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SEDIA DA DOCCIA con schienale e braccioli in PU

SHOWER CHAIR with PU backrest and seat

CHAISE DE DOUCHE avec dossier et siège PU 

SILLA DE DUCHA con respaldo y asiento en PU 

CADEIRA DE DUCHE com encosto e assento em PU 

DUSCHSTUHL mit PU-Rückenlehne und -Sitz 

DUSCHSTOL med ryggstöd och sits i PU 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ με πλάτη και κάθισμα PU

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS
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HE10688023 (Gima 42909)

HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei 
Province,China
Made in China

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany

E’ necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’autorità competente 
dello Stato membro in cui si ha sede.
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member 
state where your registered office is located.
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’autorité compétente 
de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente 
grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado 
em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen 
Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden. 
Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i 
samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το 
αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.
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HE10688023

KD ALUMINUM DUSCHSTOL

Delar av produkten

1. PU Ryggstöd
2. PU Sits
3. Fotrör justerbart i höjd
4. Spets

Säkerhetsanvisningar 
• Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
• Alla komponenter ska kontrolleras för skador och säkert 

fäste före användning.
• Godkänd endast för användning inomhus.
• Klädesplagg eller kroppsdelar kan klämmas när du sätter 

dig, reser dig, för in toaletthinken, samt vid höjning av arm-
stöden och när de låses på plats.

• Om du behöver köra över trösklar, gör det försiktigt annars 
kan hjulen skadas!

• När du använder en hjulburen kommodstol, använd alltid 
parkeringsbromsarna.

• Vid överföring i och ur den hjulburna kommodstolen, mås-
te fotstöden fällas ut ur vägen.

• Använd aldrig fotstöden som hjälp när du reser dig - risk 
för tippning!

• Förhindra ej auktoriserad användning, till exempel, av 
barn.

• Informera dig om användarens totalt tillåtna vikt.
• denna informationen finner du under tekniska data i denna 

bruksanvisning samt på identifieringsplåten.

Montering
Steg 1
Fäst ryggstödet vid ramen tryck 
på knapparna och låt ryggstödets rör glida 
in på rören som är placerade på varje sida 
och på sitsens bakdel.
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Tekniska data

Produkt KD ALUMINUM DUSCHSTOL

Produktnummer HE10688023

Vikt-kapacitet (lbs/kg) 300 lbs/ 136 kg

Produktens dimension (mm) L x B x H (505-516)×(500-526)×(735-835)mm

Produktens vikt (lbs/kg) 4,02 kg

Sitsens dimension (inch/mm) L x B 407*337*52mm

Ryggstödets material PU

Sitsens material PU

Ramens material Aluminium

Ramens färg Silver

Antal i lådan (styck) 1

Produktens vikt inklusive lådan (lbs/kg) 5,74 kg

Lådans dimension L x B x H 460×200×430mm

Symboler

Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga Förvara på svalt och torrt ställe

Tillverkare Tillverkningsdatum

Satsnummer Produktkod 

Den medicintekniska produkten överenss-
tämmer med förordning (EU) 2017/745 

Auktoriserad representant 
i Europeiska gemenskapen

Medicinteknisk produkt Läs bruksanvisningen

Serienummer Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti  B2B Gima på 12 månader.

Steg 2
Föst benen vid ramen genom att trycka 
på knapparna på rören på varje sida av benen.
Försäkra dig att knapparna ”klickar” 
fast korrekt genom hålen och är stabila 
och justerade på samma sätt.


