Inställning av sitshöjden
VARNING
• Använd inte produkten om, den har synliga skador !
• Se upp för klämskador vid hålen.
• Använd aldrig duschstolen om justeringsknapparna inte riktigt
hakat i hålen.
• Ställ in alla stolsbenen i samma höjd för att undvika att stolen välter.
Tryck in justeringsknapparna på benen ut till
önskad höjd.
Det ska synas att det hakar i hålen, se ﬁg. 4.
Ställ in benen på samma höjd.
Vrid gummipropparna på så sätt, att de sluter
tätt till golvet och att stolen står stadigt.

Brusetaburet DH-458
Brugsanvisning
Bemærk! Opbevares for senere opslag!

Duschstol DH-458
BRUKSANVISNING
OBS ! Bevaras för återanvändning

Användning
Gå in i duschen och placera den som ska duscha på stolen.
Sedan kan man duscha som man brukar.
Rengöring och hantering
OBS !
Använd aldrig frätande eller skarpa rengöringsmedel eller svampar.
De kan skada ytan.
1. Torka av duschstolen vid behov med en våt trasa och möjligtvis med ett milt
rengöringsmedel.
2. Torka grundligt av duschstolen efteråt, innan den används igen.

DH-458

Avfallshantering
Produkten och förpackningen lämnas till auktoriserad avfallsåtervinning eller till
den kommunala avfallshanteringen. Respektera gällande regler.
Informera er om respektive kommuns miljöregler för avfallshantering.

DUSCHSTOL
Denna produkt är i enlighet med EU-direktivet 93/42/EÖFF för medicinska
produkter.
Vare nummer / Art nr: 1113
Fremstillet for/ Tillverkad för:
Aspiria nonfood GmbH
Harksheider Straße 3
D-22399 Hamburg
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Typ nr. DH-458
Tekniska data
Max. belastning……………..100 kg
Storlek ( l x b x h )…………..510 x 435 x 400 – 570 mm
Sitsbredd……………............370 mm
Verklig bredd på sidan……..510 mm
Sidohöjd……………………..340-510 mm
Vikt…………….....................1,9 kg

Tillbehörslista och leverans

Sittplatta

Gummipropp

Rör

Bricka

Rör

Skruv M6X35 mm

Ben

Skruv M6X40 mm

Tillbehörslista och leverans
Sätt på de fyra gummipropparna ( E )
nertill på benen ( D )
Se ﬁg. 1 Sätt nu på benen med gummipropparna på rören. Se ﬁg. 2

Skruva fast rören ( B ) + ( C ) på
undersidan av sittplattan ( A )
Förse vart och ett av de fyra hålen
utvändigt med en bricka ( F ) och
en skruv ( G ), och skruva till en
aning. Gör samma med den längre
skruven ( H ) vid hålet i mitten, se
ﬁg. 2. Skruva sedan till skruvarna
hårt.
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Inledning
Bästa kund,
Läs noga bruksanvisningen före montering och användning av artikeln! Bruksanvisningen behålls för att läsas om igen. Om produkten överlåts åt annan ska även
bruksanvisningen följa med.
ANSVARSFULL ANVÄNDNING
Duschstolen är endast avsedd som stöd i duschen för fysiskt handikappade
personer. Den har utvecklats för privat bruk. Duschstolen är inte lämpad för
yrkesmässigt bruk.
SÄKERHETSANVISNING
• Förpackningsmaterialet förvaras oåtkomligt för barn ( kvävningsrisk ).
• Duschstolen ska förvaras oåtkomligt för barn. De kan försöka ställa sig eller
klättra upp på den och på så sätt befaras välta med duschstolen.
• Se till att en annan person ﬁnns i närheten. Om hjälp behövs med att sätta sig
eller resa sig upp, då kan denne vara till hjälp.
• Duschstolen får endast belastas med max. 100 kg.
• Kontrollera före användning, att duschstolen står stadigt och se till, att
den står på ett halksäkert underlag utanför och i duschen. Annars kan man
halka och skada sig.
• Duschstolen kan användas när omgivande temperatur är normal. Varmvatten,
solstrålar, bastuvärme, extrem kyla o s v, kan inverka på stolens yta vilket i sin
tur gör temperaturen skadlig för hälsan.
• Duschstolen ska endast användas till det syfte den är avsedd.
• Duschstolen ska regelbundet kontrolleras att den är stabil, samt att skruvar
och hopfogningar sitter korrekt, vid behov ska de spännas till.
• Gör inga ändringar på duschstolen och reparera den inte själv ! Använd
endast originalreservdelar. Utförs osakkunniga reparationer kan skador
uppstå !

6

3

4

5

