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Drejeligt badekarssæde 

 

Læs følgende vejledning: 

1. Sikkerhedsinstruktioner 
- Adviser ALTID med fysioterapeut, plejepersonale eller leverandør for at få rette indstilling og 

korrekt brug af produktet 
- Opbevar ikke underdørs eller i direkte sollys  
- Skal ikke bruges under ekstreme temperaturer (over 38° eller under 0°) 
- Gennemtjek med grundighed alle dele af produktet inden brug og sørg for at alle skruer er 

strammet 
- Se venligst efter revner og skader, i særdeles ved sæde og rør 
- Brug sædet på forsvarlig vis: stå ikke på sædet 
- Vær ALTID opmærksom på at max brugervægt overholdes 
- Ingen modifikationer må foretages på produktet. Brug kun ægte reservedele ved udskiftning 
- Efter installation af sædet: sikr at alt er låst og stabilt 
- Sædet skal være låst i rette position og ikke være rotérbart ved badning 
- Vær forsigtig når der siddes ned på eller rejses op fra produkt 
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2. Installation 

Formålet ved produktet er at yde en støtte, når man skal ind og ud af badekarret. Det er designet til at 
sidde ovenpå badekarret med mulighed for at rotere 360°. Det drejelige badekarssæde passer til de 
fleste badekar i standard størrelse. 

Opmærksom! Plastiksædet er udstyret med huller, hvor vandet kan løbe fra. I meget få tilfælde kan 
disse medføre, at genitalier eller rektal prolaps sidder fast i hullerne, hvilket kan føre til seriøse 
smerter og skader. Hvis i tvivl, kontakt venligst fysioterapeut, plejepersonale eller leverandør for at 
afgøre, om det er sikkert at bruge. Alternativt kan der placeres materiale på sædet, så skader ikke er 
muligt.  

Installation: 

Produktet leveres klar til at installation og brug. 

1. Placér sædet i badekarret. Mindst 25mm af hver blå skridsikre arm skal hvile på siderne af 
badekarret. Tjek stabilitet, sædet skal ikke være ustabilt [1]. 

2. Sikr rammen ved at skrue de to fikseringsskruer [2] indtil de er skruet sikkert fast til begge sider af 
badekarret. Pas på med ikke at skrue så stramt, at du ødelægger fikseringsskruerne. 

3. Løft låsehåndtaget (placeret under sædet) for at rotere sædet [3].  

4. Begge armlæn er svingbare [4]. 

3. Rengøring 

Det drejelige badekarssæde skal rengøres regelmæssigt ved mildt rengøringsmiddel og blød klud. 

4. Materialer 

Produktet er produceret i stål (der ikke ruster), hvor rørene er behandlet mod rust og dækket i 
epoxymaling. Plastiksædet er produceret i polypropylen samt forskellige plastikkomponenter. 

5. Bortskaffelse  

Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med lokale affaldshåndteringsregulativer. 

 

6. Tekniske specifikationer 

Varenummer: 610253 

Badekarsbredde: 56-68 cm (indvendig) / 73 cm (udvendig). Max belastning: 130 kg 

Produktet har en to-årig garanti fra købsdato mod enhver produktionsfejl. Test: DIN-EN-ISO 9999 
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