HTS

Universal hygiejnesystem

Brugervejledning

Kære kunde,
Vi takker dig for den tillid du viser vort selskab ved at købe dette produkt. Vi beder
dig læse brugervejledningen nøje før du begynder at bruge produktet, og følge den.
Vær opmærksom på at vejledningerne og eksemplerne i brugervejledningen kan
afvige fra dit produkt pga. forskelligt udstyr.
Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer.
Vigtig information!
Påse at brugervejledningen opbevares med produktet.

Dit Schuchmann team
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1. Klargøring af hygienesystemet til brug
1.1 Transport
Når du modtager produktet må du kontrollere at det er helt, fejlfrit og ikke er blevet
skadet under transport.
Varene skal kontrolleres med speditøren til stede
Dersom der er sket transportskade må du kontrollere varen (fastslå fejlen) i speditørens nærvær. Send skriftlig klage til ansvarlig specialforhandler.
1.2 Sikkerhedstiltag før brug
Korrekt brug af hygienesystemet kræver præcis og omhyggelig placering af bruger.
Vi beder dig læse brugervejledningen nøje før du begynder at bruge bad- og toiletstolen, og følge dem.
1.3 Affaldshåndtering
Venligst følg affaldshåndterings instrukserne i 1.3.1 og 1.3.2, for at bevare og
beskytte miljøet og undgå forurening og forbedre genanvendelse af råmaterialer.
1.3.1 Emballage
Produktets emballage må gemmes i tilfælde af at produktet må transporteres igen.
Hvis du skal returnere produktet til reperation og i tilfælde af krav på garanti, beder
vi dig bruge den originale karton så produktet er bedst mulig pakket.
Sorter pakkematerialet til genanvendelse i henhold til klassifisering.
1.3.2 Produkt
Sorter råmaterialene brugt i produktet til genanvelde i henhold til klassifisering (se
information om materiale på 2.1)
1.4 Hvor skal brugervejledningen opbevares
Pas godt på brugervejledningen og opbevar den sammen med produktet i tilfælde
af genbrug.
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2. Produktbeskrivelse
2.1 Generel information
Alle individuelle ståldele (møtrikker, bolter og skruer osv.) er lavet af rustfrit stål. De
polstrede dele er lavet af vandtæt polyurethanintegreret skum. Rammen er lavet af
aluminium og rustfrit stål og er pulverlakeret.
Stropperne er lavet af polypropylenfibre med hurtigtørrende blandede mellemrumsfibre til polstring. Plastdelene er injektioner fyldt med forskellige syntetiske
harpikser. Alle materialer er fri for latex, bly og ftalater.
2.2 Håndtering / transport
Hygienesystemet er ikke designet til at bære. Hvis du har en mobil underramme, er
HTS udstyret med hjul. Hvis du skal bære udstyret pga. forhindringer, sørg for, at
alle bevægelige dele er fastgjort. Så står du ved siden af hygienesystemet, griber
på begge sider under bærehovedet og bærer det, hvortil det skal.
For at transportere hygienesystemet skal du reducere alle justeringer til kompakt
størrelse (fold fodpladen op, juster sædet til den laveste højde, osv.)
Efterspænd alle bevægelige dele før du bærer!
2.3 Anvendelser, brug efter den tilsigtede brug
Som toiletstol kan HTS bruges med et toilet eller som en standardindretning med
potte. Det kan også bruges som toiletsæde på toilettet, som brusestol og brusebad.
Følg følgende retningslinjer:
Over toilettet
Med bevægelig underramme kan HTS let skubbes over toilettet. Højdeindstillingen
gør det muligt at justere det, så det passer til toilettet.
På toilettet
HTS kan bruges som toilettsæde på toilettet ved hjælp af en fastgørelsesstang.
Fritstående toiletstol/bruserstol
HTS sædeenheden kan bruges som et selvstændig toilet/brusestol kombineret
med en underramme (se 4.1) .
Som brusestol
HTS sædeenhed kan bruges som en brusestol kombineret med en baderamme.
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2.4 Retningslinjer for brug af hygiejnesystemet.

FORSIGTIG!
•K
 orrekt brug af hygienesystemet kræver præcis og omhyggelig placering af
ledsageren.
• Hygienesystemet kan kun bruges på stabile og flade overflader.
• Læs "Tekniske data" i denne brugervejledning for den maksimalt tilladte brugervægt.
• Hygienesystemet bør ikke bruges uden overvågning.
• Hygienesystemet bør ikke bruges til at transportere mennesker.
• Under tilpasing må brugeren ikke kunne berøre de bevægelige dele.
• Brug kun tilbehør og reservedele, der er lavet af Schuchmann, ellers bringer du
barnet i fare.
• Brug kun hygienesystemet, hvis alle dele er korrekt monteret og tilpasset.
• Brugere som har nedsat syn eller læseevne må få brugervejledningen læst op,
så de kan bruge underrammen sikkert.
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2.5 Grundlæggende modeludstyr
• Sæde og ryglæn med hoftesele inkl. rygpude og sædepude (åbnet bag) bækken, nakkestøtte og armlæn som kan drejes ud.
• Mobil underramme
2.6 Liste over tilbehør
• Fast underramme
• Overførings- og plejeunderramme
• Badunderramme
• Sidepuder
• Bryststropp/ bryst-skulderstropp
• Lår/lægstøtte
• Bord/armlene
• Løstsittende armlener

•
•
•
•
•
•
•
•

Avbøyningsplate
Abduksjonskile
Fotplate
Ankelmansjetter
Festebøyle
Leggstøtte
Reise underramme
Skyvehåndtak

2.7 Produktoversigt
Billedet herunder skal vise dig de vigtigste komponenter tildeling og termene som
du vinner i brugervejledningen.

Rygpolstring
Lårstøtter
Armlæn
Sædepolster
Justeringsspake til setets vippevinkel

Spake
Fotplate høydejustering

Spake til høydejustering
Fotstøtte
Underramme

Styrehjul
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Justeringsspake til
fotplatens vinkel

3. Indstillinger

Indstillinger og justeringer af produktet eller tilbehøret kan kun foretages af personer, der har fået den nødvendige oplæring af en konsulent for med kendskab
til produktet. sørg for, at ingen af brugerens ekstremiteter er i det område, når der
foretages justeringer for at reducere risikoen for personskade.
3.1 Justering af rygvinklen
Rygvinklen kan indstilles 6 ° fremad (A), 6 ° bagud (B), og18 ° bakover (C). For at indstille rygvinklen skal du trække begge sider af ryggen
op, indstil den i ønsket position og slip håndtagene. Du skal høre, at de klikker på plads.
Montering/afmontering af ryg:
Fjern ryggen ved at fjerne armlænene (E - se
4.14) og lårstøtterne (se 4.5). Tryk på håndtaget (d) og vip tilbage indtal F og G markeringerne er over hinanden. Nu kan du fjerne hele
bagsiden af holderen.
For at montere ryggen skal du blot placere
ryggen i holderen, så F + G markeringerne er
over for hinanden igen. Træk derefter ryggen
tilbage, indtil den klikker på plads i den første
position.

F

G
A

B

C

D

E

Ryglænet må kun monteres/demonteres, når det ikke er i brug!
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3.2 Mobil underramme
Højden på den mobile underrammen kan
tilpasses. For at sænke sædet, skal du trykke på begge håndtag for at justere højden (A), på stængerne mens du lægger
vægten på sædet. Sænk begge sider jævnt
så sædet ikke blokerer.

A

Fold fodpladen op(se 4.6) for at hæve sædet,
placer en fod på rammens nedre ramme (B)
og løft sæderammen (højdejusteringsgrebet
må ikke løses).

B

Højden skal altid justeres når den ikke er i brug!
Det er muligt at indstille sædetiltet på den mobile underrammen. Tryk på justeringshåndtaget (C) til højre bagside på sædet for at frigøre
de to gaskompresionsfjedre. Sædet kan vippes 15 ° frem og 15 ° bagud eller 5° fremad og
25° bagud. HTS kan let vippes med brugeren i
sædet ved hjælp af en vis kraft.

C

Tryk bremsearmen (D) ned for at aktivere
bremsen. Træk håndtaget op igen for at frigøre bremsen.
3.3 Armlænsindstillingen svinges tilbage
Armlænet kan foldes. For at gøre dette skal du
først fjerne bordet (se punkt 4.9) Fold derefter
de drejelige armlæn,tryk på knappen (E) og
skub de svingbare armlæn op til stiften (F) klikkes derefter på plads i udløseren (G).

D

G
E
F
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A

3.4 Justering af sædedybden
Du kan justere sædedybden på sædeenheden.
For at gøre dette, trækker du det blå håndtag
(A) op på begge sider, indstil den ønskede sædedybde og sørg for at sædet klikker på plads
igen.
Sidedelene på sædeenheden kan fjernes helt
foran, så overfladen nedenunder kan rengøres.
3.5 Nakkestøtte
For at fastsætte og tilpasse nakkestøtten, må
du trykke knappen for højdejustering (B). Placer nakkestøtten i hullet (C) og indstil til ønsket
højde.
Nu kan du slippe knappen (B) og indstille ønsket højde til du hører, den klikke på plads. For
at tilpasse dybden og vinklen til nakkestøtten
må du dreje det ovale håndtag(C), indstille
nakkestøtten i ønsket position og stramme
håndtaget igen.

A

C
C

C
B

3.6 Hoftesele
For at kunne bruge hofteselen må du fastgøre
låsen i åbningen bagpå sidestykket. Kontroller
at hofteselen klikker korrekt på plads.
Det er mulig for brugere, som skrider lidt frem
på sædet, at føre hofteselen forbi på indersiden af hullerne på ryglænet. For at sikre at
små, aktive brugere sidder sikkert, kan man
også fastgøre hofteselen på HTS str. 1. Før
selen gennem krogene bag på sædeenheden.

Brug altid hofteselen for at undgå
ulykker.
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3.7 Polster
Alle polsterdele kan fjernes for rengøring.
Træk trykknappen (A) ud af knaphullet (B) for
at fjerne den. Polsteret er lavet i polyuretan
med holdbart integreret skum. Det findes tre
forskellige typer sædepolster. En har en lidt
større åbning og er åben bagtil (C) for at gøre
hygienepleje lettere.
Åbningen på den anden type er noget mindre og lukket bagtil (D), sådan at brugeren har
endnu bedre støtte. Den tredje (E) er et sædepolster uden hul. Hvert polster er fastsat med
trykknapper (A) som trykkes ind i hullet (B).

B

A

C

D

E

3.8 Bækken/Potte
Med potten kan HTS bruges som et individuel
toiletstol. Placer potten i beslaget under toilettsædet bagfra. Skub helt ind til det klikker
på plads. Fjern den igen ved at trække den
bag ud.
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4. Tilbehør
4.1 Underrammer
En overførings- og plejeunderramme, to faste
underrammer, en badeunderramme og transportabelt underramme er tilgængelig som tilbehør.

A
B

For at fastsætte sædet på underrammen må
du placere begge kroge (A) bag på sædeenheden i hængslerne (B) på underramme. Tryk
så forsiden af sædet på rammen med lidt styrke til du hører, at det klikker på plads (C).
For at tage sædeenheden ud af rammen trækker du i begge udtrækshåndtag (C) under hjørnet foran på sædet og løfter det ud af rammen
forfra mens du bøjer dig over sædet.

C

Påse at begge sædekroge er sat i hængslerne (B) på underrammen og
at du hører at begge udtrækshåndtag (C) klikker på plads for at undgå
skader!
4.1.1 Underramme til overføring og pleje
Underramme til forflytning og pleje kan tilpasses i højden. For at tilpasse højden på
rammen til forflytning og pleje trykker du ned
pedalen (D) på venstre eller højre side på underrammen med foden, til underrammen er i
ønsket position.
For at sænke underrammen, løfter du pedalen
op (D) nedefra med foden. Tryk på justeringshåndtaget (E) på højre bagside på sædet for
at udløse de to gasfjedre. Sædet kan vippes
5 ° forover og 25 ° bagover. HTS kan vippes
enkelt med brugeren i sædet ved at bruge lidt
kraft. For tilpasning af den fastmonterede fodplade, se punkt 4.6.2 og 4.6.3.

E

D

D
D

E
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4.1.2 Fast underramme
Højden på den faste underrammen kan
tilpasses.
For at sænke sædet trykker du på begge håndtag for at justere højden (A) på de langsgående
stænger på rammen, mens du lægger
vægten på sædet. Sænk begge sider jævnt
sådan at sædet ikke blokkerer.
Vip fodpladen op (se 4.6) for at hæve sædet,
placer en fod på rammens underramme (B) og
løft sæderammen (håndtaget til højdejustering
må ikke udløses).

A

B

Højden skal altid tilpasses når den ikke er i brug!
For at bruge bremsen må du trykke bremseknappen (C) ned. Vip knappen op igen for at
udløse bremsen.
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C

A

4.1.3 Badunderramme
Baderammen skal bruges i et badekar sådan
at brugeren kan få bade og få brusebad (se
4.1 for montering af sædeenheden på underrammen).

4.1.4 Transportabel underramme
Den transportable underramme er en let, ramme som kan foldes og transporteres i en taske (A) Rammen passer i det bagerste rum i
tasken (B). Sædet, ryglænet, armlænene og
andet tilbehør kan være i det forreste rum i
tasken (C). For at kunne montere rammen,
må du skille begge dele af underrammen fra
hinanden og sætte den firkantede ende i det
firkantede rør på en anden del af underrammen (D).
Påse at begge dele af rammen klikkes rigtigt i
før du sætter sædet på. Fastgør så toilettsædet på rammen (se 4.1).

B

C

A

D

Den transportable underramme kan ikke bruges til HTS str. 3!
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4.2 Sidestøtter
Sidestøtterne fås med eller uden brystsele og
sikrer at overkroppen er placeret korrekt. De
kan justeres separat i højde og bredde med
håndtaget (E) bag på ryglænet.
For at fastgøre og/eller juster sidestøtterne (F)
løsner du knappen (E) og spænd dem over rillen bag på ryggen.
Juster højden, vinklen og bredden på brugerens sidestøtter ved at skubbe puderne op og
ned, mens du bevæger åbningen frem og tilbage ved at dreje på klemmen (G) ved håndtaget. Stram håndtaget (E) når du har nået
den ønskede position. Se 3.6 for fjernelse af
puderne.

E

4.3 Brystsele
Brystselen er fastgjort til sidestøtterne. Brystselen går ind ved indersiden på sidestøtterne.
Fjern sidestøtterne (se 4.2) først, træk så enderne gennem løkken (A) og sæt sidestøtterne på igen.

A
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G

F

4.4 Krydsvest
Den midterste del af hofteselen (A) må fjernes
først for at fastgøre krydsvesten.
For at gøre dette må du bruge bryst-skulderstroppen (B) med den intergrerede hoftesele.
Stram hofteselen og placer skulderremmene
i beslaget på ryglænet. Du kan også trække
skulderremmene gennem den øvre åbning på
ryglænet for mindre brugere.

B

A

Stram hofteselen på krydsselen før du strammer de øverste seler.
Kontroller at selen sidder korrekt efter indstilling.
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4.5 Lårstøtter
Bredden på sædet kan tilpasses med lårstøtterne. Sædebredden reduceres med 5 cm i første
position (A) og med 10 cm i anden position (B).
B

For at ændre sædebredden trækker du først
lårstøtten ud (C) med beslag (D). Træk så beslaget (D) af lårstøtten (C). Skub nu beslaget (D)
i den ønskede position (A eller B) og placer det
så, sammen med lårstøtten tilbage i sædet.

Når du bruger plug-in armlæn
Her er lårstøtterne (C) tilpasset til armlænene
(E). For at ændre sædebredden trækker du
armlænene ud (E- se punkt 4.14). Skift så positionen på lårstøtterne som beskrevet ovenfor
og placer armlænene plads igen

A

D
C
D

Se punkt 3.7 for fjernelse af puderne.

E

A
4.6 Fodplade
Fodpladen kan monteres som tilbehør på toilettsædet eller på den transportable
underramme.
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4.6.1 Montering på toiletsæde
Følg disse råd når du monterer fodpladen på
HTS sæde enheden.
1. Sæt de små metalender (A) fra enden af
rammen (B) ind i udløseren (C) bag på sædeenheden.

B

2. Tryk fodpladen hårdt ned så du hører rammen klikke på plads i de blå clips (D).

A

3. 
Sæt HTS-sædeenheden på monteringsbeslaget (se 4.10). Fodpladen er en del af
tilbehøret til mobile underrammer.
B

C

C

D
D
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4.6.2 Fodplade højdejustering
For at tilpasse højden på fodpladen trykker du
på begge knapper for højdejustering (A), indstil fodpladen i ønsket højde og lad knappen
klikke på plads i ønsket position.
B

4.6.3 Fodplade vinkelindstilling
Vinklen på fodpladen kan tillpasses ved at
skubbe begge clips (B) op og indstille fodpladen til en af fire vinkler. Fodpladen kan også
vippes ind når du kører med den.

4.7 Lægstøtte
Lægstøtten (C) er fastsat over fodpladen (D).
Den skal fjernes, hvis fodpladen er indstillet i
en af de øvre positioner. Lægstøtten er fastsat
på de lange stænger på fodpladen. Drej selen,
der peger bagover rundt om de lange stænger
og skub den gennem metalringen forfra. Lad
krogen klikke på plads og fastgør selen stramt
rundt om de lange stænger.

A

C

D

Lægstøtte alternativet fungere kun sammen med fodplade!
Belastningen på fodpladen må ikke overstige 68 kg for at undgå fald
eller andre ulykker.
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4.8 Ankelbespænding
Stik remmen gennem den vandrette åbning
bag på fodpladen for at fastgøre ankelbespændingen. Drej selen og skub det ind i den
lodrette åbning. Spænd den, indtil den klikker
på plads. Remmene kan vaskes på 30 ° C.
Parres før vask. Må ikke stryges.

Denne løsning kræver en fodplade!
4.9 Bord/armlæn
Bordet skubbes ind over armlænene. Bordet
har en polstret kant, som brugeren kan støtte
sig mod (se punkt 3.7 for fjernelse af puden).
Dette giver en behagelig position, lidt foroverbøjet ved brusebad eller når man skal bruge
toilettet. Overkroppen og armene støttes af
bordet. Træk i håndtaget (A) under bordet for
at tilpasse bordets dybde.

A
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4.10 Beslag
Der er to typer monteringsbeslag til montering på standardtoiletter eller større toiletter.
Beslaget er udstyret med skruer, der bruges til
at fastgøre toiletbrættet og sædet. De giver et
sikkert fastgørelsespunkt for sædet og brættet.
For at finde ud af, hvilken type monteringsbeslag du har brug for, måles fra midtaksen på
monteringsskruerne til forkanten af toiletkummen. Hvis afstanden er mindre end 43 cm,
skal du bruge standardbeslaget (A), hvis du
ikke bruger det lange beslag (B)
For at fastgøre toiletsædet i monteringsbeslaget, skal du skubbe ryglænet fremad (se 3.1)
og placere begge kroge (C) på beslaget (D) og
sænk sædet ned på toiletkummen.

D
B

D

A

C

D

For at undgå fald og skader må du påse at toilettet er fastmonteret
forsvarligt i gulvet og at monteringsskruerne er i god stand før du
skruer dem i. Kontroller toilettets stabilitet og skruerne jævnligt så
længe opsætningen benyttes.
411 Abduktionsklods
Den polstrede abduktionsklods er fastgjort til
forkanten af toiletsædet. Fjern det igen ved at
trykke på det blå håndtag (E) og træk abduktionsklodsen fremad.
Hygienesystemet skal desinficeres efter hvert
brug med engangsklud eller en opløsning
med op til 10 % klor. Brug kræfter for at fjerne
polstret (se 3.7) og rengør med sæbevand eller mild desinfektion.
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4.12 Stænkskærm
Standard stænkskærm (A) indsættes i sædets
polsteråbning med den hule side mod brugeren. Stor stænkskærm (B) sikrer bedre dækning. Den er udstyret med hoftebælte eller
bryst-skuldersele. Brug af abdutionsblok sammen med splash skærmen gør splash skærmen ekstra stabil.

A

B

4.13 Skubbehåndtag
Skubbehåndtag gør det nemmere at skubbe
brugeren. Skubbehåndtagene er på HTS enhedes bagerste del. Skub håndtagene (C) ind
i udløseren (D) på bagerste enhed og stram
vingeskruerne (E).

C
D

E
4.14 Aftagelig armlæn justering
For at fastgøre det aftagelige armlæn (F) sætter du den nederste del af armlænet ind i den
ovale åbningen (G) i sædet og skubber det
hårdt ned til det klikker på plads.
For at fjerne det aftagelige armlæn trykker du
på udløserknappen (H) og trækker det aftagelig armlænet af.

F

H
G
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5. Reparation og rengøring
5.1 Pleje
Hygiejnesystemet skal desinficeres efter hvert brug med engangsklude eller en
opløsning med op til 10 % klor. Bælterne med velcro kan vaskes på 60 ° C. Sæt
velcro sammen før vask. Må ikke stryges. Puderne er lavet af polyurethan og er
lette at fjerne, så de kan rengøres grundigt og tørres på undersiden. De kan rengøres med sæbevand og mildt desinfektionsmiddel. Sædet og bunden skal rengøres
korrekt ved 80° i et vaske- og desinfektionssystem. Afmonter enheden: Fjern sæde
enheden fra underrammen, løft den bagerste del op og fjern sædets sider ved at
skubbe wdet fremover.
Bemærk også vores generelle rengørings- og hygieneråd.
Du finder dem på www.schssschuchmann-reha.com/HTS.
Brug ikke stærke midler som opløsningsmidler, hårde børster osv.
5.2 Reparationer
Visuel kontrol skal udføres daglig og kontroller hygienesystemet for revner, brud,
manglende dele og defekter. Ved funktionsfejl skal du kontakte forhandleren som
har leveret produktet til dig. (Se punkt 8.5)
5.3 Reservedele
Hvis du ønsker at bestille reservedele, skal du kontakte forhandleren
som leverede hygiejnesystemet til dig, og opgive serienummer på systemet
(Se punkt 8,5)
Reservedele og tilbehør må kun installeres af uddannet personale.
5.4 Varighed ved brug og genbrug
Levetid for brug af produktet, afhængig af brugsintensitet og genbrug er ”8“ år, hvis
det bruges i henhold til brugervejledningen. Det kan være muligt at bruge produktet
længere hvis det er sikkert. Forventet levetid henviser ikke til sliddele som dæksler,
hjul, batterier...
Vedligehold og vurdering af tilstand, hvis genbrug overvejes må afgøres af spesialforhandler.
Hygiejnesystemet egner sig til genbrug. Følg rengørings og desinfektionsinstrukserne i kapitel 5.1. Vedlagte dokumenter, som denne brugervejledning er en del af
produktet og må overføres til den nye bruger.
Ved opbevaring anbefales det at folde produktet sammen, for at spare plads.
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6. Tekniske data
F
D

I

B

G

E

H

C

A

K
J

Mål grundmodel

A Bredde

Str.1

Str.2

Str.3

Mobile underrammer

53 cm

53 cm

57 cm

Faste underrammer

51 cm

51 cm

53 cm

Overførings- og plejeunderramme
B Sædehøjde

67 cm

67 cm

71 cm

Mobile underrammer

39 - 55 cm

39 - 55 cm

44 - 58 cm

Faste underrammer

33 - 43 cm

36 - 44 cm

38 - 48 cm

Overførings- og plejeunderramme

51 - 78 cm

51 - 78 cm

51 - 78 cm

20* / 25* / 30 cm

25* / 30* / 36 cm

33* / 38* / 43 cm

C Sædebredde
D Sædedybde

20 / 23 / 25 / 28 cm 29 / 32 / 34 / 37 cm 37 / 40 / 42 / 44 cm

E Armlæn højde

13,5 cm

F Rygbredde
G Laveste benlængde toiletsæde
H Ryghøjde
I

J

17 cm

20 cm

29 cm

34 cm

41 cm

22 - 34 cm

27 - 39 cm

34 - 44 cm

42 cm

50 cm

62 cm

Maks. position over Mobile underrammer
toiletthøjde
Faste underrammer

52 cm

52 cm

52,5 cm

38 cm

38 cm

42 cm

Mobile underrammer

79 cm

79 cm

86 cm

Faste underrammer

71 cm

71 cm

74 cm

Overførings- og plejeunderramme

84 cm

84 cm

87 cm

Længde

K Forkanten på hyg.åbning til bagerste hjørne på underramme
Rygvinkel
Sædevinkel
Maks. last.

48 cm

48 cm

48 cm

(-)6°, 6°, 18°

(-)6°, 6°, 18°

(-)6°, 6°, 18°

(-)5° - 25°

(-)5° - 25°

(-)5° - 25°

(-)15° - 15°

(-)15° - 15°

(-)15° - 15°

34 kg

68 kg

113 kg

* kan tilpasses med valgfri lårstøtte
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7. Garanti

Der ydes to års lovbestemt garanti for disse produkter. Garantiperioden begynder
når leverancen er leveret til kunden. I tilfælde af en produktionsfejl eller anden fejl
der opstår inden for dette tidsrum, vil dette vurderes og i bekræftende fald enten
blive repareret eller ombyttet.
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8.2 Serienummer / produktionsdato
Serienummer, produktionsdato og anden information er på typeskiltet som er placeret på alle vore produkter (A).
Produktnummer
Artikkelnummer
Serienummer
Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestr. 3 · 49205 Hasbergen · Germany

Product

Size

Typ

Max. load

SN

Str.
Maks. last
Produktionsdato

A

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de · Fon +49 (0) 5405 / 909 - 0

8.3 Produktversion
Dette HTS hygiejnesystem fås i tre størrelser og kan supplementeres med en serie
varieret tilbehør (se punkt 4).
8.4 Udstedelse af dokument
Brugervejledning for hygiejne systemer HTS ændre status A; i udgave 02.2018
8.5 Navn og adresse på producent, specialforhandler som distribuerer produktet
Dette produktet er produceret af:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tlf. +49 (0)5405/909-0 · Faks +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Dette produkt er leveret af følgende specialforhandler:
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