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Használat célja: A puha forgatható ülőkével ellátott zuhanyszék ülőhelyként szolgál zuhanyben. A 
forgatható puha ülés lehetővé teszi, hogy felállás nélkül 360 fokkal elforduljon a széken. A szék 
magassága 7 fokozatban állítható 42-58 cm között. 

Jelzés:  A különböző képek miatt nincs biztonságos állás a zuhany alatt (pl. általános gyengeség, az 
alsó végtagok működési korlátai, zuhanási hajlam stb.) 

 Ellenjavallat: Súlyos szédülés, a törzs vagy az egyensúly ellenőrzésének hiányában, a mentális 
elégtelenség vagy fizikai képességek hiányában az eszköz nem használható, vagy csak kockázattal 
lehetséges. 

Bejegyzések :A zuhanyszéknek különböző modelljei vannak, a választást ezzel együtt kell meghozni. A 
modell háztartási használatra tervezték, csak ép, sértetlen bőrrel érintkezzen a puha forgó szivacs. A 
fentiektől eltérő vagy azt meghaladó felhasználás nem mefelelő. Az ebből eredő károkért 
felelősséget nem vállal a Sundo GmbH gyártó, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A 
kapcsolódóan a termékkel kapcsolatos súlyos események esetén értesítse a forgalmazót. 



Az első használat előtt: Először olvassa el teljesen a használati utasítást, és őrizze meg addig a 
termék élettartamának vége. Ellenőrizze, hogy a zuhanyszék teljes és sértetlen-e. Ha a segédeszköz 
sérült, nem szabad használni, forduljon a forgalmazóhoz.  

Minden használat/használat előtt: Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a magasságállító 
gombok megfelelően vannak-e rögzítve, a zuhanyszék biztonságos és sértetlen. A zsámolyt csak 
vízszintes és csúszásmentes felületre szabad helyezni. Ha a zuhanyszék inog, változtassa meg a 
helyzetét úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen a földhöz. A le- és felkelés szükség esetén gondozó 
segítségével történjen. Mindig üljön egyenesen középen a zuhanyszéken, ellenkező esetben fennáll a 
felborulás és elcsúszás veszélye. A puha ülés lehetővé teszi kényelmes ülés, és szükség esetén négy 
lépésben balra vagy jobbra mozgatható 360 fokkal elforgatni. A reteszelő funkció elforgatható, és ezt 
kell használni, ha kívánt helyzetben akarjuk rögzíteni. 

Műszaki adatok: 

Anyaga Alumínium Szín kék és fehér 
Ülés átmérője Kb. 35 cm Súly 3 kg 
Magassága 7 fokozatban állítható 

42-58 cm  
Max terhelhetősége 150 kg 

 

Összeszerelési útmutató (nincs szükség szerszámra): 

 ►Először csatlakoztassa mind a 4 felső csövet (2 jelölés) a biztosított tartókban. A sárgaréz színű 
gombbal ehhez meg kell nyomni a gombot. A bekapcsoláshoz engedje el a nyomógombot.  
► Ezután a 4 teleszkópos csőt (3 jelölés) dugja be a felső csövekbe. Azért is nyomja be a sárgaréz 
gombot és a kívánt magasságban, hogy a helyére pattanjon. Megint a gomb látható és érezhető. 
Fontos: A lábaknak azonos magasságúaknak kell lenniük,ekkor áll a szék stabilan mind a 4 
támaszponton.  
► Végül behelyezhető a tálcabetét (5 jelölés) . (Csak könnyű eszközök tárolására alkalmas!) Az 
eszköz használatra kész.  
► Az üléslap (1 jelölés)  az ülésfogantyú (6 jelölés) elfordításához kissé meg kell emelni, csak akkor az 
egyik forgatás lehetséges. 
 
 
 
 
 

1. forgó üléslemez 
2. felső alumínium cső 
3. alumínium teleszkópos cső 
4. csúszásmentes védősapka 
5. tároló betét 
6. ülésfogantyú 

 
 
 
 
 



Magasságállítás:Nyomja meg az ezüst pattintó gombot be és húzza/tolja azt lábát a 
megfelelő magasságba. Utána hagyja benne a nyomógombot kívánt furatot. 
Győződjön meg arról, hogy a gomb tapintható és hallhatóan kijön a lyukból. Tegye 
ugyanezt a másik három lábával. Figyelem, mind a négy lábnak azonos magasságba 
kell állítani ellenkező esetben fennáll a leesés veszélye! 
 
 

Tisztítás / fertőtlenítés: A tisztításhoz ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert. 
Csak enyhe, kereskedelemben kapható háztartási tisztítószereket és puha törlőkendőket, ill 
szivacsokat használjon. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a csövekbe. Ha szükséges, kezelje a 
kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszerekkel. Figyelem, kérjük, vegye figyelembe a 
gyártó használati utasítását! 
 
Biztonsági utasítások:  
► A felhasználó testtömege nem haladhatja meg a 150 kg-ot!  
► A zuhanyszéket csak olyan személyek használhatják, akiknek van egyensúlyérzékük. 
 ► Minden használat előtt ellenőrizni kell a zsámoly biztonságos helyzetét! 
 ► Mind a 4 lábat azonos magasságra kell állítani.  
► A magasság beállításakor ügyelni kell arra, hogy a sárgaréz gombok megmozduljanak láthatóan 
előbújni a lyukból!  
► Ne használjon olajos vagy zsíros tusfürdőt/tisztítószert, csúszásveszély!  
► A zuhanyszék nem alkalmas hosszan tartó ülésre!  
► Ne álljon a termékre!  
► Ne használja a zuhanyszéket a szaunában! 
► Rendszeresen ellenőrizze a zuhanyszéket, a beállító gombokat és a gumilábakat kár. Hiba esetén a 
termék a továbbiakban nem használható, a kopott gumilábakat haladéktalanul ki kell cserélni a 
szakkereskedővel! 
 
Garancia: A törvényes garanciális igényeknek megfelelően.  
Kizárva a garanciából nem rendeltetésszerű használat, normál kopás és fogyasztás által okozott károk 
valamint a termék értékét vagy használhatóságát csak elhanyagolható mértékben befolyásoló 
hibákat befolyás. Technikai változtatások, átalakítások és kiegészítések, valamint nem megfelelő 
karbantartási munkák érvénytelenítik a garanciát és a termékszavatosságot. Fenntartjuk a jogot a 
műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokra. 
 

 


