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1. Inleiding 

 

Verrijdbare douche-toiletstoel met polyurethaan zitting, rug–en armleuningen. De 
clip-on zitting is af te nemen om het reinigen te vergemakkelijken. De opklapbare 
armleuningen vergemakkelijken transfers en afneembare en wegklapbare voetsteunen 
Afmetineg zitting 460 x 460 mm            Zithoogte 500 – 550 mm 
Breedte                 560 mm                      Breedte tussen de armleuningen 445 mm 
Diepte                   860 mm                      Wielen 125 mm 

2. 2. Inhoud 
Frame douche-stoel, rugleuning, 4 x wielen, voetsteunen, 4 x castor pin clips, 2 x handwielen en een emmer 

3. 3. Montagehandleiding 
Pak alle onderdelen uit de doos. Op het frame zitten 2 zwarte draaiknoppen, draai deze los en plaats de 
nokken van de rugleuning in de buizen waar de draaiknoppen zitten. Als deze volledig in de buis zitten 
draait u de knoppen vast. Plaats alle vier de wielen in de poten van het frame en plaats de clips in de poten 
om de wielen te vergrendelen. Plaats de voetsteunen door ze op de houders te plaatsen en vast te klikken. 

4. Reinigen / schoonmaken 
Dit product kan worden gereinigd met een mild desinfecterend schoonmaakmiddel of antibacteriële 
oplossing, Voorzichtigheid moet worden geboden in verband met eventuele bijwerkingen van de werkzame 
stoffen van de reinigingsmiddelen / chemicaliën die worden gebruikt, en hun toepasbare geschiktheid. Het 
materiaal is geschikt voor machinale reiniging / desinfecteren industriële reinigingsmachines tot 80 graden 
Celsius, maar grondig drogen van de stoel is een vereiste na het schoonmaken. 

5. Onderhoud Eisen 
Alle onderdelen, die kunnen worden gedemonteerd, moeten regelmatig, worden gecontroleerd om ervoor 
te zorgen dat ze nog steeds stevig op hun plaats zitten. Bijvoorbeeld of de knoppen van de rugleuning nog 
goed vastzitten. Na reiniging moet de stoel worden gedroogd. 

6. Waarschuwingen / Speciale instructies 
Bij enig teken van beschadiging of fouten, De STOEL NIET GEBRUIKEN. 
De stoel heeft een maximaal gebruikersgewicht van 125KG (19Stone) en dit wordt geassocieerd met 
normaal gebruik en is bedoeld voor uitsluitend voor normaal gebruik. 
Het is sterk aanbevolen dat een volledige risicoanalyse voor uitgifte en gebruik wordt uitgevoerd door de 
patiënt. Het product heeft een specifiek ontwerp en beoogd gebruik, maar de patiënt en de omgeving kan 
dit moeilijk te realiseren maken.  

7. Garantie 
Uw product wordt geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Het dekt 
fabricagefouten die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en de verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn 
opgevolgd. Ogelopen schade door verkeerd gebruik zal niet onder deze garantie worden gedekt.  
NIET GEBRUIKEN BIJ FOUT OF SCHADE 

8. Verwijdering Regelingen 
Voorafgaand aan verwijdering moet de stoel gereinigd worden volgens de plaatselijke regelingen. De stoel 
en / of de onderdelen kunnen worden verwijderd zonder enige mogelijke gevaren voor het milieu, mits de 
plaatselijke recycling regelingen worden gevolgd en aangehouden worden  

9. Contactgegevens 
Mocht u vragen heeft over dit product, neem dan in eerste instantie contact op met uw distributeur en  
anders kunt u contact opnemen met: Skan-Staal B.V. Mandermakerstraat 35a, 3194DA Hoogvliet, 
Netherlands, info@skanstaal.nl, 010 501 75 30 
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