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1. Indledning
Kære kunde,
Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet og vigtige henvisninger for at sikre en korrekt
anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er
særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.
Vi videreudvikler løbende vores produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre
produkterne.
Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

+45 87 93 22 20
+45 87 93 17 77
info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger
●
●
●
●

Benyt kun produktet i fejlfri tilstand
Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til
forhandleren
Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet
Benyt kun produktet til det oplyste formål

3. Beskrivelse
Montagebeskrivelse
Vægmontage : Montage må kun udføres af fagfolk. Montage-materiale hører ikke med i købet.
Montage-materiale afhænger af væggens tilstand. Vælg 6 skruer, 6 dyvler og spændeskiver. Afmærk
ved hjælp af montage-pladen de 6 huller. Bor nu de 6 huller og i sæt dyvlerne. Sæt bøjlen på plads i
hullerne i teleskop-benene. Skru montage-pladen fast på væggen. Forsikre dem om, at badestolen er
monteret korrekt ved, at slå badestolen.
Badestolen er indstillet rigtig når brugeren sidder på stolen og begge fødder rører gulvet. Vælg en
normal stol som brugeren kan sidde på. Mål herefter afstanden fra gulv til sæde. Indstil herefter
badestolens teleskop-ben efter denne opmåling. Grib clipsen med tommel og pegefnger og træk
denne ud. Indstil teleskop-benene i den ønskede højde. Tryk Clipsen ind på plads igen. Indstil de
resterende teleskop-ben i samme højde.
Funktionsbeskrivelse
Klap bade-stolen ud ved, at trække siddefaden fremad. Herved kommer benene til at stå på gulvet.
Sæt dig på midten af siddefaden. Efter brug skubbes sidde n tilbage igen.
Tilbehør
For dette produkt er der intet andet tilbehør.
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4. Tekniske data
Badestol-vægmonteret

302040 og 302041

Total bredde

45 cm

Total længde

45,5 cm

Sidde bredde

44 cm

Sidde længde

37 cm

Sidde højde

43,5 cm – 51 cm

Produktets vægt

3,5 kg

Maximal brugervægt

100 kg

Pakkemål

59 cm længde, 13 cm bredde, 48 cm højde

Typeskilt
Produkt skiltet er placeret på undersiden af sidde
Wall mounted
shower chair
MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK - 8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk
Produced

Max. 100 kg

Serial no.

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse
Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske
rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.
Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages
af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning
hvad er der skete?

hvad kan være grunden?

hvad skal jeg gøre?

7. Bortskafelse af produktet
Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads.
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8. Garanti
Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for
skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte
reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige
ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores
produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til
forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger
og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under
reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring
Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Badestol-vægmonteret varenr. 302040
er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de
grundlæggende krav i:


Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr,

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S
Skanderborg, den 09-06-2006
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