
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Kedves vevőnk 

Az Ön új zuhanyszéke különleges funkcionalitást és a 

kényelmet nyújt. Zuhanyozzon egyszerűen és kényelmesen. 

Legyen öröme benne! 

Olvassa el ezt az útmutatót, amely a felépítésről és a 

használatról szól. Az útmutatót őrizze meg a későbbi 

felhasználáshoz. Ha a terméket továbbadja, kérjük, adja át ezt 

az útmutatót is.  A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget 

a termék szakszerűtlen használatáért vagy a kezelési útmutató 

figyelmen kívül hagyásáért. 

Felhasználás célja 

Ez a szék ülőbútorként szolgál a mozgáskorlátozott emberek 

részére zuhanyozás közben. A benti, magáncélú felhasználásra 

szolgál, ipari használatra nem.  

• A műanyag elemek maximum 5 évig őrzik meg minőségüket.  

• Látható vagy vélt hibák esetén ne használja a terméket.  

Alkatrészlista és a csomag tartalma  

Biztonsági tudnivalók 

• A csomagolóanyag ne kerüljön gyermekek kezébe 

(fulladásveszély). 

• Ne hagyja, hogy a gyermekek a székkel játsszanak vagy 

arra felmásszanak, a leesés elkerülésére.  

• Ügyeljen arra, hogy a használónak leüléskor vagy a 

felálláskor segítsenek.  

• Ne vigyenek személyeket a széken ülve és a fogantyúkba 

kapaszkodva. A termék eltörhet és sérüléseket okozhat.  

• Teherbírás: max. 150 kg. 

• A használat előtt ellenőrizze a szék stabil állását. Ügyeljen 

arra, hogy a zuhanyfülkében és előtte csúszásbiztos alátét 

legyen a sérülések elkerülésére.  

• Minden hónapban ellenőrizze a szék stabilitását és a 

megfelelően illeszkedő csavarokat és összekötéseket. 

Szükség esetén húzza meg a csavarokat.  

• Ne használjon súrolószereket.  

• Ne módosítsa vagy javítsa a terméket. A pótalkatrészeket 

csak szakkereskedésben vásárolja meg.  

• Nem felelünk a zuhanytálcában keletkező károkért.  

• A széken egyenes helyzetben üljön, ne álljon. 

(sérülésveszély). 

Felépítés 

1. ábra 

Helyezze a gumitalpakat (E)a 4 

teleszkópos lábra  (D), lásd az 1. 

ábrát.  

Kösse össze a teleszkópos lábakat a 

két alukerettel (B) +(C), lásd a 2. 

ábrát.  

2. ábra 

Az alukereteket (B) + (C) 

rögzítse a csavarokkal (G) + 

(H) és egy-egy alátéttel (F) lent az ülőrészhez (A), lásd a 3. 

ábrát.  

Műszaki adatok 

Méretek (Ho x Szé x Ma): 

Ülőfelület: 

Állítható magasság: 

Szék súlya: 

Maximális terhelés: 

540 x 470 x 370 - 550 mm 

475 x 300 mm 

350 - 520 mm 

1800 g 

150 kg 

 

A teleszkópos láb  (D) zárófejét nyomja befele 

és állítsa be a lábat a kívánt magasságra. 

Ezután kattintsa be a zárófejet a megfelelő 

lyukba.  

Minden lábat állítson be erre a magasságra, 

hogy a szék ne billegjen. A plusz stabilitásért a 

gumitalpakat (E) úgy forgassa el, hogy azok a 

zuhanytálcához letapadjanak lásd a 4. ábrát.  
 

4. ábra 

Ártalmatlanítás 

A csomagolóanyagot szakszerűen át kell adni 

hulladék-feldolgozó cégnek vagy kommunális 

hulladék-feldolgozó üzemnek esetleg szétválogatott 

hulladékként az aktuális előírásoknak megfelelően 

ártalmatlanítani kell.  Kétség esetén kérdezzen rá a  helyi 

környezetvédelmi hatóságnál.  

 

 
    ülőrész         Alu-keret       Alu-keret    Teleszkópos láb 

 
    gumitalp        alátét        kerek csavar    kerek csavar 
                                        (M6 x 35 mm) (M6 x 40 mm) 

  


