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Monteringsanvisning

Kära kund!
Din nya toalettsits är enkel att montera och ta av igen (t.ex. om du vill 
rengöra den hygieniskt). Den integrerade mjuksänkningen gör att sitsen 
fälls ner mjukt och tyst.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 
Om du ger produkten till en annan person ska denna monteringsanvisning
också följa med.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten.

Ditt Tchibo-team

Säkerhetsinformation 
FARA för barn
• Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Påsar och plastmaterial 
är inga leksaker. Se till att barn inte trär dem över huvudet eller sväljer delar
av dem. Kvävningsrisk!

• Produkten levereras med några smådelar för säker montering. Dessa delar
kan utgöra livsfara om de sväljs. Håll barn på avstånd när du monterar 
toalettsitsen.

Skötsel
Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda 
borstar etc. 

Rengör ytan med en lätt fuktad trasa och eventuellt lite toalettrengöring 
och torka efter med en torr trasa.

Uppackning och bortskaffning
Avlägsna allt förpackningsmaterial noga och avfallssortera det. Var 
uppmärksam så att du inte kastar bort monteringsmaterial av misstag.

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Toalettsits

Läs alltid monteringsanvisningen först!

1

Montering

Fäst hållarna först. 
Skruva i skruvarna – men dra inte åt 
dem helt.

2

Håll toalettsitsen mot hållarna och anpassa 
hållarna till toalettsitsens gångjärn.



Klick !

Klick !

43
Dra åt skruvarna.

Du kan enkelt ta av toalettsisten om du vill rengöra den 
hygieniskt. Tryck in säkringsknapparna, släpp dem igen och 
dra av toalettsitsen uppåt. 

Klick !

Klick !

Sätt först på täckkåporna och
sedan toalettsitsen. Du måste
höra och känna att toalettsitsen
klickar i rätt position.

För att mjukstäningen ska fungera länge och 
optimalt bör du inte trycka ner toalettsitsen 
när den sänks ner.
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