
 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 
URZĄDZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

1. PRZEZNACZENIE 
Urządzenia dla niepełnosprawnych przeznaczone są do użytkowania zarówno w miejscach 
publicznych (szpitale, dworce kolejowe, hipermarkety itp.) jak i w pomieszczeniach mieszkaniowych. 
Zastosowanie tego typu sprzętu ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń 
sanitarnych, jak również ułatwia utrzymanie higieny oraz codziennej toalety i w znacznym stopniu 
zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, korzystających z tych węzłów sanitarnych. 
 
2. MONTAŻ 
Montaż odbywa się za pomocą wkrętów stalowych, po uprzednim nawierceniu w miejscu 
przeznaczenia otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego, oraz 
głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w konstrukcji 
mocującej. 
W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków. 
Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie 
otwory przewidziane przez producenta w danym urządzeniu. 
Dołączone wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły bądź betonu. 
Do podłoża wykonanego z siporexu lub cegły dziurawki należy zastosować wkręty przeznaczone do 
tego typu podłoża.  

UWAGA!!! 
NIE NALEŻY STOSOWAĆ URZĄDZEŃ NA PODŁOŻACH WYKONANYCH Z GIPS-KARTONU 

LUB DREWNIANYCH O GRUBOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 50 MM, BEZ UPRZEDNIO 
PRZYGOTOWANYCH WZMOCNIEŃ 

 
Po zamocowaniu należy sprawdzić, czy zamocowane urządzenie posiada odpowiednią 
wytrzymałość. 
Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg 
 
3. UŻYTKOWANIE 
W trakcie użytkowania należy systematycznie sprawdzać czy kołki mocujące nie zostały 
obluzowane.  
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzów należy sprawdzić ich przyczynę i dokręcić śruby lub 
je wymienić. 
W przypadku samoczynnego opadania siedziska, uchwytu uchylnego lub lustra z pozycji pionowej, 
należy dokręcić śrubę mocującą ramię do podstawy. 
 
4. DEZYNFEKCJA 
Sprzęt dla osób niepełnosprawnych jest produktem wielokrotnego użytku.  
Urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304 lub stali czarnej, malowanej proszkowo.  
Dlatego nie należy używać do czyszczenia środków agresywnych typu DOSIA, DOMESTOS itp. 
W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy spryskać produkt 
preparatem w aerosolu typu VIRKON lub środkiem do konserwacji stali nierdzewnej typu Forlux 
ZPS. 
 
OSTRZEŻENIE: 
ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO, KTÓREGO MOCUJESZ SPRZĘT. 
URZĄDZENIE NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY. 

 
 
 

Data produkcji …..........       Pieczęć producenta / dystrybutora 
 



 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 
 

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu: 
- „Producent” oznacza firmę Makoinstal S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 67. 
- „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta. 
 
2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę: 
- dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 3 lata 
 
3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów 
produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność 
producenta. 
 
4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi 
transportowej przez firmę przewozową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu 
przy jego odbiorze. 
Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być 
montowany. 
 
5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają: 
- uszkodzenia mechaniczne, 
- wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub 
sztuką budowlaną), 
- przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem, 
- uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych 
producenta, 
- uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji 
produktów, 
- ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione 
 
6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków: 
- zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia drogą mailową, listowną lub faksem (po otrzymaniu 
zgłoszenia zostanie przesłany formularz reklamacyjny) 
- wypełnienie formularza reklamacyjnego. 
- dołączenie dowodu zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym do reklamowanego urządzenia 
- odesłanie urządzenia w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu. 
Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. 
Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom 
gwarancyjnym. 
 
7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta. 
Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania 
naprawy. 
W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.  
Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne. 
 
8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu 
zapłaconej ceny w wypadku, gdy: 
• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych lub 30 dni roboczych w przypadku, jeżeli naprawa 
wymaga importu części z zagranicy. 
• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatacje, nadal wystąpią usuwane 
wcześniej wady. 
 
9.Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski. 
 
10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 
Cywilnego 

 


