
 

Felhajtható fali tusolószék DELUXE 10502 használati utasítás 
 
 

 

 

 

Használati cél: A "DELUXE" összecsukható zuhanyülőke gyógyászati termék. Falra szerelhető ülésként 
és állandó segédeszköz korlátozott stabilitású emberek számára. A zuhanyülés megkönnyíti a 
személyes higiéniát a zuhany alatt, de csak olyanok használhatják, akik ülve ki tudják egyensúlyozni 
magukat önállóan vezérelhető (borulás/leesés veszélye. 

Jelzés: Korlátozott állóképesség, korlátozott stabilitás, általános gyengeség. 

 Ellenjavallat: Szédülés, egyensúlyhiány, törzskontroll hiánya, zavaros állapotban nem használható. 

Leírás: Az összecsukható zuhanyülés alumíniumból és műanyagból készül (acél szerelőlap, festett). 
Csúszásmentes felülettel és integrált vízelvezetéssel van ellátva. Ha nincs használatban, a 
helytakarékosság érdekében összecsukható. A modell csak ép, sértetlen bőrrel kerülhet érintkezésbe. 
A fentiektől eltérő vagy azt meghaladó felhasználás említett nem célja.  A Sundo GmbH felelőssége, a 
kockázat kizárólag a felhasználót terheli. A termékkel kapcsolatos súlyos eseményeket azonnal 
jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes forgalmazónak. Először ezt olvassa el teljesen a használati 
utasítást, és őrizze meg a termék élettartamának végéig tovább. 

 



Összeszerelés:  

► A "DELUXE" összecsukható zuhanyülőkét csak megfelelő teherbírású falra szabad rögzíteni és 
megfelelő rögzítő anyaggal kell felszerelni. A fal állapotának ellenőrzése és a rögzítő anyag 
kiválasztását biztonsági okokból kell elvégezni szakképzett szakember végezze el.  
► A mellékelt csavarok/dübelek csak tömör faltípusokhoz (beton, Mészhomoktégla stb.) alkalmas. 
Vegye figyelembe az ülések maximális terhelhetőségét 110 kg. 
► A „DELUXE” lehajtható zuhanyülés lábbal, Art. 10502, kb. 46 és kb. 53 cm-ben állítható magasság 
(U-cső adapter az ülés alatt). Kérem a pontos magasságot előtte kihajtott támasztólábbal. Figyelem a 
lehajtáskor az ülést, győződjön meg arról, hogy a támasztóláb szilárdan a padlón van. 
 
Biztonsági utasítások:  
► A "DELUXE" összecsukható zuhanyülést csak a fent leírt célokra használja. Ne álljon fel a 
zuhanyülésre! 
 ► Biztonsági okokból az ellenőrzést és az összeszerelést szakembernek kell elvégeznie 
 ► Vegye figyelembe a maximális terhelést (110 kg).  
► Mindig üljön az ülés közepére, és óvatosan szálljon le róla!  
► Csúszásveszély! Mindig kérje gondozó segítségét! 
 
Használat/karbantartás előtt:  
► Először is teljesen olvassa el ezt a használati utasítást. Kérem ellenőrizze az első használat előtt és 
minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e. 
► Rendszeresen ellenőrizze az összes csavarkötést, csak akkor, használja ha megfelelő  a stabilitása. 
► Hibás, sérült vagy nem megfelelően beszerelt termékek nem lehetnek használt, forduljon 
szakkereskedőjéhez.  
► Csak eredeti alkatrészeket használjon. 
 
 Tisztítás és fertőtlenítés: 
► Az összecsukható zuhanyülőke normál háztartási tisztítószerekkel tisztítható, Ügyeljen arra, hogy 
ne tartalmazzon olajat, zsírt vagy súrolószert.  
► A segédeszköz a kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel tisztítható 
fertőtleníteni kell a törlőfertőtlenítési módszerrel. Fontos: Fertőtlenítőszerek használatakor a 
használati utasítást a gyártót kell figyelni. 
 
Műszaki adatok: 
Anyaga Alumínium és műanyag 
Ülés 34*31 cm 
Magassága 46 és 53 cm között 
Teljes mélység 41 cm 
Súlya 3,3 kg 
Terhelhetősége 110kg  
 
 
 
 
 



Garancia: Jogi garanciális igények szerint.  
Kizárva a garanciából nem rendeltetésszerű használat, normál kopás és fogyasztás által okozott károk 
valamint a termék értékét vagy használhatóságát csak elhanyagolható mértékben befolyásoló 
hibákat befolyás. Technikai változtatások, átalakítások és kiegészítések, valamint nem megfelelő 
karbantartási munkák érvénytelenítik a garanciát és a termékszavatosságot. Fenntartjuk a jogot a 
műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokra. 

 


