
 

Tusolószék higiéniai nyílással 10300 és Tusolószék higiéniai 
nyílással, háttámlával 10310 használati utasítás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használati cél: A STANDARD zuhanyszék egy ülő- és felállási segédeszközként terveztek emberek 
számára, akiknek az alsó végtagok stabilitása/funkciója korlátozott. A zuhanyszék higiénikus 
kivágással megkönnyítheti vagy lehetővé teszi a személyes higiéniát a zuhany alatt, de csak azok a 
személyek használhatják, akiknek megfelelő az egyensúly érzékük különben fennáll a leesés veszélye. 

Jelzés: Korlátozott állóképesség, korlátozott stabilitás, általános gyengeség  

Ellenjavallat: Szédülés, egyensúlyhiány, törzskontroll hiányában, zavart állapotban, elégtelen fizikai 
vagy szellemi képességek mellett nem használható. 

Termékleírás/verziók: A zuhanyszék kényelmes és biztonságosabb testápolást biztosít a zuhanyzás 
közben. Alumíniumból és műanyagból készült, és öt különböző ülésmagasságra állítható. Az ülés 
csúszásmentes felülettel van ellátva, a higiéniai kivágás megkönnyíti a személyi higiéniát és intim 
higiénia. Különböző modellek léteznek (lásd a műszaki adatokat), a megfelelő szék kiválasztása 
szükséges szakemberrel közösen végezzük. A tesztelés, összeszerelés és használati utasítás csak 



felhatalmazott, képzett szakemberek végezhetik. A tárgyat csak kísérő/gondozó segítségével szabad 
használni. A modell háztartási használatra készült, a modell csak ép, sértetlen bőrrel érintkezzen. Egy 
másik ill a fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű. Az eredményért A Sundo 
GmbH vagy a gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, a kockázatot kizárólag a felhasználó 
viseli. A termékkel kapcsolatban minden súlyos esemény azonnali jelenteni kell a gyártónak vagy az 
illetékes forgalmazónak. 

 Használat/karbantartás előtt: Először is olvassa el teljesen ezt a használati útmutatót.  

Kérjük, ellenőrizze előtte Első használatnál és minden használatnál, hogy a termék sértetlen-e. 
Győződjön meg arról is, hogy minden használat előtt biztonságosan áll a zuhanyszéknél rendszeresen 
ellenőrizze a csavarkötéseket és az ülés stabilitását. Ha vannak jelei sérülések vagy kopás esetén a 
"Standard" zuhanyszéket (tovább) nem szabad használni. A biztonsági előírások betartása esetén 
nincs szükség karbantartásra. 

Szállítási tétel 10300: 2 alumínium keret, 1 műanyagülés, 2 stabilizáló rúd, 5 hosszú csavar, 2 rövid 
csavar, 8 alátét, 1 anya  

Szállítási tétel 10310: 2 alumínium keret, 1 műanyagülés, 2 L alakú tartó a háttámlához, 5 hosszú 
csavar, 6 rövid csavar, 12 alátét, 1 anya  

Szükséges szerszámok: 1 csillagcsavarhúzó, 1 db villáskulcs méret. 10 

 Összeszerelés: Az elemet csak felhatalmazott, képzett szakemberek telepíthetik. Az összeszerelés 
megkezdése előtt ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.  

1.  Először állítsa be ugyanazt a magasságot minden alapon (=mind a 4 láb). Ehhez 
nyomja le teljesen a sárgaréz színű gombot (1 jelzés), a teleszkópos csövet a 
kívánt hosszban, és húzza ki ismét a gombot a kívánt magasságban kiengedni a 
fúrólyukból. Fontos, hogy a gomb teljesen be legyen zárva bepattan a helyére, 
azaz jól láthatóan és érezhetően kijön a furatból. 

 

2.  Ezután helyezze mindkét alapot a keskeny oldalával egymáshoz, 
és csatlakoztassa őket alátéttel, egy hosszú csavar (2 jelzés), egy 
másodperc az alátétet és az anyát a kijelölt helyeken középen 
fúrt lyukak. Húzzon mindent gondosan. Forgassa el a 
műanyagülést alsó oldalával felfelé, és fektesse le elkészült 
segédkeretet a kijelölt helyre mélyedéseket. (lásd az 
illusztrációt)  
 
 
 

3.  Most az alap 2 rövid csavarral (3 jelzés) becsavarható és egy-egy 
alátétet erősen az üléshez becsavarják.  
 
 



 
 

4.  A további összeszerelés a tiédtől függ kiválasztott verzió: A 10 300. 
tétel esetében a két stabilizáló rúd, a 10 310 tételnél a két L-alakú 
konzol a 2. sz. Az ábrán a fennmaradó 4 hosszú csavar (4 jelzés) és 
mindegyik egy alátét az alapon keresztül csavarja szorosan az 
üléshez. A 10 300-as zuhanyszék összeszerelése ezzel befejeződött. 
A 10 310. cikkhez a háttámla a többivel együtt 4 rövid csavar és 
egy-egy alátét a rajta rögzítő konzolok. Húzza meg újra az összes csavart. Miután 
megvizsgálta a csavaros csatlakozások és a biztos lábazat a zuhanyszék használatra kész.  

 

Műszaki adatok: 

Anyaga  Alumínium, műanyag, Súlya  10300: 2,05 kg 
10310: 2,65 kg 

Ülés: ca. 40 x 37 cm 
ca. 46 x 41 cm 

Teherbírása 110 kg 

Magassága ötször állítható 44-53 
cm 

Élettartama kb. 5 év, a használat 
gyakoriságától függően 
és törődést 

 

Tisztítás/fertőtlenítés: 

► A látható szennyeződéseket nedves ruhával és megfelelő, enyhe tisztítószerrel távolítsa el a 
kiszáradás megelőzése érdekében. 
 ► Igény esetén a zuhanyszék szabványos, klórmentes eszközfertőtlenítők a törlőfertőtlenítési 
folyamatban. Fontos: kérjük, vegye figyelembe a gyártó használati utasítását. 
 
Biztonsági utasítások:  
► A zuhanyszéket csak a fent leírt célra szabad ülve használni, ne állj az ülésre!  
► A zuhanyszéket csak segítséggel és sértetlen bőrrel engedje érintkezni, használj gondozót!  
► A zuhanyszéket nem szabad használni, ha a felhasználó egyensúlyát ülve nem bírja tartani, leesés 
veszélyes! 
 ► Vegye figyelembe a 110 kg-os maximális terhelést  
► Minden lábat azonos magasságba kell állítani, különben fennáll a leesés veszélye! 
 ► Ne használjon zsíros vagy olajos testápoló és tisztítószert, Csúszás és leesés veszélye! 
 ► 10-40 °C hőmérséklet-tartományban használja, szaunában ne használja!  
► Ha a zuhanyszék egyes részei meggörbültek, deformálódtak vagy megsérültek, távolítsa el azokat 
használni!  
► Az optimális biztonság érdekében tanácsos rendszeresen lezárni a gumisapkákat ellenőrizni és 
szükség esetén cserélni. újrafelhasználás A zuhanyszéket megfelelő karbantartás, tisztítás és 
fertőtlenítés után kell elvégezni Speciális kereskedelem alapvetően újrafelhasználható. Javítás csak a 
használatával végezhető eredeti alkatrészeket szállítanak.  
 
Garancia: A törvényes garanciális igényeknek megfelelően.  



Ki vannak zárva a garanciából Nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból és 
meghibásodásból eredő károk csak elhanyagolható mértékben befolyásolják az eszköz értékét vagy 
használhatóságát. A műszaki változtatások, átalakítások és kiegészítések, valamint a nem megfelelő 
karbantartási munkák a garancia és általános termékfelelősség megszűnése. Fenntartjuk a jogot a 
műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokra. 

 

 


