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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 

Easy-Clip WC-magasító, tető nélkül: cikkszám:30 11 52-2 és tetővel: cikkszám: 30 11 53-2 

 
Ön egy Meyra terméket választott, ebből az alkalomból köszöntjük Önt és biztosítjuk arról, hogy választása 
megfelelő volt, ha a mobilitást tartotta szem előtt. Ehhez a termék kiváló segítség lesz. Minden termékünk 
szigorú minőségbiztosítási előírások mellett készül, a gyártás során több vizsgálatot hajtunk végre és a 
feladás előtt egy végső ellenőrzést is végzünk. 
 
ÁTVÉTEL: 
Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - ha lehet az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a szállítás 
során esetlegesen nem sérült-e meg. 
 
LEÍRÁS: 
Ennek a WC-magasító használatával az ülésmagasság kb. 10 cm-rel növelhető. Az Easy-Clip rögzítő rendszer 
segítségével a magasító biztonságosan és gyorsan rögzíthető (szinte) minden WC-csészéhez. 
 
FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 
A WC-magasító – helytakarékossági okokból – darabokban kerül szállításra, 
használat előtt a rögzítő körmöket fel kell szerelni. 
 A műanyag rögzítő csavart a váll részénél pattintsa az L-alakú tartóba! 
 Az L alakú tartót – csavarral a WC-magasító felé – dugja a WC-magasító 

kivágásába! 
 Csavarja be a csavart az óramutató járása szerint! 
 Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is! 
 Hajtsa fel a WC-re szerelt fedelet és ülőkét! 
 Helyezze a WC-ülőkemagasítást a WC-csésze közepére úgy, hogy az első ütköző 

kívülről hozzáérjen a csésze elejéhez! 
 Húzza meg mindkét oldalt a rögzítő csavarokat! 
 Ellenőrizze a biztonságos és szilárd illeszkedést! 
 
LESZERELÉS: 
Kövesse a fentieket fordított sorrendben. 
 
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: 

 A terméket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja (ne alkalmazza, pl. lépcsőként!) 

 Maximálisan 150 kg-mal terhelje a berendezést!  

 Fali rögzítésű csészénél ügyeljen a csésze terhelhetőségére! 

 Ügyeljen arra, hogy a magasító biztonságosan illeszkedjen! 

 A támaszkodó elemeknek és az ülőke peremének szappan és tusfürdő mentesnek kell lennie a 
csúszásveszély elkerülése érdekében! 

 Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a külső sérüléseket! Ne használja, ha sérült! 

 Ne tegye ki az eszközt 85 Celsius foknál magasabb hőmérsékletnek! 

 A gyártó a termékfelelősség körében sem felel olyan veszély- és károkozásért, melyek felügyelet nélküli 
gyermekekkel történhetnek a termék használata kapcsán. 

 A termék teljesíti a 93/42/EWG orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásait és megfelel a 16/2006 
(III. 27.) EüM. rendeletnek. Az EüM Orvostechnikai Hivatalánál 35202/2001 számon regisztrált. 
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ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS: 
A műanyag részekről a szennyeződés hagyományos tisztítószerekkel eltávolítható. A tisztítófolyadék pH 
értéke 6-8 között legyen (enyhén savanyú- enyhén lúgos). Vegye figyelembe a tisztítószer tájékoztatóját is! 
A WC-magasító fröccsenő víz ellen védett. 
Csak hagyományos szereket alkalmazzon a fertőtlenítéshez, tisztításhoz, ne pedig maró- és oldó hatású 
anyagokat! 
 
JAVÍTÁS: 
Ha szükséges, csak eredeti Meyra alkatrészeket használjon. Forduljon a Szakszervizhez! 
 
MŰSZAKI ADATOK: 

Cikkszám.  3011522/3011532 

Mélység/Hossz [cm]:  43 

Szélesség [cm]:  38 

Magasság [cm]:  16 

Terhelhetőség max. [kg]:  150 

Nyílás [cm]:  21,5 x 27 

Rögzítési szélesség [cm] 32,5 – 40,5 

Súly [kg]:  1,3 

 

Megfelelőség 
Az Európai Unió 42/1993 Orvostechnikai Eszközökről szóló irányelveinek és a 4/2009 (III.17) EüM 
rendelet előírásainak megfelel. 

 
 
Garancia: 
 
Magyarországon a Meyra-Ortopedia Kft., mint első forgalomba hozó, az eladás dátumától számított 12 havi 
jótállást vállal a termékre rendeltetésszerű használat esetén. 
 Ezt a tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges 

meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti 
számla bemutatásával lehetséges. 

 Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata.  
 A gumi- és műanyag alkatrészek (ülőlap és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő 

károsodására a garancia nem terjed ki 
 Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, hívja fel szakszervizünket a 06 (1) 230 0593 

telefonszámon vagy jelentse be e-mailben a szerviz@meyra.hu címen. 
 
 
 
Az eszköz sorozatszáma:     Az eladás dátuma: 
 
 
 
 
Forgalmazó pecsétje, aláírása: 
 
 
 
Megj.:  Kép, Illusztráció 

mailto:szerviz@meyra.hu

