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WSTĘP

Niezbędne narzędzia

• wiertarka elektryczna

• wiertło 3/8"

• przebijak (niekonieczny, lecz przydatny)

**Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy oba zbiorniki Tag 4 są puste**
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Podstawa stanowiska do mycia rąk Tag 4 to pusty w środku element z 
tworzywa sztucznego i może w nim zbierać się niewielka ilość rozchlapywanej 
wody lub deszczówki.  Podczas przenoszenia stanowiska do mycia rąk woda ta 
może wydostawać się z podstawy pozostawiając mokry ślad.  Łatwo jest 
pomylić tę wodę z wydostającą się z powodu nieszczelności stanowiska.  Po 
przeniesieniu stanowiska i pozostawieniu go na godzinę, jeśli nie widać nowej 
wody wydostającej się z podstawy, można uznać, że zauważona woda pochodzi 
z wnętrza podstawy i stanowisko do mycia rąk jest szczelne.

Poniższa instrukcja opisuje, jak wykonać cztery otwory odpływowe w 
podstawie stanowiska do mycia rąk Tag 4.  Umożliwi to szybkie odprowadzanie 
wody przedostającej się do podstawy.

Instrukcja obejmuje standardowe stanowisko do mycia rąk Tag 4, jak również 
stanowisko Tag 4 montowane na wózku na kółkach.



1. Opróżnić umywalkę 
stanowiska i przechylić je na 
bok.

2. Znaleźć dowolny narożnik w 
podstawie stanowiska.

3. Przy użyciu przebijaka wybić 
otwór w tworzywie sztucznym 
pod kątem około 45 stopni na 
zakrzywionej powierzchni 
rogu podstawy.  Użycie 
przebijaka nie jest konieczne, 
ale pomaga w prawidłowym 
wprowadzaniu wiertła.

4. Nawiercić punkt wiertłem 
3/8", upewniając się, że 
krawędź otworu znajduje się 
na dolnej powierzchni 
podstawy.

5. Powtórzyć czynność dla 
pozostałych trzech rogów, w 
razie potrzeby zmieniając 
ułożenie stanowiska.

6. Ustawić stanowisko z 
powrotem w położeniu 
pionowym i rozpocząć na 
nowo użytkowanie.

7. Jeśli otwory są zbyt małe lub 
wyglądają na umieszczone w 
niewłaściwym miejscu, użyć 
wiertła 3/8” i nieco 
powiększyć otwór.

Instrukcja do stanowiska Tag 4
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Instrukcja do stanowiska Tag 4 z wózkiem na 
kółkach

Jeśli stanowisko Tag 4 jest 
zamontowane na wózku na 
kółkach, należy postępować 
zgodnie z powyższą instrukcją.  

Demontaż wózka nie jest 
konieczny.
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