Artikkel nr. [52140/52141]
Oversikt
Denne oversikten viser de viktigste delene. Komponentene som er illustrert kan være
forskjellig fra din dusjstol. Hver gang stolen blir montert opp, vennligst se til at alle
komponentene er monter korrekt og fungerer skikkelig.

1 – Skyvehåndtak

6 – Legg støtte

2 – Ryggstøtte

7 – Fotplate

3 – Armlene

8 - Forhjul

4 – Toalettlokk

9 - Bremsehendel

5 – Toalettskål

10 – Avtakbart drivhjul

Merk: Pedalbrems er ikke vist i denne figuren.
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Advarsel!
Komponentene vist i denne figuren trenger ikke å samsvare med din dusjstol. Alltid tilse at
komponentene er sammensatt korrekt etter sammenstilling og justeringer gjort på
dusjstolen.

Introduksjon
Kjære Hepro Basic bruker.
Gratulerer med din nye dusj- og toalettstol. Vi håper den vil gi deg økt frihet til å reise og til å
besøke familie og venner.

Spesifikasjon
Modell

Hepro Basic m/store hjul

Hepro Basic m/små hjul

Sete Bredde
Sete Dybde

43cm
38cm

43cm
38cm

Sete Høyde

53cm

53cm

Fotstøtte
Avstand mellom armlen

43cm
46cm

43cm
46cm

Armlene Høyde

23cm

23cm

Rygg Høyde

46cm

46cm

Lengde
Bredde

107cm
63cm

89cm
56cm

Høyde

102cm

99cm

Vekt
Brukervekt

16kg
110kg

14kg
110kg
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Sikkerhetsinformasjon























Les denne brukerveiledningen før dusjstolen tas i bruk.
Maks brukervekt 110kg.
Alle komponenter må sjekkes for skader og sammenstilling før bruk.
Kunne en person kan bruke denne om gangen.
Brukes kun i korte intervaller.
For din egen sikkerhet, sitt så lang bak på dusjstolen som mulig, slik at det er mindre
sjanse for at den tipper forover.
Unngå å bøye overkroppen til siden, forover eller bakover for å unngå at dusjstolen
tipper.
Bruk begge armlenene som støtte ved oppreisning.
Unngå å bruke kun et armlene ved oppreisning, da dusjstolen kan tippe til en av
sidene.
Ikke stå på fotstøttene, de er bare ment til å støtte brukeren når personen sitter.
Ikke støtt føttene på andre gjenstander, da stolen kan tippe bakover.
Hold i selve rammen ved løft av dusjstolen.
Ikke løft dusjstolen med bruker.
Brukes kun på flatt underlag.
Utøv forsiktighet i våte eller fuktige miljø da dette utgjør en fare for å skli.
Beskytt dusjstolen mot uønsket bruk, da spesielt barn.
Alltid lås av 2 hjul når den ikke er i bruk.
Ikke bruk føttene til å bremse med, da det er fare for brudd.
Aldri slipp dusjstolen fra en høyde.
Aldri kast dusjstolen.
Før bruk må fotstøttene være montert riktig.
Hold god avstand fra trapper og andre hindre som kan skade brukeren eller
dusjstolen.
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Montering og bruk


Monteringen trenger ikke verktøy.

Drivhjul






Drivhjulene er ment for at brukeren kan skyve seg rundt med egen muskelkraft.
Montering – Press inn knappen på navet til drivhjulet og plasser drivhjulet på
akslingen. Se til at drivhjulet går i lås rundt akslingen.
Demontering – Press inn knappen på navet til drivhjulet og dra drivhjulet av
akslingen.
Ved bruk av drivhjul må ikke eventuelle bremser på forhjulene brukes.

Fotstøttene







Montering – Monter fotstøtten 90° til siden. Vri fotstøtten framover til den går i lås.
Demontering – Dra i låsehendelen og vri fotstøtten 90° til siden og løft opp.
Fotstøtten kan vris til siden for enklere tilgang for brukeren, husk å tilse at fotstøtten
går i lås igjen når den vris tilbake.
Fold opp fotplatene når brukeren skal inn eller ut av dusjstolen.
Aldri løft dusjstolen etter fotstøttene.
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Armlene




Armlene kan løftes for enklere tilgang inn og ut av dusjstolen.
Aldri løft dusjstolen etter armlenene.

Parkeringsbrems




Låsing – Dra bremsehåntaket framover til drivhjulet går i lås, evt. trykk fotpedalen
ned på trillehjulene til hjulene går i lås.
Opplåsing - Dra bremsehåntaket bakover til drivhjulet er fritt, evt. trykk fotpedalen
opp på trillehjulene til hjulene er frie.

Toalettskål







For rengjøring er toalettskålen avtakbar.
Etter bruk, rengjør grundig og desinfiser dusjstolen og toalettskålen.
Bruk bare kommersielle rengjøring- og desinfeksjonsmidler.
Toalettskålen er ikke ment for maskinrens.
Maksimal rengjøringstemperatur er 45°C
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Fjerning av toalettskålen – Løft litt på toalettskålen og dra den bakover.
Innsetting av toalettskålen – Skyv toalettskålen inn under setet.

Vask og vedlikehold









Vask med varmt vann, ikke over 45°C.
Bruk vaskemiddel for ømfintlig stoff på armlenene og ryggstøtten
Bruk bare kommersielle rengjøring- og desinfeksjonsmidler.
Bruk svamp eller klut.
Ikke bruk maskinelt rengjøring; høytrykkspyler eller oppvaskmaskin.
Tilse at alle deler er tilstede.
Tilse at bevegelige deler beveger seg fritt.
Bytt deler som viser tydelig tegn på slitasje.

Garanti
Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 2-års garanti mot material og
produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets
serienummer alltid oppgis som referanse.
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