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Monteringsvejledning

Kære kunde!
Dit nye toiletsæde er nemt at montere og lige så nemt at tage af igen (fx med
henblik på hygiejnisk rengøring). Den integrerede sænkeautomatik gør, at toi-
letlåget lukker blødt og lydløst.

Gem denne vejledning til senere brug. 
Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen
også følge med.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Teamet fra Tchibo

Sikkerhed 
FARE for børn
• Emballeringsmaterialer skal ligeledes holdes utilgængeligt for børn. Poserne
og folierne er ikke legetøj. Pas på, at de ikke trækkes ned over hovedet, og 
at delene ikke indtages. Fare for kvælning!

• Produktet leveres med forskellige smådele, der er nødvendige for en forsvarlig
montering. Disse dele kan være livsfarlige, ved indtagelse. Hold derfor børn på
afstand, når du monterer toiletsædet.

Rengøring og pleje
Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde børster osv.
til rengøring.

Rengør overfladerne med en let fugtet klud og evt. lidt hygiejnerens, og tør
efter med en tør klud.

Udpakning og bortskaffelse
Fjern omhyggeligt alt emballeringsmateriale, og bortskaf det som sorteret
affald. Pas på, at du ikke kommer til at smide noget af monteringsmaterialet
væk.

www.tchibo.dk/vejledninger   

Toiletsæde

Læs altid 
monteringsvejledningen!

1

Montering

Fastgør først holderne. 
Skru skruerne i – dog ikke for fast endnu.

2

Hold toiletsædet ind mod holderne, og juster
 holderne, så de passer til toiletsædets hængsler.



Klick !

Klick !

43
Skru skruerne fast.

Toiletsædet kan tages af for at rengøre det grundigt. Det gøres
ved at trykke de to låseknapper ind og give slip på dem igen,
hvorefter toiletsædet kan løftes op og tages af.

Klick !

Klick !

Anbring først dækkapperne og
så toiletsædet. Det skal kunne
høres og mærkes, at toilet -
sædet går i indgreb.

For at sikre at sænkeautomatikken holder længe
og fungerer optimalt, må toiletsædet og låget ikke
trykkes ned, når de lukker.
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