
 

MULTIFUNKCIÓS SZÉKEK FÜRDŐSZOBÁBA 
RP780-1-2 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

             I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 
rendelte alapján (2017 április 5) 

 
1. BEMUTATKOZÁS 
Köszönjük, hogy MOPEDIA többfunkciós széket vásárolt fürdőszobához Moretti S.p.A. Ez a használati 
útmutató néhány javaslatot ad a választott termék helyes használatára, és értékes tanácsokat ad az 
Ön biztonsága érdekében. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Ha 
kérdése van, tanácsért és segítségért forduljon a viszonteladóhoz. 
2. RENDELTETÉS 
A Moretti MOPEDIA többfunkciós fürdőszobai székei járási nehézségekkel küzdők zuhanyozásában és 
fürdőszobájában való segédeszközként szolgálnak. Négy funkciót tartalmaznak egyben: vízemelő 
stabilizátort, víztartót, komódszéket és zuhanyülést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A Moretti S.p.A. a saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és 
forgalmazott és a cukornád kategóriájába tartozó termékek megfelelnek a (EU) 2017/745 
orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben és a további módosításokban meghatározott vonatkozó 
rendelkezéseknek. 
Ennek érdekében a Moretti S.p.A. saját felelősségére az alábbiakat garantálja és kijelenti: 
1. A kérdéses eszközök megfelelnek a (EU) 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető 
követelményeinek, amint azt a fenti irányelv VII. melléklete előírja. 
2. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐESZKÖZÖK 
3. A szóban forgó eszközöket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA 
4. A szóban forgó eszközök NEM STERIL csomagolásban kerülnek értékesítésre 
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni 
6. NE használja/telepítse a kérdéses eszközöket semmilyen más célra 
mint amit a Moretti S.p.A. kifejezetten jelez. 
7. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a (EU) 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló 
dokumentációt a megfelelő hatóságoknak és a további módosításokat. 

VIGYÁZAT! 
• Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben 
• A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a 
termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért. 

• A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes 
értesítés nélkül megváltoztassa. 



4. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 
• A készülék használata előtt OLVASSA EL figyelmesen a teljes kézikönyvet 
• A készülék helyes használatához mindig konzultáljon orvosával vagy terapeutájával 
• Győződjön meg arról, hogy a terméket hiánytalanul szállítja, és tartsa hőforrásoktól távol 
• HASZNÁLATI ÉRTÉK – a készülék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg 
• NE engedje, hogy gyerekek játsszanak vagy kezeljék a készüléket 
5. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
5.1 Többfunkciós székek fürdőszobába 
RP780 Fix modell 
RP781 Összecsukható modell 
RP782 Leszerelhető modell görgőkkel 
 
A MOPEDIA fürdőszobai többfunkciós székek eloxált alumíniumból készülnek, kényelmes PVC székkel 
és csúszásmentes gumi hegyekkel. 2,5 cm-enként állítható magasságú. Négy funkciót tartalmaznak 
egyben: vízemelő stabilizátort, víztartót, komódszéket és zuhanyülést. Rendelhető fix modell, 
összecsukható és görgőkkel leszerelhető. 
6. HASZNÁLAT ELŐTT 
• Mindig ellenőrizze, hogy nem kopott-e el valamelyik alkatrész, hogy a készüléket személy- és 
vagyonbiztonsággal használja. 
• Ellenőrizze a készülék helyes összeszerelését 
7. ÖSSZESZERELÉS ELŐTT 
Csomagolja ki a terméket és ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. Ha a termék 
megsérül, forduljon a legközelebbi forgalmazóhoz. 
8. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS 
RP780 Helyezze be a WC-tartót a már összeszerelt termékbe, ügyelve arra, hogy a tartó megfelelően 
illeszkedjen a vízszintes hátsó rúdhoz. 
RP781 Nyissa ki a keret oldalait, emelje fel a már összeszerelt WC-tartóval ellátott részt, és rögzítse a 
két végét az oldalsó részekhez. Ezután szerelje fel a hátsó rudat. 
RP782 Illessze be a két vízszintes rudat az oldalsó részek támasztékaiba, így a biztonsági kapcsoknak 
köszönhetően blokkolja őket. Helyezze be a WC-tartót, ügyelve az illeszkedésre 
megfelelően a vízszintes hátsó rúddal. 
 

 
9. ÜLÉS 
Nyomja meg a biztonsági kapcsot a székek magasságának beállításához úgy, hogy eltávolítja a láb 
belső részét, és állítsa a lyukakat a kívánt magasságba. Ellenőrizze, hogy mind a négy láb azonos 
magasságban van-e beállítva. 
 
MEGJEGYZÉS Mielőtt leülne: 
- Helyezze a terméket sima és szilárd felületre, és ha van, rögzítse a görgők fékjeit 
- Győződjön meg arról, hogy a reteszelő retesz rögzítve van, és a termék stabil helyzetben van 
10. FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLATA 



• Legyen óvatos a nedves és csúszós felületeken 
• NE használja olyan betegnél, akinek súlya meghaladja a termék címkéjén és a jelen kézikönyv 
műszaki jellemzői című fejezetében feltüntetett súlyt. 
• A szék csak kemény, sík felületen használható. Ne használja a széket lépcsőn, lejtőn vagy lejtőkön 
• Ne használja a széket a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon 
Elhárítunk minden felelősséget a szék helytelen használatáért 
• Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig vízzel érintkezzen 
• Rendszeresen ellenőrizze a termék stabilitását és keménységét, valamint a hegyek és görgők 
állapotát. Egyszer viselt csere 
• Ha kétségei vannak a használattal, beállítással vagy karbantartással kapcsolatban, forduljon a 
forgalmazóhoz 
• A lehetséges kockázatok elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől 
11. HOGYAN KELL ALKALMAZNI 
• Álljon be úgy, hogy testsúlyával az ülésszerkezeten üljön. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát 
nyomja 
• Mindig mindkét karjára támaszkodva álljon fel és tartsa egyensúlyát 
• Ha mozgási nehézségekkel küzdő személy használja a széket, mindig segítse őket az ülésben vagy a 
székből való felállásban 
 
 
 
 
12. KARBANTARTÁS 
A MORETTI MOPEDIA készülékeit gondosan ellenőrzik, és a piacra kerülést követően EC-jelöléssel 
látják el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a készüléket kétévente 
ellenőriztesse a gyártóval vagy az erre felhatalmazott laboratóriummal. 
Az időszakos ellenőrzés a következő részek vizsgálatát jelenti: 
• A szék váza és a csatlakozó alkatrészek 
• Ellenőrizze a kerekek rögzítését és működését a fékkel 
• Ellenőrizze az összes hegesztési pontot 
• Ellenőrizze a hegyek kopását, ha vannak 
Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. 
13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS 
13.1 Tisztítás 
A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő 
arányban) vízzel elkeverve. 
 
 
 
 
 
 
A gyártó cég nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét 
károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz. 
13.2 Fertőtlenítés 
Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszert. 
14. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK 
14.1 Általános ártalmatlanítási feltételek 
Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyezett edényt a kommunális hulladékhoz. Javasoljuk, 
hogy a fürdőszéket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából. 
 
15. MŰSZAKI JELLEMZŐK 

VIGYÁZAT! 
Ne mozgassa a segédeszközt, ha a beteg ül 

FIGYELEM! 
Tisztításkor ne használjon súrolószert, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószert, fertőtlenítőszert és 
acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását 
okozzák. 



 

 
 
16. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK 
 

 

 
 
 
17. GARANCIA 
A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy 
gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. 
A jótállás nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy 
módosításából eredő károkra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem 
érvényes. A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. Moretti nem 



felelős a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem megfelelő használatból eredő 
vagy más módon okozott károkért. 
A Moretti nem vállal garanciát a termékekre a sérülésekre vagy hibákra az alábbi feltételek mellett: 
természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák miatti 
károk (ha van), nem a Moretti által szállított pótalkatrészek használata, nem megfelelő használat, 
nem engedélyezett átalakítás, szállítási sérülés (a Moretti eredeti szállításán kívül), vagy a 
kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás. A garancia nem vonatkozik azokra az 
alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak. 
18. JAVÍTÁSOK 
18.1 Garanciális javítás 
Abban az esetben, ha a Moretti termékben anyag- vagy gyártási hiba lép fel a jótállási idő alatt, a 
Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból. 
A Moretti saját belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a garanciális tételt a Moretti 
márkakereskedőnél vagy a Moretti telephelyén. A javítás munkadíját a Moretti terhelheti, ha a 
javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem újítja meg vagy hosszabbítja meg a garanciát. 
18.2 A garancia nem terjed ki a javításra 
A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye 
után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási 
költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó 
termékek javítására a termék megjavításának napjától számított hat (6) hónapos jótállás vonatkozik. 
18.3 Nem hibás készülék 
A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, 
hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a 
vásárló fizeti. 
19. ALKATRÉSZEK 
Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk. 
20. MENTESÜLÉSEK 
A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátain belül, a 
Moretti nem kínál semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos képviseletet, garanciát vagy feltételt, 
beleértve a nyilatkozatokat, 
az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértés hiányára és a beavatkozásra 
vonatkozó garanciák vagy feltételek. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata 
zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási 
időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett 
garancia időtartamának korlátozását, illetve a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy 
korlátozását. 
fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatban. Ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, 
hogy a jelen jótállás bizonyos felelősségkizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia 
előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 
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