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ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
DUSCHPALL MED SIDOHANDTAG

F20524 Duschpall med sidohandtag

Säkerhetsföreskrifter
Se till att du läser och följer dessa instruktioner 
noggrant. Förvara dessa instruktioner på en säker 
plats för framtida referens.

Max brukarvikt

160kg

1. AVSEDD ANVÄNDNING
Duschpallen med handtag är avsedd att användas i badrum eller dusch, för att ge en stabil sittyta för användare 
med nedsatt rörlighet som inte kan stå under långa stunder.

2. SÄKERHET
Varning: Den maximala användarvikten får inte vara 
mer än 160 kg.

Försök inte att stå eller klättra på produkten.
Se till att alla ben är inställda på samma höjd för att 
undvika att pallen vickar och är instabil.

3. UPPACKNING
Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar 
noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar 
saknas eller är skadade och försök inte montera.
4. MONTERING
Produkten kommer färdigmonterad.
4.1 HÖJDINSTÄLLNING
Ta bort "e-clip" och skjut benet till önskad position.

Rikta in hålen och sätt tillbaka "e-klämman".
Upprepa för alla fyra benen.
Obs: Se till att golvytan är jämn och jämn för att undvika 
gungning.

5. UNSDERHÅLL
Kontrollera att alla "e-clips" är korrekt isatta och att det inte 
finns några överdrivna rörelser.
Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage 
eller skador, var särskilt uppmärksam på hylsornas skick.
Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart 
rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.
6. RENGÖRNING.
Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för 
allmänt bruk och varmt vatten.
Kontrollera att rengöringsprodukterna är lämpliga före 
användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller 
trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och 
göra garantin ogiltig.
För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning 
och skölj noggrant med färskt vatten.
Låt produkten torka helt före användning/förvaring.
7. AVFALLSHANTERING
Produkten ska rengöras noggrant före kassering.
Produkten är tillverkad av metall och plast och kan 
kasseras genom lokala hushållsavfalls- och 
återvinningscentraler eller genom lokala 
handelsavfallsinsamlingar.
8. GARANTI
EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period 
av 12 månader, från inköpsdatum, mot felaktiga material 
och utförande. Denna garanti täcker inte; missbruk,  
oaktsamhet eller manipulering av någon del av produkten.
Någon garanti utfärdad av EUFORIA AB gör det inte
påverka dina lagstadgade rättigheter.
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