
 

 

 
 
 
 

 
 

Стандартний стілець-туалет 
OSD-RB-2105K 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 

 
 
 
 

Дякуємо, що віддали перевагу нашому виробу. 
Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання 
виробу. 

Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/EEC 
 

 



 

Офіційна веб-сторінка: osd.ua 2

 

 

       Попередження! 
 
- До початку експлуатації ретельно вивчіть інструкцію. 
- Завжди перевіряйте, що пристрій знаходиться в робочому стані, перш ніж використовувати його. Не 
використовуйте виріб у випадку пошкодження. 
- Виріб вже готовий до експлуатації і не передбачає будь-якого технічного втручання. 
- Максимальне навантаження 136 кг. ніколи не перевищуйте цей ліміт. 
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1. ОПИС 
Стілець-туалет OSD-RB-2105K  належить до санітарно-гігієнічних виробів, що 
використовується для полегшення догляду за пацієнтами в період реабілітації, а також 
призначений для людей з обмеженими фізичними можливостями. Стілець виготовлений зі 
сталевої рами, оснащений також пластиковим туалетним судном з протикрапельною 
системою та зручною кришкою в центральній частині сидіння. Ніжки стільця оснащені 
гумовими наконечниками, що не ковзають. 
 
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Матеріал рами: сталь 
Ширина сидіння: 45 см 
Висота сидіння: від 43  до 58 см 
Підлокітники: фіксовані 
Вага: 5,2 кг 
Максимальне завантаження: 136 кг 
 
3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ 
 
Витягніть усі елементи стільця з картонної упаковки, звільніть від пакувального матеріалу.  
Приєднайте по черзі всі ніжки до рами стільця. Зверніть увагу, що вони телескопічні, тому 
обов'язково виберіть потрібну висоту і встановіть на однаковому рівні всі ніжки (обов'язково 
перевірте кнопки фіксації). Встановіть спинку стільця у відповідні отвори на задній частині 
рами стільця. Остерігайтеся затискання пальців! Встановіть відро і стільчак у хрестовину 
рами. Стілець для туалету готовий до використання! Конструкція виробу передбачає, що  у 
випадку необхідності перевезення та зберігання стілець можна скласти – отсоединив все 
четыре ножки (попередньо вийнявши судно).  
УВАГА: Сидячи на стільці, тримайтеся за підлокітники, щоб уникнути падіння. 
 
4. ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ 
 
Стілець треба мити теплою водою з м'якими миючими засобами. Не застосовуйте при 
чищенні агресивні засоби та абразивні речовини. Протирайте сухою м'якою тканиною. При 
необхідності обробляйте дезінфікуючими речовинами. Після обробки протирайте насухо. 
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5. ГАРАНТІЯ 
 

 
 
Умови  гарантії: 
 ТОВ “ОСД Східна Європа ” гарантує відсутність заводських дефектів 
й 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 ознак слідів стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу 
тощо); 
в) якщо пристрій використовувався у не по прямому призначенню.  
3.Гарантія не розповсюджується на: 
а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 
б) пошкодження, які викликані попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин тощо; 
в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями.  
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не 
враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів": 
Обмін товару  належної   якості  проводиться за умови, що  він  не використовувався і якщо 
збережено його товарний  вигляд (складений в заводську упаковку),  споживчі властивості,  
пломби,  ярлики,  а  також  розрахунковий  документ, виданий споживачеві разом із 
проданим товаром. 
 
УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація 
виробів може бути змінена виробником без попереднього повідомлення. 
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