
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ  

Οδηγίες Συναρμολόγησης 

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία από το προϊόν. 

2. Ξεδιπλώστε το κάθισμα τουαλέτας και κρατήστε το όρθιο. 

3. Προσαρμόστε το μπροστινό πλαίσιο στις πλευρικές υποδοχές πατώντας τα 

μπουτόν που βρίσκονται στις άκρες του. 

4. Σιγουρευτείτε ότι τα μπουτόν του πλαισίου εφαρμόζουν και εξέχουν από τις οπές των 

υποδοχών. 

5. Προσαρμόστε το στήριγμα πλάτης πιέζοντας τα μπουτόν και εισάγοντας πάλι τις άκρες 

του στηρίγματος στις ειδικές υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος των βραχιόνων. 

Σιγουρευτείτε και πάλι ότι τα μπουτόν εφαρμόζουν καλά στις υποδοχές και εξέχουν από 

τις οπές. 

6. Προσαρμόστε το δοχείο στην ειδική αγκύλη που υπάρχει στην μέση του 

καθίσματος και τοποθετήστε το καπάκι στο πίσω μέρος του πλαισίου. 

7. Για να το αποσυναρμολογήσετε, πιέστε τα μπουτόν του στηρίγματος της πλάτης και 

αφαιρέστε το. Πιέστε τα μπουτόν του μπροστινού πλαισίου και αφαιρώντας το από τις 

πλευρικές υποδοχές, διπλώστε το κάθισμα. 

 



 

Ρύθμιση ύψους ποδιών 

1. Πριν το χρησιμοποιήσετε, προσαρμόστε το ύψος του κάθε ποδιού στις 

ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας πως όλα τα πόδια βρίσκονται στο ίδιο ύψος. 

Όταν τα ρυθμίσετε στο επιθυμητό ύψος, κλειδώστε τα πόδια 

ευθυγραμμίζοντας τα μπουτόν στις κατάλληλες οπές, όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχέδιο. 

2. Για να βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι ασφαλισμένα στη θέση τους, πιέζετε ή 

τραβάτε τα πόδια προς τα κάτω. 

Επιπρόσθετες Προφυλάξεις 

1. Το κάθισμα τουαλέτας πρέπει να είναι σταθερό και να πατάνε όλα τα πόδια στο 

πάτωμα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το κάθισμα μπορεί 

να χαλάσει ή να προκληθεί τραυματισμός. 

2. ΜΗΝ εγκαταστήσετε το κάθισμα χωρίς πρώτα να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν 

εγχειρίδιο συναρμολόγησης και χρήσης. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να κατανοήσετε τις 

οδηγίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, πριν συνεχίσετε την εγκατάσταση του 

προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να συμβεί κάποιος τραυματισμός σε άτομο ή 

ζημιά στο προϊόν. 

3. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν χτυπήματα και βλάβες πριν συναρμολογήσετε το 

προϊόν. Εάν υπάρχει κάποια βλάβη - ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Επικοινωνήστε με 

τον προμηθευτή σας για περεταίρω οδηγίες. 

4. Βεβαιωθείτε ότι τα μπουτόν ρύθμισης του ύψους, προεξέχουν όλα από την ίδια και 

αντίστοιχη οπή του κάθε ποδιού. Με αυτόν τον τρόπο θα σιγουρευτείτε ότι τα πόδια είναι 

σωστά ασφαλισμένα στην κατάλληλη θέση και πως έχει επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος.  

5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα περικόχλια είναι καλά σφιγμένα. 

6. Ελέγξτε τα υποπόδια από καουτσούκ των ποδιών για τυχόν σχισίματα, φθορά ή ακόμα 

και αν λείπουν. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει, αντικαταστήστε τα αμέσως.  

7. Και τα τέσσερα(4) υποπόδια των ποδιών πρέπει να ακουμπούν το έδαφος μαζί. 

8. Χρήστες με περιορισμένη φυσική δύναμη πρέπει να παρακολουθούνται και να 

υποβοηθούνται όταν χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κάθισμα. 
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