skórą. 

 Proszę dokładnie zapoznać się z 
instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i 
serwisu. Producent nie bierze 
odpowiedzialność za zniszczenia 
spowodowane przez nie właściwe 
użytkowanie i konserwację. 

 
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

Czyszczenia należy się stosować do 
poniższych instrukcji: 
 

 TAPICERKA / RAMKI  

 Obicia / ramki czyścić szmatką 
zwilżoną gorącą wodą. Uważać, 
aby nie namoczyć obicia. 
 Do usuwania opornych zabrudzeń 
używać delikatnych, dostępnych w 
sprzedaży detergentów. 
 Plamy można usunąć gąbką lub 
delikatną szczotką. 
 Nie wolno używać silnych płynów 
czyszczących, takich jak 
rozpuszczalniki, ani twardych 
szczotek. 

 Nie wolno nigdy czyścić 
urządzeniami parowymi i/lub 
ciśnieniowymi. 
 za szkody powstałe po 
zastosowaniu nieodpowiednich 
środków czyszczących nie 
ponosimy odpowiedzialności, 

 

 Części z tworzyw sztucznych 

Części z tworzyw sztucznych 
krzesło toaletowe należy czyścić 
dostępnymi w sprzedaży środkami 
czyszczącymi do tworzyw 
sztucznych. Używać wyłącznie 
miękkich szczotek lub gąbek. 
Przykładem części z tworzyw 
sztucznych są pojemnik toaletowy 
i ... . 
 

 POWŁOKI ZEWNĘTRZNE  

Wysoka jakość warstwy 
wierzchniej zapewnia optymalną 
ochronę przed korozją.  
W przypadku uszkodzenia 
warstwy wierzchniej poprzez 
zadrapanie lub w inny sposób 

 

 



  MANUAL-9063-vA 2011-02 

należy zlecić wyspecjalizowanemu 
sprzedawcy naprawę powierzchni. 
Podczas czyszczenia używać 
wyłącznie ciepłej wody i zwykłych 
detergentów domowych oraz 
miękkich szczotek i szmatek. 
Upewnić się, że wilgoć nie 
przedostaje się do wnętrza rurek. 
Początkowo części cynkowane 
wymagają wyłącznie przetarcia 
suchą szmatką. Oporne 
zabrudzenia najlepiej usuwać 
odpowiednim dostępnym w 
sprzedaży środkiem do 
czyszczenia części cynkowanych. 

 

PRZEGLĄDY 

Na żywotność krzesła toaletowego ma 
wpływ sposób używania, sposób 
przechowywania, dokonywanie 
regularnych oględzin, utrzymanie w 
czystości. 
 

W zasadzie polecamy dwa razy w roku  
sprawdzenie oraz minimum raz po 
wznowieniu użytkowania krzesła pod 
kątem: 

 Kontroli ramy -deformacje tworzywa, 
pęknięcia i ograniczenie 
funkcjonalności; 

 Wzrokowej  kontroli  uszkodzeń 
powierzchni malowanej (zagrożenie 
korozją); 

 Stanu fizycznego poduszki 
(pęknięcia, wykruszenia, wilgotność) 

 Szczelności  Wiaderka . 

 Kompletności zestawu. 

 Zawartości instrukcji obsługi. 
 Czystości. 

 
 
DEZYNFEKCJA 

Wszystkie części krzesło toaletowe  
mogą być czyszczone 
szmatką dezynfekcyjną. W zasadzie 
wszystkie powierzchnie wózka muszą 
być dezynfekowane zanim 
zostaną przekazane nowemu 
użytkownikowi (do ponownego 
wykorzystania). 

 Środki dezynfekujące może 
stosować  wyłącznie 
upoważniony do tego personel. 

 Należy zakładać ochronne ubranie, 
ponieważ środki dezynfekujące mogą 
podrażniać skórę. Z tego powodu 
powinno się również zwrócić uwagę 
na informacje zawierające porady. 

 Producent odrzuci wszystkie 

roszczenia w związku z 
uszkodzeniami lub urazami 

 spowodowanymi niewłaściwym 
postępowaniem ze środkami 
przeciwzakaźnymi. 

 
Stosować tylko środki dezynfekujące 
znajdujące się  na  liście Instytutu Roberta 
Kocha i sprawdzone procedury 
dezynfekcji przez szorowanie lub 
wycieranie. 
 

Aktualna  lista środków przeciwzakaźnych 
zawartych na liście Narodowego Raportu 
Zdrowia są do uzyskanie w Robert Koch 
Institute (Strona internetowa: www.rki.de). 
 
Wiadro toaletowe  i poduszka siedziska 
nie podlegają ścisłym procedurom 
higienicznym . Części  zamienne  są do  
uzyskania  w firmie dystrybucyjnej. 
 
WYSYŁKA I PRZECHOWYANIE 

Podczas wysyłki I przechowywania 
krzesła toaletowego należy się stosować 
do poniższych instrukcji: 
 Podnośnik pacjenta powinien być 
przechowywany wyłącznie w suchych 
pomieszczeniach (od +5°C do +41°C). 

 Względna wilgotność powietrza: 30–
70%. 

 Zapewnić odpowiednie przykrycie lub 
opakowanie chroniące krzesło toaletowe 
przed rdzą i ciałami obcymi (np. słoną 
wodą, morskim powietrzem, piaskiem, 
pyłem). 

 
GWARANCJA 

Wycinek z „Ogólnych warunków 
prowadzenia działalności”: 
 
(...) 
5. Okres gwarancji obejmujący roszczenia 
gwarancyjne trwa 24 miesiące. 
(...) 
 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych na skutek dokonywania zmian 
strukturalnych produktu, niewystarczającej 
konserwacji, niewłaściwego użytkowania 
lub przechowywania lub korzystania z 
nieoryginalnych części. Gwarancja nie 
obejmuje również części lub części 
ruchomych podlegających naturalnemu 
zużyciu. 
 
UTYLIZACJA 

Podczas utylizacji krzesła toaletowego 
należy się skontaktować z lokalnym 
centrum składowania odpadów lub 
zwrócić produkt wyspecjalizowanemu 
sprzedawcy, który po poddaniu wózka 
procedurze czyszczącej może odesłać go 
do producenta, który z kolei podda 
produkt odpowiedniej utylizacji i 
recyklingowi, rozkładając go na materiały 
składowe. 
 
Materiały pakunkowe można oddać do 
centrum utylizacji lub recyklingu lub 
wyspecjalizowanemu sprzedawcy. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

 
 

SERWIS 

 
Serwisowanie krzesła toaletowego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po dodatkowe informacje techniczne 
oraz listę części zamiennych proszę 

się kontaktować z naszym 
wyspecjalizowanymi dystrybutorami w 
pobliżu miejsca zamieszkania. Więcej 

informacji na naszej stronie 
www.vermeiren.pl. 

 
 
 
 
 

VERMEIREN 
Polska Sp. z o.o. 

Ul. Łączna 1 
PL-55-100 Trzebnica 

 
Tel. +48(0)71 387 42 00 
Faks +48(0)71 387 05 74 

Website: www.vermeiren.pl 
E-mail: vermeiren@vermeiren.pl 
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