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                                                                                                           1599 501 466טלפון:                            מדריך למשתמש     -כסא מקלחת מתקפל 

  הנחיות בטיחות:     

  ם. קילוגר 120המשקל המרבי שכסא זה מסוגל לשאת הינו               
  .אביזר זה ישמש אך ורק לשימוש המיועד כמפורט במדריך זה              
  .אין לשנות את מבנה הכיסא ואין להשתמש בכיסא לצד אביזרים אחרים 
  .אין להתקין חלקים נוספים על הכיסא 
 סכנת פציעה.  עקב אין להשתמש בכיסא -ים נראים לעין יש לבדוק את כל חיבורי הברגים לפני כל שימוש ולהדקם בעת הצורך. במקרה של פגמ 
  .יש לוודא את יציבות הכיסא לפני כל שימוש. כמו כן, יש לוודא כי חיבורי הבטיחות של רגלי הכיסא המתכווננות והמתקפלות מהודקים היטב 
  .תיקון שכזה יוביל להסרת האחריות על הכיסא. אין לתקן נזקים ללא סיוע מקצועי 
 השימוש יעשה בהשגחה בלבד. אביזר זה אינו צעצוע.  ילדים או בקרבת, נכים, מוגבלים א משמש ילדיםאם הכיס , 
  .כיסא הרחצה אינו מיועד לשמש כסולם או כמדרגה. אין לעמוד על הכיסא 
 מנת לא לפגוע בחלקי גוף כלשהם )דוגמת אצבעות( בשעת קיפול הכיסא. -יש לנקוט משנה זהירות על 
 חומרי האריזה מילדים. סכנת חנק.  יש להרחיק את 
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 הרכבה

 

 יש להוציא את כל החלקים מהקרטון ולהניחם על הרצפה. פתחו את שתי רגלי הכיסא כמתואר.   - הרכבה

 

 

 

 

 

ברגיי 

 בטיחות
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 הרגליים מחוברות כהלכה. לשם כך על ברגיי הבטיחות בשני הצדדים להשמיע צליל "קליק" . שתי: יש לבדוק לפני כל שימוש כי אזהרה

 

 

לאחר ההרכבה יש להציב את האביזר על רגליו ולכוון את הרגליים לגובה הרצוי. גובה רגלי כסא המקלחת ניתן לכיוון לפי צורך המשתמש. יש  – כוונון גובה 

חיצה על בורג הבטיחות והתאמת גובה הרגל. יש להקפיד כי שתי הרגליים תהיינה מכוונות לאותו הגובה וכי כל ברגיי ידי ל-למשוך את הרגליים החוצה על

 הבטיחות מחוברים היטב.         

                                                                

 ס"מ.    44.5ס"מ ועד  37 -גובה הישיבה מתכוונן לארבעה מצבים מ                                                              

יש לוודא את יציבות הכסא לפני כל שימוש וכמו כן יש לוודא כי שתי הרגליים המתכווננות מכוונות  אזהרה:

 לאותו הגובה.  

יש ללחוץ על  מנת לקפל את כסא המקלחת יש לכוונו תחילה לגובה הנמוך ביותר. לאחר מכן-על – קיפול 

ברגיי הבטיחות בצד אחד ולקפל את הרגל המתאימה. לבסוף יש לחזור על הפעולה בצד השני. במצב 

 מקופל ניתן לנייד או להעביר את הכיסא בקלות. 

 מנת לא לפגוע בחלקי גוף )דוגמת אצבעות( בעת קיפול הכסא.  -יש לנקוט משנה זהירות על אזהרה: 

 

ברגיי 

 בטיחות


