
Stanowisko do zmiany pieluch
składane pionowo
Instrukcja montażu

OSTRZEŻENIE
● Niedopełnienie przestrzegania niniejszych ostrzeżeń i instrukcji
montażu mogłoby doprowadzić do poważnych urazów lub śmierci.
● Prosimy przeczytać wszystkie instrukcje przed zamontowaniem
stanowiska do zmiany pieluch składanego pionowo. Prosimy zachować
niniejsze instrukcje. Prosimy ich NIE wyrzucać. SI255-G
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INSTRUKCJA MONTAŻU
WYMAGANY JEST MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.

KONIECZNE NARZĘDZIA:
Poziomnica (A)
Taśma miernicza (B)
Wiertarka z wiertłami (bitami) do betonu 7/32”,
1/8” i 1/2” (C)
Wkrętarka elektryczna z zaokrąglonym bitem
Phillips (D)
● PROSIMY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED
MONTAŻEM stanowiska do zmiany pieluch składanego
pionowo.
● Prosimy rozpakować pudełko i sprawdzić czy zawiera
wszystkie części.

WYKAZ CZĘŚCI
Opis części Ilość
Osprzęt do montażu
Wkręty 3-calowe (3”) do drewna 4
Podkładki wykończeniowe 3/4 cala 4
Wkręty 3” do metalu 2
Podkładki płaskie 3/4 cala 4
Kołki rozporowe uchylne 2
Kapturki 1-1/4 cala 6
Tabliczka na drzwi/ścianę 1

Do stelaży (szkieletów) drewnianych: Do użytku z kołkami rozporowymi:

Wkręty do drewna 3” Zaślepka 3/4” Podkładka
płaska 3/4”

Wkręt do metalu 3” Podkładka
płaska

Kołki rozporowe uchylne Kapturek 1-1/4”

Tabliczkę na drzwi/ścianę
zamontować na zewnątrz drzwi

do pomieszczenia toalety.

Zgodność z
wymogami A.D.A.
(przepisami o
udogodnieniach dla
osób
niepełnosprawnych)

306.3 Odstęp na kolana
307.2 Maksymalnie wystające obiekty
308.2 Zasięg do przodu
308.3 Zasięg w bok
309.4 Obsługa
902.3 Powierzchnia robocza
Spełnia wszystkie wymogi, gdy jest
prawidłowo zainstalowane.
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OSTRZEŻENIE
● Stelaż (szkielet) MUSI być zastosowany co najmniej po jednej stronie stanowiska.
● Stanowisko do przewijania pieluch (przewijak) skałdane pionowo nie jest wytrzymalsze niż kotwy
lub ściany, do których jest przymocowane, a zatem MUSI być porządnie przymocowane aby
wytrzymać obciążenie, do którego utrzymywania jest przeznaczone. W razie jakichkolwiek
wątpliwości prosimy kontaktować się z projektantem budynku lub wykonawcą robót budowlanych.

MONTAŻ BEZ PŁYTY TYLNEJ (INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTY TYLNEJ - STRONA 3.)

1. Umieść drewniany stelaż w miejscu, w którym lewa strona
stanowiska ma być przymocowana do ściany.
2. Odmierz 146cm (57,5 cala) od podłogi i oznacz na ścianie.
Wyznaczy to położenie górnego lewego otworu montażowego.
UWAGA: Znak na ścianie MUSI znajdować się pośrodku drewnianego
stelaża.
3. Otwór w górnym lewym narożniku stanowiska ustaw równo
względem znaku na ścianie i przytrzymaj w takim położeniu.
4. Używając poziomnicy i taśmy mierniczej wyznacz pozostałe trzy
(3) otwory. Po oznaczeniu otworów połóż stanowisko na podłożu.
5. Użyj wiertarki i odpowiedniego bitu, aby wywiercić cztery (4)
otwory w ścianie. Czynność ta może wymagać pomocy drugiej osoby.
UWAGA 1. Przy stelażu drewnianym:
- Jeśli powierzchnię wykończeniową ściany stanowią płyty lub beton
na stelażu drewnianym, użyj wiertła do betonu 7/32 cala aby zrobić
otwór naprowadzający aż do natrafienia na drewniany stelaż, i wtedy
zmień na wiertło 1/8 cala.
- Użyj wkrętów do drewna, podkładek wykończeniowych i podkładek
płaskich. (Rys. a)

UWAGA 2. Przy użyciu kołków rozporowych:
- Jeśli powierzchnia wykończeniowa ściany ma drewniane stelaże,
które nie są rozstawione co 40cm (16 cali) licząc od ich środka,
stelaże metalowe, albo zasadniczą powierzchnię podłoża z bloków
betonowych, użyj wiertła 1/2 cala.
- Użyj wkrętów do metalu opraz płaskich podkładek (Rys. b).
- W otworach NIE znajdujących się w drewnianym stelażu MUSZĄ
zostać użyte kołki rozporowe uchylne (Rys. c).

6. Ustaw otwory w przewijaku równo względem wywierconych
otworów i dobrze przymocuj górny lewy narożnik stanowiska do
przewijania pieluch do szkieletu ściany używając odpowiedniego
wkręta i podkładki. Kontynuuj mocowanie trzech (3) pozostałych
narożników używając odpowiedniego wkręta i podkładki, tak jak
opisano w Uwadze 1. lub Uwadze 2.

Zaślepka

Wkręt do
drewna

Podkładka
płaska Stelaż drewniany

Rys. c

OSTRZEŻENIE
● Wszystkie 4 oznakowane miejsca MUSZĄ być wykorzystane dla bezpiecznego zamontowania.
Dolne otwory gwarantują bezpieczeństwo montażu dzięki metalowym wspornikom.

6. Upewnij się, że wszystkie cztery (4) wkręty są mocno dokręcone i nałóż kapturki na łby wkrętów.

Użycie kołków rozporowych:
1. Włóż metalowy koniec kołka rozporowego do otworu 1/2 cala.
2. Wsuń ząbkowany pasek aby dopasować kołek względem ściany.
3. Oderwij odłamywalne części kołka rozporowego (Rys. d).
4. Ustaw otwory w stanowisku równo względem kołków rozporowych i dobrze
przymocuj górny lewy narożnik stanowiska do ściany używając wkrętów do metalu
i podkładek płaskich. Nastepnie przymocuj trzy (3) pozostałe narożniki używając
odpowiednich wkrętów i płaskich podkładek
5. Upewnij się, że wszystkie cztery (4) wkręty są mocno dokręcone i załóż kapturki
na łby wkrętów.
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ZALECANA BLOKADA:
Jeśli ściany nie posiadają drewnianych szkieletów (stelaży),
wówczas konieczna jest dodatkowa blokada. (Rys. e)
Skontaktuj się z projektantem budynku lub wykonawcą robót, aby
upewnić się, że blokada jest wystarczająca i zgodna z prawem
budowlanym.

OBSŁUGA:
Obróć podstawę w dół. Umieść niemowlę na wierzchu powierzchni
do przewijania. Skorzystaj z systemu ograniczającego ruchy, jak
opisano poniżej. Gdy dziecko zostanie przewinięte, rozepnij system
ograniczający ruchy i obróć podstawę z powrotem do góry w
stosunku do ściany.

UŻYCIE SYSTEMU OGRANICZAJĄCEGO RUCHY:
Umieść dziecko tak, aby pas ograniczający ruchy znajdował się na jego brzuszku. Obróć
wierzch (górną część klamry) do góry i włóż pasek w klamrę. Przeciągaj pasek przez klamrę
dotąd, aż będzie przylegał ściśle do niemowlęcia. Obróć górną część klamry w dół, aby
zablokować pasek na miejscu. Przesuń czerwony element blokujący nad górną część
klamry (Rys. f). Wykonaj czynności w odwróconej kolejności, aby poluzować pasek.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Sprawdzaj co miesiąc cały metalowy osprzęt oraz części składowe i, jeśli trzeba, upewniaj się, że
elementy mocujące są mocno dokręcone i że nie ma żadnych brakujących lub uszkodzonych części.
Nie użytkuj urządzenia jeśli jakiejkolwiek części brakuje lub jakaś jest uszkodzona. Kontaktuj się z
obsługą klienta, aby zamówić części zamienne. Nie stosuj zamienników oryginalnych części. Aby
uzyskać części zamienne skontaktuj się z obsługą klienta pod 1-877-716-2757.
Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki z delikatnymmydłem lub łagodnym, uniwersalnym środkiem
czyszczącym. Nie stosuj żadnych silnie działających chemicznych środków czyszczących, które mogą
być niebezpieczne dla dzieci.

OSTRZEŻENIE
● Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki.
● Unikaj poważnych urazów spowodowanych wypadnięciem lub wysunięciem się dziecka. Zawsze korzystaj z systemu
zabezpieczającego (ograniczającego ruchy).
● Dokładanie na urządzeniu lub hakach na torebki ponadnormatywnych obciążeń, jak paczki, opakowania czy akcesoria,
które powodują przekroczenie limitu wytrzymałości na obciążenie 27kg (50 funtów), może spowodować chwianie się
urządzenia lub zagrażające bezpieczeństwu, niestabilne warunki do przewijania.

Zastosowanie systemu montażowego tylnej płyty
Jeżeli stanowisko zostało Państwu dostarczone z tylną płytą, prosimy postępować według niniejszych instrukcji.
Jeśli tylna płyta nie była dostarczona, a chcieliby Państwo ją zamówić, prosimy zobaczyć informacje na s.1.
Tylna płyta jest przewidziana dla poprawienia sposobu mocowania poprzez ułatwienie montażu pojedynczej
osobie oraz dodatkowe wzmocnienie w porównaniu z zainstalowaniem tylko samego urządzenia tj. bez płyty.

OSTRZEŻENIE
● Stelaż (szkielet) MUSI być umieszczony i zastosowany przynajmniej po jednej stronie stanowiska do zmiany pieluch.
● Stanowisko nie jest bardziej wytrzymałe niż kotwy lub ściany, do których jest przymocowane, a zatem MUSI być porządnie
zamocowane aby utrzymać obciążenie, do utrzymywania którego jest przeznaczone. W razie jakichkolwiek zapytań czy
wątpliwości skontaktuj się z projektantem budynku lub wykonawcą robót budowlanych.
● Oprócz użycia tylnej płyty montażowej, instaluj stanowisko do zmiany pieluch składane pionowo używając 4 dostarczonych
wkrętów montażowych. Sama tylko tylna płyta NIE jest wystarczającą metodą mocowania.

1. Umieść drewniane stelaże na ścianie w miejscachmontażu stanowiska.
2. Odmierz 1054mm (41 5/8 cala) od podłogi i zaznacz na ścianie.

UWAGA: Znak na ścianie musi być pośrodku drewnianego stelaża.
3. Używając dwóch (2) wkrętów do drewna i, w razie potrzeby, kotew (nie dostarczane),
przymocuj tylną płytę do ściany.

UWAGA: Dolna krawędź tylnej płyty MUSI być skierowana na zewnątrz od ściany (Rys. g).
4. Nasuń wgłębione miejsce z tyłu przewijaka na krawędź (brzeg) tylnej płyty.
5. Powróć do 5. etapu montażu.

Rys. g

Płyta
tylna -
widok
z boku


