
Montage / Pflegeanleitung

Mounting / Maintenance Instruction

Instrukcja montażu / konserwacji

DE - Wichtiger Hinweis!

Der Dusch-Klappsitz wurde so entwickelt, um einer maximalen, vertikalen und statischen Belastung von 120 kg standzuhalten. Mehrbelastungen 
können daher zu dauerhaften Schäden führen. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Montageset (Fischer DuoPower 10x50 Dübel und M8 
Schrauben) zur Montage an Beton- oder Vollsteinmauerwerk. Bei der Montage an anderen Wandbeschaffenheiten wie z.B. Porenbeton, Lochsteine, 
verwenden Sie spezielle Befestigungskits, die im Baumarkt erhältlich sind. Bei Vorwandmontagesystemen mit Gipskartonplatten ist es notwendig 
bereits beim Bau der Mauer, die Stelle, an der der Duschsitz geplant wird, durch die Konstruktion mit einer ausreichender Tragfähigkeit zu verstärken. 
Das Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. 

EN - Important Note! 

The wall mounted folding shower seat is designed to withstand a maximum vertical static load of 120 kg, exceeding this loading limit may lead to 
permanent damage. Please use the fixing kit included (Fischer DuoPower 10x50 wall plug and M8 screw) for installation on concrete and solid brick 
walls. When installing on other wall structures, such as aerated concrete, perforated blocks, use special fixing kits available in DIY stores. In case of 
pre-wall mounting systems with plasterboard it is necessary to reinforce the place where the shower seat is positioned, by the structure with the 
sufficient load carrying capacity. The product is intended for indoor use.

PL - Ważne informacje !

Siedzisko prysznicowe ścienne jest zaprojektowane do maksymalnego pionowego obciążenia statycznego 120 kg. Przekroczenie tego limitu może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Do montażu siedziska na ścianach łazienek wykonanych z cegły pełnej lub betonu należy użyć 
załączony w opakowaniu zestaw montażowy (kołki rozporowe Fischer DuoPower 10x50 oraz wkręty M8). W przypadku mocowania na ścianach 
wykonanych z innych materiałów (np. z pustaków z betonu komórkowego, cegły dziurawki) należy użyć innych, odpowiednich kołków i wkrętów 
dostępnych w marketach budowlanych. W przypadku ścian z płyt karton-gipsowych należy koniecznie już podczas budowania ściany wzmocnić 
miejsce gdzie planuje się zamocowanie siedziska, za pomoca ̨ konstrukcji o dostatecznej nośności. Produkt jest przeznaczony do użytku w 
pomieszczeniach.
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DE - Pflege / Wartung

Reinigen nur mit einem feuchten Tuch und Seife, dann trocken wischen. Verwenden Sie keine kratzenden Schwämme, abrasiv wirkenden 
Scheuermittel, und keine Chemikalien, die solche aggressiven Substanzen wie Ammoniak, Bleichmittel, Säuren, Lösungsmittel enthalten. 

Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden 
sind.

EN - Maintenance 

Clean with a moist cloth and soap only, then simply wipe dry. Never use rough sponges, abrasives and chemical cleaners containing aggressive 
substances such as ammonia, bleach, acids, solvents. 

The manufacturer is not liable for damage caused by improper use, faulty installation or care.

PL - Pielęgnacja

Czyścić wyłącznie przy pomocy wilgotnej ściereczki i mydła, następnie wytrzeć do sucha. Nie wolno stosować szorstkich gąbek, preparatów 
przeznaczonych do szorowania zawierających materiały ścierne, oraz środków chemicznych zawierających agresywne substancje typu amoniak, 
wybielacze, kwasy, rozpuszczalniki.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, wadliwego montażu lub konserwacji.
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