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Riko
Szczotka WC stojąca / 
mocowana do ściany 

Do czyszczenia produktu nie wolno używać 
środków zawierających substancje cierne, 
mogących porysować powierzchnię oraz 
nie wolno stosować substancji 
zawierających nawet minimalne ilości 
środków żrących i/lub kwasów. W celu 
utrzymania produktu w dobrym stanie 
przez długi czas zachęcamy do częstego 
czyszczenia wodą z mydłem oraz miękką 
szmatką. Brak odpowiedniej pielęgnacji 
może spowodować uszkodzenie towaru i 
skutkować odrzuceniem reklamacji. 
Produkt nie jest odporny na uszkodzenia 
mechaniczne.

PL: Szczotka wolnostojąca/
mocowana do ściany

Never use any agents containing abrasive 
particles to clean the product as these may 
scratch the surface; also, never use any 
substances that contain even the smallest 
content of aggressive agents and/or acids. 
In order to keep your product in good 
condition for a long time we encourage you 
to clean it frequently with soapy water and 
a soft cloth. Lack of appropriate care can 
result in damaging the product and 
consequently rejection of any warranty 
claims. The product is not resistant to 
mechanical damage.

ENG: 2-Way Square Brush Holder with
solid handle 

Для очистки изделия нельзя использовать 
средства, содержащие абразивные вещества, 
которые могут поцарапать поверхность, а 
также средства, содержащие даже 
минимальные количества едких веществ 
и/или кислот. Для поддержания 
надлежащего состояния изделия в течение 
длительного времени, рекомендуется часто 
протирать его мягкой тряпкой, смоченной 
водой с мылом. Неправильный уход за 
изделием может привести к его 
повреждению и стать основанием для 
отклонения претензии. Изделие не является 
стойким к механическим повреждениям. 
damage.

Для чищення виробу не слід 
використовувати засоби, що містять 
абразивні речовини, які можуть подряпати 
поверхню, а також засоби, що містять 
навіть мінімальні кількості їдких речовин 
і/або кислот. Для забезпечення належного 
стану та довговічності виробу, 
рекомендується часто протирати його 
м'якою ганчіркою, змоченою водою з 
милом. Неправильний догляд за виробом 
може призвести до його пошкодження і 
стати підставою для відхилення претензії. 
Виріб не є стійким до механічних 
пошкоджень.

Zum Reinigen des Produktes dürfen keine 
Mittel benutzt werden, die Reibstoffe 
enthalten, wodurch die Oberfläche verkratzt 
werden kann sowie dürfen keine Stoffe 
verwenden werden, die sogar minimale 
Mengen von Ätzmitteln und/oder Säuren 
enthalten. Um das Produkt lange Zeit im guten 
Zustand zu erhalten, ermuntern wir Sie es oft 
mit Seifenwasser sowie einem weichen Lappen 
zu reinigen. Mangel an entsprechender Pflege 
kann eine Beschädigung der Ware verursachen 
und Ablehnung einer Reklamation nach sich 
ziehen. Das Produkt ist nicht gegen 
mechanische Beschädigungen beständig.nical 
damage.

Instrukcja montażu i pielęgnacji

W celu instalacji wybranego dodatku
łazienkowego stojącego, należy
przygotować przeznaczone do tego celu
miejsce. Produkt składa się z: uchwyt (1),
szczotka (2), pojemnik plastikowy (3),
pojemnik metalowy (4), element 
mocowania do ściany (5). Elementy należy
połączyć we wskazany sposób. Metalowy
pojemnik posiada specjalne podkładki
zabezpieczające powierzchnię przed
zarysowaniem.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Для установки выбранного напольного
аксессуара для ванной комнаты следует
подготовить предназначенное для этого
место. Изделие состоит из: держателя (1),
щетки (2), пластиковой емкости (3),
металлической емкости (4). элемент 
настенного монтажа Элементы (5).
следует соединить между собой указанным
способом. Металлическая емкость оснащена
специальными подкладками, защищающими
поверхность от царапин.

Use and care instruction

Before placing the selected freestanding
bathroom accessory, prepare the intended
place. The product consists of: the grip (1),
the brush (2), the plastic container (3), the
metal container (4), wall mounting element 
(5). Connect the elements in the way shown. 
The metal container has special pads that 
protect the surface from scratching.

RU: Щетка для унитаза 
напольная/настенная

UA: Йоржик для туалету 
вільностоячий /підвісний 

Для встановлення вибраного підлогового
аксесуара для ванної кімнати, слід
підготувати відведене для цього місце.
Виріб складається з: ручки (1), щітки (2),
пластикової ємності (3), металевої ємності
(4). настінний монтажний елемент (5).
Елементи слід з'єднати між собою
вказаним способом. Металевий циліндр
має спеціальні підкладки, що захищають
поверхню від подряпин.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА
ДОГЛЯДУ

DE: WC-Bürste stehend / an der 
Wand befestigt

Anweisung für Benutzung und Pflege

Um einen ausgewählten stehenden
Badezimmerzusatz zu installieren, soll man die
dafür bestimmte Stelle vorbereiten. Das
Produkt besteht aus: Halter (1), Bürste (2),
Kunststoffbehälter (3), Metallbehälter (4). 
Befestigungselement an der Wand (5). Die
Elemente sollen miteinander auf die
angegebene Art und Weise verbunden
werden. Der Metalluntersatz besitzt spezielle
Unterlegscheiben, die die Oberfläche gegen
Zerkratzen sichern.
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