Tæknileg lýsing (Tækniupplýsingar geta breyst og gilda því aðeins um þessa vöru)
Mál
Sethæð (stillanleg)
Sethæð stillt
/ f örmum
Hæð með
Hæð með örmum
Set breidd (LxB)
Minnsti flötur fyrir stól
Sethæð stillanleg í
þ
Þyngd stóls
Notendaþyngd

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg

Monaco
41.5-56.5
50.0
--------------40.0x40.0
45.0x45.0
7 sinnum 25 mm
2.4 / 2.8
max. 130

Cannes
41.5-56.5
50.0
60.50-75.5
-------40.0x4.,0
45.0x53.0
7 sinnum. 25 mm
3.2 / 3.6
max. 130

Nizza
41.5-56.5
50,0
-------83,0-98,0
40.0x40.0
51.0x53.0
7 sinnum 25 mm
4.4 / 4.8
max. 130

REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
http://www.rebotec.de

IS

Dreifing á Íslandi

Öryggismiðstöðin

Notkunarleiðbeiningar
BA No.: 02.08.076/12-09)

Serial No. / Product

Sturtustólar

Varahlutir
Vöru: Nr.
463.90.20
463.90.30
463.90.40
201.90.98
463.90.60
442.00.25
456.00.25

Heiti
Armar (með splittum)
Bak (með splittum)
Festi ró (fyrir fót)
Splitti fyrir fætur (hæðarstilling)
Splitti fyrir arma og bak
Plug for tube
Leg tip

Remarks/Colour
Plastic, white
Plastic, white
Plastic, white
Round, white
Square, red
Plastic, black
Plastic, white

Pouch with shower aid

Textile fabric, black

Askalind 1
201 Kópavogi
S:570 2400
Netfang: oryggi@oryggi.is

Sturtustóll
“Monaco“
Art. No.: 363.00.10

Sturtustóll
”Cannes“
Art. No.: 363.00.20

Sturtustóll
”Nizza“
Art. No.: 363.00.30

Accessory
284.00.30

Endurnotkun.
Þessi vara er ætluð til endurnotkunnar. Endurnotkun takmarkast af ástandi á hverjum tíma
Áður en hægt er að endurnýta stólinn þarf að yfirfara ástand hans og tryggja að allir hlutar
stólsins séu í góðu ástandi og að allir fylgihlutir séu til staðar.
ATH! Endurnotkun skal vera í samræmi við (MMD) reglur um
Medical Device Directive.

Ábyrgð
Notkun
Ábyrgðartími vörunnar er 24 mánuðir frá söludegi.

Sturtustólar eru ætlaðir til notkunar innandyra og á sléttu og stöðugu undirlagi eða í
sturtuklefum Stólarnir eru ekki ætlaðir til langtíma setu

Ábyrgð nær þó ekki til hluta sem kunna að skemmast/bila vegna rangrar norkunnar
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Til upplýsinga.

Sturtustóll Nizza

Stóllinn er samsettur og hægt er að taka hann sundur til að auðvelda flutning á
honum ef notandi vill nota hann á fleiri en einum stað

A

Fyrsta notkun
Stóllinn er ekki afhentur tilbúin til notkunar. Fyrst þarf að setja stólinn saman fyrir
fyrstu notkun. Kynnið ykkur leiðbeiningar um samsetningu áður en stóllinn er settur
saman
ATH! Í leiðbeiningum eru upplýsingar fyrir fleiri en eina gerð af stól
Notið leiðbeiningar í samræmi við þann stól sem við á hverju sinni.

B
k

Til viðbótar við gerð Monaco.
Armar eins og á stól Cannes
Þrýstið bakinu að setunni og ýtið aftur
(A) og setjið splitti undir setunni (B)
Festið splittið þar til það smellur fast.
• ATH! Gangið úr skugga um að splittið
hafi farið alla leið og sé örugglega fast.

Sturtustóll Monaco

B

A

C
F

• Setjið setuna (A) á sléttan flöt
• Losið festiró (B )snúið rangsælis
• Setjið stólfótinn í festirónna og látið hana
setjast alla leið niður í botn
• Snúið stólfæti þannig að splitti (F) vísi út frá
sætishliðinni gætið að allir fætur festast á sama
hátt.
• Herðið festiró (B) snúið réttsælis þar til hún er
vel hert.
• Festið hina 3 fæturna á sama hátt
• Togið splitti (F) út og styllið hæð stólsins með
því að draga innra rörið út.
• Setjið splittið aftur í það gat sem hentar sethæð
• VARÚÐ ! Setjið splittið alla leið og gætið þess
að það sitji vel og endinn sjáist í gegnum rörið
(C)
• Stillið hina 3 fæturna á sama hátt
• Eftir samsetningu athugið stöðugleika
stólsins
•

D

Þrif og sótthreinsun
Stólinn má þvo og sótthreinsa en varist að nota sterk upplausnarefni og gætið þess
að fylgja leiðbeiningum er varða þvottaefni og sótthreinsiefni.
Létt skolun eftir notkun er auðveldsasta leiðin til að halda stólum hreinum.

Viðhald
Reglubundið viðhald er óþarft en þó ætti á hverjum tíma að fylgjast með ástandi
stólsins og ef grunur er um bilun þá að hafa samband við seljanda eða koma með
stólinn til yfirferðar og lagfæringar.

Öryggi !
•

Notið stólinn aðeins fyrir uppgefna notenda þyngd 130 KG

Öryggisatriði !
•
•
•
•
•
•

Hafið eftirfarandi í huga við notkun stólsins.
Athugið að stóllinn sé stöðugur og á öruggu undirlagi
Athugið að öllum atriðum um samsetningu stólsins sé lokið og
samsetningin sé gallalaus
Gætið þess að armar og bak hafi verið fest á viðeigandi hátt
Hallið ykkur ekki of langt út fyrir stólinn

Sturtustóll Cannes

B

Til viðbótar við sturtustól Monaco.
Þrýstið örmum (A) þétt í raufina á setunni og ýtið
Til hliðar þar til þeir hitta í sæti undir setu
ýtið armi lítilleg til þar til festisplitti passar í
Gatið og festið með splitti (B)
VARÚÐ! Þrýstið splittinu alla leið þar til það
smellur fast
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