
Produktblad P23038 NUVO 
Vuxen toalettram 

Produktbeskrivning och avsedd användning

Nuvo -toalettram för vuxna är utformad för att hjälpa 

användare att sänka sig och stiga upp från toaletten. Det 

ger ett bekvämt stöd för användaren när du behöver gå på 

toaletten.

Produktfunktioner 

• Modern design med bekväma armstöd.
• Lätt pulverbelagd stålram.
• Höjd och bredd justerbar.
• Utformad för att ge optimal stabilitet.

Installationsanvisning: (Obs: För detaljerad information, se användarinstruktioner) 

Montering 

• Fäst tvärstängerna på sidoramarna och sätt in 'e-clips för att säkra ramen.
• Sätt i benförlängningarna genom att glida in i rambenen till rätt höjd och sätt in en e-clips.

Höjdjustering

• Ta bort e-clipsen och skjut benen till önskat läge och sätt in e-clipsen på rätt höjd

Breddjustering

• Ta bort e-clipsen och skjut tvärstängerna till önskat läge och sätt in e-clipsen i önskat läge.
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Säkerhetsåtgärder

• Se till att alla fyra benen är inställda på samma höjd för att förhindra gungning och instabilitet.

• Överskrid inte produktens maximala användarvikt, (190 kg).
• Försök inte klättra på stödet.
• Inte lämpligt för användning av barn.

Care & Maintenance 

• Kontrollera att alla fixeringsklämmor sätts in korrekt och att det inte finns någon överdriven rörelse.
• Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, med särskild uppmärksamhet 

på villkoren för hylsor och e-klister.
• Eventuella misstänkta fel eller skador bör omedelbart rapporteras till leverantören och den produkt 

som tas ur användning.

Tillbehör / relaterade produkter

P11668 - Nuvo -plastbeslag - E -Clips X 4, Doppskor X 4, Slutpluggar X 4, Anti -skakkragar X 4 

FAQ’s 

• Hur vet jag vilken höjd jag ska ställa in ramen på?

När användaren sitter på toaletten bör deras armbågar vila på toalettramens armstöd.

Rengörning 

• Rengör regelbundet med ett allmänt syfte, neutralt tvättmedel och varmt vatten.
• Kontrollera rengöringsprodukternas lämplighet före användning. Använd inte slipande rengörings-

medel eller dukar eftersom dessa permanent kan skada ytan och ogiltigförklaras alla garantier.
• För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.
• Låt produkten torka noggrant före användning/förvaring.
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