
Bruksanvisning

Teleskop säkerhetshandtag 
med sugkropp

Solido T

Artikelnummer 660100400 44 - 57 cm 

Artikelnummer 660100500 56 - 69 cm 

Artikelnummer 660100600 66,5 - 78 cm 

Vikt 800 g, 900 g, 1100 g 

Max. belastning 70 kg

Avstånd mellan vägg och handtag 3,5 cm

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM
Tel 08-591 292 50, 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se



Produktinnehåll

Sughandtag med 2 sugkoppar. 
Sughandtag är redo att användas.

Montering

Montering kräver inga verktyg. Kontrollera 
vakuumsugskopparna och ytan den ska 
fästas på. Rengör ytan noggrant. Pressa 
gummiskivorna ordentligt mot ytan. De 
lutande vakuumspakarna måste vara lösa 
vid denna punkt och hela varje gummiskiva 
måste ligga i ytan. (1)

Se till att gummiskivorna är helt i kakelområdet eller andra ytor så att skivorna inte 
täcker några injekteringslinjer eller andra fogar. Skivorna bör placeras minst 11,5 cm 
från alla leder. (se 1) Tryck först ner den ena lutningsspaken och sedan den andra. 
Motståndet hos det genererade negativa trycket måste vara klart faktum. Ju större 
motståndsfaktum av vakuumspaken är, desto bättre sugkraft har griphandtaget. 
Om du använder stången regelbundet får du en känsla för vakuumstyrkan och 
sugkraften som genereras. Före varje användning, testa att suganordningen håller fast. 
Om vidhäftningen verkar otillräcklig, släpp skenan och sätt tillbaka den igen.

Om den erforderliga sugeffekten inte har uppnåtts ska stödet inte användas!

(1)

(2)

Rätt Fel

Sugkoppsbyte

Borttagningsinstruktioner: Lossa badspärrarna. Skjut fingertoppen under gummi-
tätningen i varje ände för att frigöra suget. För byte av sughuvudet, tryck på spärren 
på sidan och dra av sughuvudet i pilens riktning. Tryck på det nya sughuvudet tills 
det låser tydligt.

Sugkoppsbyte



Säkerhetsföreskrift

VARNING: 
Denna produkt är designad för att ge stöd. Den är inte designad för att hålla en 
persons hela kroppsvikt. Innan du använder stödhandtaget, rengör och torka 
området där stödhandtaget ska fästas och läs instruktionerna noggrant.

Var noga med att testa stabiliteten på stödhandtaget före varje användning.

Se alltid till att handtaget är ordentligt fastsatt före varje användning och sätt alltid 
tillbaka det om det är löst. Använd inte sughandtaget om det är skadat!

Rengörning och underhåll

Håll alltid gummiskivorna fria från fett och damm. Rengör gummiskivorna med 
vanliga hushållsrengöringsmedel (ingen ättiksyra). Utsätt aldrig gummiskivorna för 
direkt solljus under längre perioder, då förlorar de snabbt sin elasticitet. Kontrollera 
gummiskivorna för eventuell försämring. 
Om sugkopparna visar skada byt omedelbart!

Garanti

Vi utfärdar en garanti på 24 månader från inköpsdatum. Med reservation för 
tekniska ändringar. Per 10/2022

Teknisk data

Artikelnummer 660100400 660100500 660100600

Totallängd 44 - 57 cm 56 - 69 cm 66,5 - 78 cm 

Grepplängd 21 - 34 cm 33 - 46 cm 42.5 - 55.5 cm

Avstånd mellan grepp och vägg 35 mm

Färg Vit

Sugkopp Ø 120 mm

Vikt 0,8 kg 0,9 kg 1,1 kg

Max belastning 70 kg

Material grepp Högkvalitativ plast PP

Material sugkopp NBR

Innermaterial i grepp VA (rostfritt stål)




