
 

Öntapadós vákuumos tapadó korongos kapaszkodó extra erős 
SOLIDO 17350 használati utasítás 

 

 

Rendeltetésszerű használat A szívókorongos markolórúd egy orvosi eszköz. Elsősorban a 
fürdőszobában, zuhanyzóban való biztonságos tartásra szolgál és WC-részleg, de minden más 
helyiségben is használható. Sima felületre felszerelhető anélkül, hogy szerszámokat kelljen használni. 

Jelzés Az alsó végtagok betegséggel összefüggő erővesztése/működési károsodása elegendő a felső 
végtagok működése, a járás és a felállás bizonytalansága  

Ellenjavallat elégtelen állóképesség, szédülés, elégtelen fizikai és/vagy szellemi képesség a 
használathoz. 

Leírás A szívó rudak megkönnyítik vagy támogatják a független leülést, felállást vagy szoros tartást. A 
fogantyúk segítsége, azok, akiknek még van mozgásképességük és erejük, de már támogatásra 
szorulnak továbbra is önállóan használja a mosdókat, zuhanyzókat, WC-ket stb. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy a szívó fogantyúk nem alkalmasak egy személy teljes súlyának megtartására (max. 



terhelés 60 kg). Ebből a célból kérem, válasszon más, a falra csavarozható fogantyúkat. A fent 
említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű. A Sundo GmbH nem vállal felelősséget az 
ebből eredő károk és szakszerűtlen összeszerelés esetén a kockázat kizárólag a felhasználót terheli. 
Abban az esetben a termékkel kapcsolatos súlyos események esetén értesítse a gyártót vagy az 
illetékes hatóságot. 

 Verziók Két különböző hosszúság kapható (az egyik állítható hosszúságban), a megfelelő választás az 
igényektől és a helyszíntől függ. 

Használat/karbantartás előtt Először teljesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg a 
csomagolással együtt, amíg a a termék élettartamának vége. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a 
termék sértetlen-e az első és minden használat előtt. Minden használat előtt ellenőrizze a fogantyú 
biztonságos rögzítését is. Ha a felelősség nem adatott ill nem elegendő, lazítsa meg a fogantyút az 
összeszerelési útmutató szerint, és helyezze vissza. Jelölje be a szívólemezek rendszeresen kopnak. 
Sérülés vagy kopás esetén a fogantyút nem szabad használni (többé). Nincs szükség további 
karbantartásra. 

Szerelés A terméket felhatalmazott, képzett személyzetnek kell összeszerelnie. Először is válassza ki a 
megfelelő helyet Tapadókorongos markolórúd. A felület legyen sima, száraz, zsírmentes és tiszta. A 
szívólemeznek kell teljesen fel tud feküdni a felületen anélkül, hogy például cserépfuga vagy hasonló 
áthaladna a támasztófelület. A szívólemezeket legalább 1,5 cm távolságra kell rögzíteni az 
illesztésektől vagy élektől. Csinálni ehhez először gondosan és alaposan tisztítsa meg az 
összeszerelésre szánt felületet és a szívólemezeket fogantyú. A rögzítőkarok befelé, a rúd felé 
mutatnak. Most helyezze rá a szívókorongos markolórudat a kiválasztott rögzítési helyre, és nyomja 
kifelé a rögzítőkarokat a fogantyú rögzítéséhez. Miatt a a keletkező vákuum miatt a kart csak 
bizonyos erőkifejtéssel lehet lenyomni. Minél nagyobb a ellenállás, annál jobb lesz a fogantyú 
tapadása. Ha nincs elegendő felelősség, a fogantyúnak kell nem használható, hanem meg kell lazítani 
és vissza kell rögzíteni!  

Cikkszám kiegészítése 17362, teleszkópos tapadókorongos markolórúd Távolítsa el az egyes 
alkatrészeket a kartondobozból, és csatlakoztassa a szívólemezeket a rúdhoz a gomb megnyomásával 
fogantyú alkatrészt a szívólemez fogadócsövébe. Győződjön meg arról, hogy az ezüst gomb a kijelölt 
nyílás hallhatóan, láthatóan és észrevehetően bepattan / megjelenik. Ugyanígy járjon el a másodikkal 
szívólemez. A fogantyú hosszát kihúzással vagy összetolással lehet meghatározni és van csatolás után 
megőrizve. 

Szétszerelés Nyomja vissza a szívókar rögzítőkarját a tartórúd felé. Ezután óvatosan csúsztassa el 
ujjbegyével a szívólap alá, és emelje fel. Ugyanezt tegye a második szívólappal. Figyelem, hogy 
megakadályozza a fogantyú leesését, ugyanakkor tartsa erősen. 

Műszaki adatok: 

Anyag ABS, gumi, 
rozsdamentes acél 

Fogantyú távolsága a 
fal 

kb. 3,5 cm 

Szín fehér Élettartam 5 év 
Teljes hossz 17 350: 32 cm  

17 362: 56 - 67 cm 
  

Fogási terület kb. 30-44 cm   
 



Tisztítás/fertőtlenítés: A kiszáradás elkerülése érdekében minden felismerhető szennyeződést 
azonnal el kell távolítani. A tisztítás a legjobb nedves ruhával és enyhe műanyagtisztítóval vagy 
szappanos lúggal végezze. Ne használjon olajos vagy zsíros anyagokat (csúszásveszély!) vagy éles 
csiszolóanyaggal. Ha szükséges, a szívófogantyú kereskedelmi forgalomban kapható elérhető, 
klórmentes eszközfertőtlenítő a törlőkendő fertőtlenítő eljárásban. Fontos: figyelje meg a gyártó 
alkalmazási előírásai. 

Biztonsági utasítások  

► Vegye figyelembe a maximális teherbírást (60 kg)  
► Ne erőltesse meg a fogantyút teljes testsúlyával  
► A szívófogantyút kizárólag a fent leírt célokra használja 
 ► Minden használat előtt ellenőrizze a fogantyú megfelelő tapadását, szükség esetén szerelje fel 
újra, a felhasználói kézikönyvnek megfelelően  
► Ne tegye ki tartósan a fogantyút közvetlen napsugárzásnak, hogy ne sértse meg a gumit a 
tapadókorongokról  
► Hibás, sérült vagy nem megfelelően beszerelt termékeket tilos használni, kérjük, forduljon a 
viszonteladóhoz  
► Csak eredeti alkatrészeket használjon 
 ► A fogantyú csak sértetlen bőrrel érintkezzen!  
 
Garancia A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. A garancia nem vonatkozik az ebből eredő 
hibákra természetes elhasználódás, szándékosság, hanyagság vagy nem megfelelő kezelés vagy 
használat, valamint olyan hibák, amelyek befolyásolják a az eszköz értéke vagy használhatósága csak 
jelentéktelen. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. 

 


