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INSTALACJA

Instrukcje Ogólne
- Stanowisko do Przewijania Niemowl¹t powinno byæ zainstalowane przez wykwalifikowanego instalatora.
- Stanowisko do Przewijania Niemowl¹t mo¿e utrzymaæ ciê¿ar ponad 115 kg, jednak¿e zosta³o ono 

przeznaczone do u¿ytku dla dzieci nie przekraczaj¹cych 23 kg wagi.
- �ciana i metoda zamocowania powinny byæ wystarczaj¹co solidne, aby utrzymaæ przewidziane obci¹¿enie.

Producent i dystrybutorzy niniejszego Stanowiska do Przewijania Niemowl¹t nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci za nieprawid³owo zainstalowane urz¹dzenia.

INSTALACJA KOTWICZKI KOLANKOWEJ

Przed Instalacj¹

1. Sprawdziæ, czy pude³ko nie zosta³o uszkodzone podczas transportu. 
2. Upewniæ siê, ¿e zestaw zawiera wszystkie czê�ci.

Zestaw powinien zawieraæ:
1 Stanowisko do Przewijania Niemowl¹t
1 torebkê z elementami do instalacji urz¹dzenia, zawieraj¹c¹:

4 za�lepki na otwory, �rednica 38 mm 
4 wkrêty do czê�ci metalowych (blachowkrêty), 1/4-20 x 2-1/2"
4 wkrêty do drewna 1/4" x 3"
4 podk³adki
4 kotwiczki kolankowe

3. Stanowisko do Przewijania Niemowl¹t nale¿y umie�ciæ w miejscu, gdzie nie bêdzie ono
przeszkadzaæ w ruchu. 
4. Nale¿y zostawiæ odpowiednio du¿o miejsca z przodu urz¹dzenia, aby zapewniæ do niego
odpowiedni dostêp.
5. Proszê pos³u¿yæ siê tym arkuszem jako wzorcem do wyznaczenia czterech punktów zamocowa-
nia. Przy wysoko�ci sto³u 32 - 34 cale (81- 86 cm), ni¿sze umocowania powinny znajdowaæ siê
pomiêdzy 37 i 39 cali (94 - 99 cm) powy¿ej koñca pod³ogi. Nale¿y pos³u¿yæ siê poziomic¹ w celu
zapewnienia zamontowania w poziomie.

Poci¹gn¹æ mocno za uchwyt.
Przesun¹æ nak³adkê w kierun-
ku �ciany.

Wsun¹æ kotwiczkê w otwór. Rozdzieliæ paski.



Monta¿ na �cianach pustych

Wa¿ne:
Zamocowanie urz¹dzenia musi byæ odpowiednio wzmocnione, aby utrzymaæ przewidziane
obci¹¿enie. Przynajmniej 2 punkty zamocowañ po tej samej stronie musz¹ przypadaæ na drewniane
lub metalowe s³upki.
Je�li konieczne, nale¿y u¿yæ lokalizatora s³upków, aby zlokalizowaæ ich po³o¿enie.

Drewniane s³upki:
- Wydr¹¿yæ w drewnie otwory o �rednicy 1/8" (3mm) przy czterech punktach zamocowañ. Je�li tylko
dwa otwory przypadaj¹ na s³upek, wydr¹¿yæ dwa otwory o �rednicy 1/2" (13 mm) w pustej �cianie
na czê�ci bez s³upków i zainstalowaæ kotwiczki kolankowe tak, jak opisano na poprzedniej stronie. 
- Zainstalowaæ urz¹dzenie za pomoc¹ �rub samogwintuj¹cych (lub wkrêtów do czê�ci metalowych
z kotwiczkami kolankowymi) i za³¹czonymi podk³adkami. Nie dokrêcaæ do koñca.
Metalowe s³upki:
- Wywierciæ otwory o �rednicy 1/2" (13 mm) przy czterech punktach zamocowañ. Nale¿y upewniæ
siê, ¿e przynajmniej dwa otwory po tej samej stronie wchodz¹ w metalowy s³upek. Zainstalowaæ
kotwiczki kolankowe tak, jak opisano na poprzedniej stronie. 
- Zainstalowaæ urz¹dzenie za pomoc¹ za³¹czonych blachowkrêtów i podk³adek. Nie dokrêcaæ do
koñca.  
- U¿yæ poziomicy, aby zapewniæ poziome u³o¿enie p³aszczyzny do przewijania i mocno dokrêciæ
wszystkie cztery �ruby. 

Uwaga: Przy monta¿u urz¹dzenia na p³ytkach ceramicznych, nale¿y wywierciæ otwory przej�ciowe
tylko w p³ytce za pomoc¹ wiert³a murarskiego. Nale¿y u¿yæ wiert³a 5/16" (8mm), aby wkrêciæ �ruby
do drewna lub wiert³a 1/2" (13 mm) dla kotwiczek kolankowych.

Monta¿ na �cianach murowanych

Instalacja na �cianach murowanych wymaga czterech ko³ków rozporowych 1/4" x 1" (6 mm x 25 mm)
i czterech ko³kowkrêtów 1/4" x 1-1/4" (6 mm x 30 mm), które nale¿y zakupiæ oddzielnie w sklepie
ze �rubami lub materia³ami budowlanymi. 
- Wywierciæ otwory o odpowiedniej �rednicy (zazwyczaj wskazanej na ko³ku rozporowym) na
g³êboko�æ minimum 1-1/8" (29 mm) przy czterech punktach zamocowañ. 
- Wsun¹æ cztery ko³ki rozporowe i wbiæ je m³otkiem równo z powierzchni¹ �ciany.  
- Zainstalowaæ urz¹dzenie za pomoc¹ czterech ko³kowkrêtów i za³¹czonych podk³adek. Nie dokrê-
caæ do koñca.
- U¿yæ poziomicy, aby zapewniæ poziome zamontowanie sto³u do przewijania i dokrêciæ mocno
cztery wkrêty do drewna za pomoc¹ klucza nasadowego.

Testowanie i monta¿ koñcowy

- Kilkakrotnie otworzyæ i zamkn¹æ urz¹dzenie w celu sprawdzenia czy otwiera siê ono lekko i ³atwo.
- Umie�ciæ ciê¿ar ok. 70 funtów (32 kg) na p³aszczy�nie sto³u do przewijania i sprawdziæ, czy
urz¹dzenie jest bezpiecznie przytwierdzone i czy w �cianie nie powstaj¹ ¿adne pêkniêcia lub
obsuniêcia.
- Zainstalowaæ cztery za�lepki na otwory na �ruby umocowañ mocno je naciskaj¹c.
- Je�li wszystko zosta³o wykonane zgodnie z instrukcjami, Stanowisko do Przewijania Niemowl¹t jest
ju¿ bezpieczne i gotowe do u¿ytku.



KONSERWACJA

Instrukcje Ogólne

- Nale¿y upewniæ siê, ¿e pojemnik na podk³adki higieniczne jest zawsze wystarczaj¹co pe³ny.
Podk³adki higieniczne s¹ konieczne, aby zapewniæ barierê pomiêdzy dzieckiem i powierzchni¹
przewijania i zapobiegaæ rozprzestrzenianiu siê infekcji. 
- Codziennie nale¿y dok³adnie wyczy�ciæ urz¹dzenie za pomoc¹ ciep³ej wody i delikatnego �rodka
antybakteryjnego, a nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹ i wytrzeæ do sucha. Nie stosowaæ �ciernych �rod-
ków czyszcz¹cych. 
- Okresowo sprawdzaæ czy urz¹dzenie pozostaje bezpiecznie przymocowane do �ciany i czy ¿adne
czê�ci urz¹dzenia ani instalacja na �cianie nie ucierpia³y na skutek wandalizmu lub nadmiernego
zniszczenia.

Otwieranie pojemnika na podk³adki

Dó³ pokrywy zamykaj¹cej pojemnik jest zamocowany na zawiasach, a góra jest podtrzymywana
przez ukryty zaczep.
- Przystawiaj¹c kciuk zdecydowanym ruchem nacisn¹æ na �rodkow¹ czê�æ pokrywy.
- Jednocze�nie, chwyciæ �rodek pokrywy wk³adaj¹c drug¹ rêkê w otwór i ci¹gn¹æ w dó³ i na
zewn¹trz.
- Podczas dociskania pokrywy nast¹pi uwolnienie z zaczepu i pokrywa odchyli siê do przodu. 

Uzupe³nianie pojemnika na podk³adki

Stanowisko do Przewijania Niemowl¹t jest zaprojektowane tak, aby mo¿na by³o u¿ywaæ zarówno
papierowych rêczników jak i dwóch formatów plastyfikowanych podk³adek higienicznych. Przy
stosowaniu w¹skich podk³adek nale¿y unie�æ metalowy prêt znajduj¹cy siê w pojemniku i w³o¿yæ
wk³adki pod spód. 


