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Dobre uczucie każdego dnia 

Toalety myjące MEWATEC przynoszą 
niespotykaną dotąd świeżość i nowe 
spojrzenie na życie. Witamy w 
innowacyjnym świecie higieny, zdrowia i 
dobrego   samopoczucia.Bądź zawsze o 
krok do przodu i ciesz się tym każdego dnia. 
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                Dziękujemy, za wybranie toaletowej deski myjącej Mewatec. 
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WSTĘP  

Wybrałeś deskę myjąca MEWATEC a tym samym zdecydowałeś się na  korzystanie z 
nowoczesnego podejścia do higieny osobistej. Gratulacje. Deski MEWATEC to przede wszystkim 
prostota obsługi za którą kryje się innowacyjna i niezawodna niemiecka technologia, spakowana w 
smukłej i nowoczesnej obudowie, która oszczędza miejsce w łazience. 

Higiena osobista:   

Mycie za pomocą deski MEWATEC odbywa się bez dodatkowych narzędzi i praktycznie bez 
użycia rąk. Wystarczy jeden palec, aby w pełni wykorzystać jej możliwości. Korzystanie z deski 
myjącej to najwyższy możliwy komfort i higiena niemożliwa do osiągnięcia przy korzystaniu ze 
zwykłego bidetu a tym bardziej z papieru toaletowego. 

MEWATEC ma istotne zalety:   

Większość ludzi myje ręce kilka razy dziennie. Jeśli wytrzemy dłonie chusteczką higieniczną, 
odniesiemy wrażenie, że nie zrobiliśmy wszystkiego, żeby je oczyścić. Oczyszczanie wodą jest 
bardziej skuteczne, a przede wszystkim bardziej higieniczne. Skoro nie używamy suchego papieru 
do czyszczenia naszych dłoni, to dlaczego mielibyśmy go używać do zdecydowanie bardziej 
wrażliwych części naszego ciała.  Przez kilka stuleci w wielu kulturach pozbywano się 
zanieczyszczeń za pomocą wody i tradycyjnego bidetu. Przełom tego urządzenia nastąpił 
niedawno, dzięki naszym inżynierom, którzy od ponad 30 lat usprawniają deski myjące. Obecnie 
dzięki znakomitej funkcjonalności i prostocie obsługi nasze urządzenia nieustannie podbijają serca 
nowych nabywców. 

Zanurz się w świecie higieny i czystości. 

WAŻNE INFORMACJE  

Instrukcja obsługi  

Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania z deski myjącej MEWATEC, prosimy o 
szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. 

Przeznaczenie 

Dokonałeś zakupu toaletowej deski myjącej. Jej przeznaczeniem jest precyzyjne mycie obszarów    
intymnych oraz ewentualne suszenie wyżej wymienionych miejsc za pomocą wbudowanej 
suszarki. Jeśli urządzenie będzie wykorzystywane do innych celów, niż zostało to wymienione to 
wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej będą anulowane. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

 Nie wolno stawać na siedzisku i pokrywie deski.  

 Chroń jednostkę przed wyjątkowym obciążeniem. 

 Nie należy demontować urządzenia i dokonywać samodzielnych napraw urządzenia.  

 Nie palić w pobliżu urządzenia. 

 Nie należy używać deski myjącej w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu. 

 Jeśli toaleta nie jest używana przez dłuższy czas, przerwij dopływ wody do urządzenia. 

 Proszę usuwać plamy wilgotną ściereczką. W przypadku silnych zabrudzeń użyj neutralnego  

detergentu. Przed zastosowaniem spróbuj nałożyć niewielką ilość w niewidocznym miejscu. 

 Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami, benzyną lub innymi środkami wybielającymi.  

Nie używaj nylonowych gąbek lub ręczników do czyszczenia. 

 Dzieci powinny korzystać z deski myjącej tylko pod opieką dorosłych. 

 Proszę używać tylko oryginalnych akcesoriów.  

 

 



Instrukcja obsługi 
Sporządzono 07/2017 

 

MEWATEC N500 / N500A / N500SA 
Wszystkie prawa zastrzeżone  

MEWATEC®
 

5/21 

Instrukcja obsługi serii N 
 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA / DŁUGOŚĆ UŻYTKOWANIA  

Toalety myjące marki MEWATEC to nie tylko komfort, ale również codzienne dbanie o własne 

zdrowie. Efekt dobrego samopoczucia i świeżości po każdym toalecie, jest wyjątkowy. Przykłady 

użycia są następujące: 

 
Przeznaczenie prywatne ☺☺☺ 

 

Biura / przychodnie lekarskie  ☺☺☺ 
 

Hotele ☺☺☺ 
 

Domy spokojnej starości  ☺☺☺ 
 

Szpitale, domy opieki ☺☺☺ 
 

SPA i kluby fitness ☺☺☺ 
 

Dla osób niepełnosprawnych ☺☺☺ 

 

PLANOWANIE INSTALACJI  
 

Na co należy zwrócić uwagę przed instalacją: 

 Pomieszczenie powinno być zawsze chronione przed mrozem. 

 Powierzchnia  miski WC powinna być równa i płaska.  

 Przed instalacją urządzenia należy umieścić deskę myjącą na misce WC i sprawdzić jej 
dopasowanie. 
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ZAWARTOŚĆ DOSTAWY / MATERIAŁY INSTALACYJNE  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A deska myjąca serii N 
B + C płyta podstawy+ płytki montażowe* 

D + E śruby (stal nierdzewna) + plastikowe 
kołki 

 

złącze T 3/8 3/8 3/8 
Cal (z uszczelką) 

 

Instrukcja obsługi 

   

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Wąż ciśnieniowy 3/8 / 3/8 Cal,  51 cm 
(tylko dla N500A i N500SA) 

 

Baterie 2 x AAA 1,5 V 
(tylko dla N500SA) 

 

 

*Wskazówka: Płyta podstawy i płytki montażowe znajdują się pod deską myjącą(zostały 
zamontowane w desce myjącej). Aby zwolnić powyższe komponenty należy odwrócić deskę 
myjącą(pokrywą siedziska do podłogi). Następnie należy nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania 
(szary przycisk po prawej stronie deski) i jednocześnie pociągnąć płytki i płytę do siebie. 
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INSTALACJA I URUCHOMIENIE  
 

  1.  Przygotowanie  
 

 
Zakręcić dopływ wody. 

     Usuń istniejącą deskę sedesową.                                                                                                                              
W celu łatwiejszego demontażu proszę użyć 
dołączonego do zestawu narzędzia.                                                                           

Wskazówka: proszę przechowywać 
dotychczasową deskę oraz  narzędzia do 
montażu  w bezpiecznym miejscu.                                                                         

 
  2.  Podłączenie wody  

Odkręć obecne przyłącze wody i przykręć nowe 
złącze T. Sprawdź czy wszystkie uszczelki                                                                                              
są na miejscu.  

Uwaga: nie dokręcaj nakrętek zbyt mocno. 
Nadmierne dokręcenie może doprowadzić do 
zniszczenia uszczelnień. 

Uwaga:  zalecamy przyłącz deski myjącej 
wyłącznie do wody wodociągowej. Urządzenie 
nie powinno być zasilane z wody studziennej. 

 
 
 

  3.   Woda i prąd  

 W przypadku nowej instalacji prosimy 
zamontować zawór kątowy po lewej 
stronie a gniazdko po prawej. (tylko w 
przypadku elektrycznych desek 
myjących). Zalecane wymiary 
znajdziecie Państwo na rysunku po 
prawej stronie.  

W przypadku istniejącej instalacji 
prosimy o użycie przyłącza spłuczki (z 
reguły 3/8cal).
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  4.   Montaż płyty podstawy  

 
Deska myjąca jest wyposażona w 2 plastikowe 
kołki rozporowe i 2 śruby mocujące ze stali 
nierdzewnej.  

A) Włóż 2 plastikowe kołki do otworów w 
misce WC. Kołki mają średnicę około 15 mm. 
Jeśli kołki dołączone do zestawu nie 
sprawdzą się w Państwa misce WC, należy 
użyć zestawu kołków dołączonych do miski 
WC lub poszukać odpowiednich śrub na 
stronie www.mewatec.pl 

B) Przełóż śruby przez płytki montażowe. 
Następnie umieść płytki montażowe na płycie 
podstawy. 

Wskazówka: Prosimy lekko dokręcić śruby 
ze względu na to, że deska myjąca musi 
jeszcze zostać dopasowana do miski WC. 

 

  5.   Montaż deski myjącej  
 

 
Proszę umieścić deskę myjącą na misce WC i 
przesunąć w kierunku płyty podstawy. Deska 
zostanie zablokowana gdy usłyszysz  
charakterystyczne kliknięcie. 
 

 
 
 

 
  6.   Demontaż urządzenia z miski WC  

 

 

W celu dokładnego wyczyszczenia miski WC i 
deski myjącej  możliwy jest szybki demontaż 
urządzenia. Należy nacisnąć przycisk(szary),  
który znajduje się po prawej stronie deski 
myjącej. Po naciśnięciu  deska zostanie 
automatycznie zwolniona.
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  7.   Dopasowanie miski WC   
 

 
Wyrównaj każdą krawędź deski myjącej do miski WC.  
Teraz możesz mocno dokręcić nakrętki.   
 

Informacja: śruby powinny być dokręcane 
ponownie po około tygodniu oraz w razie 
potrzeby w późniejszym czasie. Lekkie 
przemieszczanie deski myjącej względem 
ceramiki jest normalne i nie stanowi błędu. 

 
 

  8.   Baterie do N500SA  

Otwórz pokrywę baterii i włóż baterie w 
odpowiednim kierunku. 

Uwaga: Proszę przestrzegać prawidłowej 
polaryzacji! Jest ona pokazana na klapce 
osłonowej baterii. 

Informacja: Proszę nie używać 
akumulatorów, gdyż nie posiadają 
wystarczającej mocy (Baterie 1,5V, 
Akumulatory 1,2V) 

  9.   Kontrola instalacji  

Sprawdź czy wszystkie śruby zostały dobrze dokręcone. Odkręć zawór wody. Upewnij się, że 
instalacja jest szczelna. Jeśli pojawią się nieszczelności skontroluj uszczelki. 

Twoja nowa deska myjąca jest gotowa do pracy. 
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FUNKCJE PODSTAWOWE  

  Czyszczenie / Mycie tylne  

Po zajęciu miejsca na siedzisku deski myjącej, powoli przekręć dźwignię znajdującą się po prawej 
stronie urządzenia do przodu. W tym samym czasie ramię dyszy wysunie się do przodu i 
rozpocznie się proces mycia. Istnieje możliwość ręcznej regulacji natężenia strumienia wody, 
poprzez przekręcenie dźwigni  lekko lub całkowicie ( maksymalnie 90% obrotu).  

Przekręcając dźwignię z powrotem do pozycji wyjściowej, proces mycia zostanie stopniowo 
zakończony a ramię dyszy zostanie schowane do obudowy deski myjącej.  

 Ważna uwaga: proszę używać urządzenia wyłącznie po zajęciu miejsca na siedzisku.  W 
przeciwnym razie może dojść do niepożądanego wycieku wody. 
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Wolnoopadająca pokrywa i siedzisko   

 
Pokrywa i siedzisko deski myjącej jest 
wyposażone w system cichego zamykania.  

Ważna informacja: Aby zamknąć pokrywę lub 
siedzisko nie naciskaj na te elementy. 
Naciskanie znacząco zmniejsza żywotność 
zintegrowanych amortyzatorów. 

 

 

 
 
 

 

FUNKCJE  ZAAWANSOWANE  
 

Podświetlenie nocne ( tylko N500SA)  

Model N500SA posiada kontrolowane przez czujnik nocny podświetlenie (LED)  w kolorze 
niebieskim. Czujnik reaguje na ciemność i jednoczesne odgłosy(hałas np. otwieranie drzwi) 
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PIELĘGNACJA I KONSERWACJA DESKI MYJĄCEJ  

Demontaż urządzenia z miski WC  
 

Za pomocą przycisku demontażu  
można łatwo wysunąć deskę myjącą z 
miski WC.  

Należy nacisnąć przycisk(szary), który 
znajduje się po prawej stronie deski 
myjącej. Po naciśnięciu deska zostanie 
automatycznie zwolniona. 

 

Czyszczenie obudowy i ramienia dyszy  

Widoczne części urządzenia takie jak obudowa zostały wykonane z łatwego do czyszczenia 
antybakteryjnego tworzywa sztucznego. Do czyszczenia wyżej wymienionych elementów wystarczy 
zwykły środek czyszczący lub detergent. Do przetarcia należy użyć miękkiej i wilgotnej szmatki. 
Proszę nie używać gąbek, które mogłyby porysować powłokę. 

Informacja: Proszę w żadnym wypadku nie używać rozpuszczalników, chloru lub innych ostrych 
środków czyszczących, aby nie uszkodzić powierzchni deski. Wyczyszczone elementy wystarczy 
przetrzeć czystą wilgotną szmatką i osuszyć. 

Wskazówka: Aby wyczyścić ramię dyszy, ostrożnie wyjmij je z obudowy i przytrzymaj podczas 
czyszczenia. W żadnym wypadku proszę nie używać siły. 

 

Demontaż pokrywy i siedziska deski myjącej  

Aby zdemontować pokrywę i siedzisko postępuj w następujący sposób: 

 
1. Otwórz pokrywę i siedzisko. 
2. Zdejmij dwa szare bufory na obudowie 

deski myjącej. 
3. Wepchnij  dwa zatrzaski w tym samym 

czasie do środka. 
4. Delikatnie pociągnij pokrywę i siedzisko 

do góry. 
 

Teraz możesz wygodnie wyczyścić 
urządzenie. 

Ważna uwaga: postępuj zgodnie z opisem 
w sekcji: Czyszczenie obudowy. 

W celu zamontowania pokrywy i siedziska 
postępuj zgodnie z instrukcją w odwrotnej 
kolejności. 
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DANE TECHNICZNE  

 

 
 

 WARUNKI 
UŻYTKOWANIA     

                       Temperatura otoczenia          3 - 40 °C 

                       Wilgotność otoczenia           5 – 99,8 % 

 
 

 

 
 

* lekki,  odporny na zarysowania, odporny na ogień,  

 
 

PRZEGLĄD MODELI  
 

Model N500 N500A N500SA 

Marka MEWATEC MEWATEC MEWATEC 

Kolor biały biały biały 

  Warianty  

Wersja standardowa (typu S) ● ● ● 

Wersja przedłużona (typu L) 

  Dodatkowe funkcje  

Wsparcie dla lewatywy ● ● ● 

Nocne podświetlenie ● 

  Higiena  

Ręczne czyszczenie dyszy ● ● ● 

Filtr wody opcja opcja opcja 

Przycisk demontażu dla całego urządzenia ● ● ● 

Przycisk demontażu dla pokrywy i siedziska ● ● ● 

  Bezpieczeństwo  

Materiał Duroplast* ● ● ● 

Wolnoopadająca pokrywa i siedzisko ● ● ● 

Zawór zwrotny zgodnie z normą DIN EN1717** ● ● ● 
 
 

Legenda: 
* wyjątkowo wytrzymały materiał, lekki, odporny na zarysowania i ogień. 
** certyfikat DVGW  

POZYCJA SPECYFIKACJA MEWATEC SERIA  N 

WODA PITNA 
Temp. wyjściowa 

Ciśnienie 

5 - 30 °C 

0,7 - 7,5 BAR 

 

SIEDZISKO 

Otwieranie pokrywy i siedziska 

Materiał 

Czas otwierania i zamykania 

pokrywy 

ręcznie 

Duroplast* 

Siedzisko: ok. 16 sekund 
Pokrywa: ok. 12 sekund 

OGÓLNE 

Maksymalne obciązenie siedziska 

Waga netto 

Waga brutto 

160 kg 

4,2 kg 

5,5 kg 

WYMIARY  Długość x szerokość x 
wysokość w mm 

505 X 349 X 95 

ZATWIERDZENIA DVGW DIN EN1717 
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WYMIARY TECHNICZNE  
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ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW  
 
 

SYTUACJA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE 

Deska myjąca nie pracuje Brak wystarczającej ilości 
wody 

Sprawdź dopływ wody 

Niskie ciśnienie wody  Niewystarczająca ilość 
wody 

Dźwignia sterująca jest ustawiona w 
pozycji minimalnego otwarcia. 
Przekręć dźwignię sterującą do przodu 

Ramię dyszy nie wraca 
do obudowy 

Dźwignia sterująca nie 
została dokręcona 

Dokręć dźwignię sterującą przekręcając 
ją do tyłu. Jeśli przyczyna jest inna 
skontaktuj się ze sprzedawcą  

Podświetlenie nocne 
nie pracuje (dotyczy 
tylko N500SA) 

Niewystarczająca ilość 
mroku, brak hałasu lub 
słabe baterie  

Zaciemnij pomieszczenie. Upewnij 
się, że generowany jest hałas.   
Wymień baterie 

Deska jest luźno ustawiona Poluzowane śruby Dokręć śruby 

Pokrywa i siedzisko nie 
zamyka się cicho 

Temperatura otoczenia 
jest bardzo wysoka 

Proszę poczekać na unormowanie 
temperatury. Jeżeli problem nie ustąpi, 
skontaktuj się ze sprzedawcą 
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GWARANCJA  

Sprzedawca zapewnia, że sprzedawany towar jest wolny od wad fabrycznych w momencie zakupu. Gwarancja wynosi                           
24 miesiące licząc od daty zakupu lub wystawienia rachunku.  
Roszczenia z tytułu gwarancji są wykluczone, jeżeli: 

1) Urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem . 
2) Usterka powstała przez możliwy nieodpowiedni montaż lub użytkowanie. 
3) Usterka powstała przez możliwe zaniedbania w pielęgnacji i konserwacji. 
4) Urządzenie zostało podłączone do nieodpowiedniego źródła prądu. 
5) Występują uszkodzenia mechaniczne lub pęknięcia wszelkiego rodzaju. 
6) Zostało dokonane nieautoryzowane otwarcie urządzenia. 
7) Zostały dokonane modyfikacje w urządzeniu lub wymienione części. 
8) Dotyczą  materiałów eksploatacyjnych np. filtrów. 

Po upływie 24 miesięcy okresu gwarancyjnego wszystkie roszczenia z tego tytułu przepadają , również  w przypadku                        
wymienionych lub konserwowanych w czasie okresu gwarancji części. 

 

ZASADY I WYTYCZNE DOT. UTYLIZACJI  
 
Ten produkt  jest zgodny z normą 2002/95/EG dot. ograniczania użycia pewnych niebezpiecznych substancji w 
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances). To 
oznacza, że ten produkt jest w następstwie tego wolny od szkodliwych dla środowiska substancji takich jak ołów rtęć, 
związki chromu i kadmu. 
 
Odbiór i utylizacja zużytych baterii 
W dostawie wraz z niektórymi urządzeniami znajdują się baterie,  które mogą zostać użyte do obsługi pilotów. W 
związku z rozprowadzaniem  baterii lub akumulatorów jesteśmy zobowiązani poinformować klientów na temat 
przepisów tego rozporządzenia. Proszę utylizować zużyte baterie tak jak przewidziane zostało to przez władzę  (zob. 
rozporządzenie dot. baterii par. §7), za darmo w publicznym miejscu zbiórki lub oddać je za darmo sprzedawcy. 
Utylizacja w śmietnikach gospodarstwa jest surowo zabroniona i stanowi zagrożenie dla naszego środowiska. 
Otrzymane od nas baterie możecie Państwo bez przeszkód oddać nam lub odesłać pocztą. 
Znajdziecie Państwo te oznaczenia na szkodliwych bateriach i akumulatorach: 
Pb = Bateria/akumulator zawiera ołów  
Cd = Bateria/akumulator zawiera kadm 
Hg = Bateria/akumulator zawiera rtęć 
 
Odbiór oraz przyjazne dla środowiska utylizowanie urządzeń elektronicznych  
Producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych są ustawowo zobowiązani do odbierania starych  wprowadzonych 
do handlu urządzeń elektrycznych i elektronicznych za darmo. Również dystrybucja urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy producent jest oficjalnie zarejestrowany. Jako sprzedawca  
jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane na 
śmietniska publiczne. Należy zebrać je oddzielnie i zutylizować w miejscowych punktach zbiórki urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, których to dotyczy są oznaczone symbolem  (przekreślony 
pojemnik na śmieci). 
 
Obowiązek odbioru opakowań transportowych 
Producent i dystrybutor jest zobowiązany do odbioru zużytych opakowań transportowych . W ramach cyklicznych 
dostaw odbiór może następować  w czasie jednej z kolejnych dostaw. Odebrane z powrotem opakowania transportowe 
mogą zostać wykorzystane do ponownego użycia lub do ponownej obróbki materiału, o ile jest  to technicznie możliwe i 
z punktu gospodarczego opłacalne ( par. § 5 ustęp 4 ustawy o gospodarowaniu i utylizacji odpadów), zwłaszcza gdy dla 
pozyskanego materiału jest popyt lub może zostać on stworzony. W przypadku opakowań transportowych 
wyprodukowanych w dużej mierze z surowców wtórnych, przeróbka energetyczna jest proporcjonalna do przeróbki 
materiału. 
 
 
Rozporządzenie dotyczące opakowań   
Sprzedawca i producent  jest  zobowiązany zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczących opakowań do tego, by 
odbierać opakowania, które nie posiadają symbolu kompleksowej utylizacji odpadów (Jak „ Der Grüne Punkt“  Duale 
System Deutschland AG czy symbol „RESY“) i zadbać o ich przeróbkę lub utylizację. 
Klienci końcowi mają ,możliwość  odesłania opakowania odpowiednio opakowanego  do nas. Opakowania są przez nas 
zgodnie z  przepisami rozporządzenia dotyczącego opakowań utylizowane bądź poddawane przeróbce materiału. 
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Wyłączny autoryzowany Polski dystrybutor 
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