
19/07/2017 Rev 5 (07/04/2021)

User’s Manual ME_3CPF01

HERDEGEN SAS 5/7, Rue Freyssinet 77500 Chelles-FRANCE

OPEN EVEN NEW CLUB CLUB CONFORT
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Full seatplate
Volle Sitzplatte
Grande assise

Standard seatplate
Standard Sitzplatte
Bouchon

BEST UP XXL CONFORT XXL CLUB XXL

Seatplate mounted with 2 clips
Sitzplatte durch 2 Klips befestigt
Assise fixée au moyen de 2 clips

A

B C
25.5cm

21cm

BEST UP

Marks Designations A B C D E F G H Weight

3005** Open Standard seatplate
86 cm 51.5 cm 60.5 cm 72 cm 52 cm 38 cm 39 cm 58 cm 6.6 kg 130 kg

3003** Open Full seatplate

3015** Open Adjustable with  standard seatplate
86/97 cm 51.5 cm 60.5 cm 72/83 

cm 52/63 cm 38 cm 39 cm 58 cm 6.8 kg 130 kg
3014** Open Adjustable with full seatplate

3300** Club with standard seatplate
91 cm 42 cm 54 cm 67 cm 45 cm 50 cm 44 cm 53 cm 8 kg 130 kg

3000** Club with full seatplate

3400** Confort with standard seatplate
91 cm 42 cm 54 cm 67 cm 45 cm 50 cm 44 cm 53 cm 9 kg 130 kg

3100** Confort with full seatplate

3030** Even with standard seatplate
87.5 cm 51.5 cm 64.5 cm 75 cm 51 cm 38.5 

cm 40 cm 42 cm 7.5 kg 130 kg
3031** Even with full seatplate

3200**  New club with standard seatplate
84 cm 53 cm 61 cm 73 cm 52 cm 35 cm 40 cm 49 cm 7 kg 130 kg

3201** New club with full seatplate

3001** Club XXL with standard seatplate
92 cm 65 cm 71 cm 67 cm 46.5 cm 46 cm 44 cm 53 cm

10 kg
160 kg

3101** Confort XXL with standard seatplate 10.5 kg

3062** Club XXL with full seatplate
92  cm 55 cm 71 cm 67 cm 46.5 cm 46 cm 44 cm 53 cm

10 kg
160 kg

3162** Confort XXL with full seatplate 10.5 kg

3046** Best Up 94.5 cm 44 cm 47 cm 54 cm 48.5 cm 50 cm 39.5 cm 45 cm 9.4kg 130kg

3646**  Best Up XXL 88 cm 75 cm 87 cm 75 cm 56 cm 59 cm 44 cm 59 cm 9.5kg 160 kg

Dimension of the hole:  Width = 21 cm  Depth = 25.5 cm
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FR EN DE ES

Signification des symboles Explanation of symbols Zeichenerklärung Explicación de los símbolos

1 Dispositif Medical Medical Device Medizinprodukt Dispositivo médico

2 Lire le mode d'emploi avant 
l'utilisation.

Read the instruction manual before 
use

Vor Gebrauch 
Gebrauchsanweisung lesen!

Lea el manual de instrucciones 
antes de utilizarlo

3 Respecter les instructions de 
sécurité! Observe the safety instructions! Sicherheitshinweise beachten! Siga las instrucciones de seguridad

4 Conformité CE CE conformity CE-Konformität Conformidad con la normativa CE

PT PL HU TR

Significado dos símbolos Objaśnienia symboli Szimbólumok jelentése Sembollerin açıklamaları

1 Dispositivo médico Wyrób medyczny Orvosi eszköz Tıbbi cihaz

2 Antes de utilizar, leia, por favor, o 
manual.

Przed użyciem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi

Használat előtt olvassa el a 
használati útmutatót

Kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyunuz

3 Siga as instruções de segurança Stosuj się do instrukcji 
bezpieczeństwa. Tartsa be a biztonsági utasításokat! Güvenlik uyarılarını dikkate alınız

4 Certificado CE Deklaracja CE CE megfelelőség CE uygunluğu

IT NL SI HR GR

Significato dei simboli Verklaring van de symbolen Pomen simbolov Objašnjenje simbola Επεξήγηση Συμβόλων

1 Dispositivo Medico Medisch hulpmiddel Medicinski pripomoček Medicinski uređaj Ιατρική Συσκευή

2 Prima dell'uso leggere le 
relative istruzioni!

Voor gebruik de handleiding 
lezen.

Pred uporabo preberite 
navodila

Pročitati korisničke upute 
prije uporabe

Διαβάστε τις οδηγίες  πριν 
από τη χρήση

3 Osservare le istruzioni per 
la sicurezza

Veiligheidsinstructies 
respecteren

Upoštevajte varnostna 
navodila!

Pažljivo pogledajte 
sigurnosne upute

Τηρείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας!

4 CE conformità CE conformiteit CE Certifikat CE-Deklaracija CE Συμμόρφωση

1 2 3 4



19/07/2017 Rev 5 (07/04/2021)

User’s Manual ME_3CPF01

HERDEGEN SAS 5/7, Rue Freyssinet 77500 Chelles-FRANCE

♥ Bütün eklemlerin iyice sıkıştırılmış olduğunu kontrol ediniz. Oturağın
yerinde olduğunu kontrol etmeden oturmayınız.

♥ Öngörülen amacı dışında ürünü kullanmayınız: örneğin sandalye
üzerinde ayağa kalkmayınız.

♥ Etiket üzerinde veya kılavuzda belirtilen ağırlık kısıtlamalarına HER
ZAMAN uyunuz.

♥ Ürün modifiye edilmemelidir. İhtiyaç duyulduğunda, onarım için yalnızca
orijinal parçaları kullanılmalıdır. Yalnızca ehil bir personel, ürünü tamir
etmek için yetkilidir.

♥ Ürünü açıp monte ettikten sonra, AÇIK pozisyonda kilitli olduğundan ve
kullanımdan önce zemin üzerinde sabit olduğundan emin olunuz. Bazı
modeller monte edilmiş halde teslim edilir.

♥ Klozetli sandalyenizin üzerine HİÇBİR ŞEY asmayınız. Bu, dengenizi
kaybetmenize ve düşmenize neden olabilir.

♥ Uzun süreli kullanılmadığı takdirde, ürününüzü uzman satıcınıza kontrol
ettiriniz.

♥ Sandalye içeride kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve dışarıda muhafaza
edilmemelidir.

♥ Hasta, sandalye üzerinde oturduğu esnada kovasını takmayınız ne de
çıkarmayınız: cinsel organında ciddi yaralanma riski bulunmaktadır!

♥ Kolçakları katlanabilen modellerde, parmak kıstırmalarını önlemek için
çok dikkatli olunuz.

♥ Kullanmadan önce sandalyeyi kontrol ediniz, tereddüt ettiğinizde
kullanmayınız ve uzman satıcınız ile konu hakkında iletişime geçiniz.

♥ Sandalyeyi yalnızca yatay ve sabit bir zemin üzerinde kullanınız.
♥ Sandalyenin kolçakları üzerine oturmak yasaktır.
♥ Devrilmeyi önlemek için üzerindeyken eğilmeyiniz.
♥ Bu tıbbi cihaz ile bağlantılı tüm ciddi kazalar cihaz üreticisine ve

kullanıcının bulunduğu ülkenin yetkili mercilerine bildirilmelidir.

2. Kullanım amacı, Endikasyonlar, Kontraendikasyonlar
Kullanım amacı:
Klozetli sandalyeler, tuvalete ulaşmakta güçlük çeken kişilerin ihtiyaçlarını 
bulundukları yerde giderebilmeleri için evlerde ya da bakım evlerinde 
kullanılabilir. Standart, katlanabilir ve tekerlekli tüm modeller iç mekan 
kullanımı içindir.
Endikasyonlar:
Ev içerisinde tuvalete ulaşamayacak durumda olan kişiler için kullanılır
Beden kontrolünde zorluk - Denge kaybı - Felç - Yürüme güçlüğü - Genel 
zayıflık - Strese balğlı idrar inkontinansı - Dışkı inkontinansı - Kronik diyare
Kontraendikasyonlar:
Kullanılmaması gereken durumlar:
Ciddi kognitif bozukluk - Ciddi denge kaybı - Oturma bozukluğu

3. Kurulum
Ürünün hizmete sunulması, yalnızca ehil bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Emin olmadığınız bir konu hakkında bilgi almak için
satıcınız ile iletişime geçiniz.

Kova kurulumu
Kova iki şekilde takılabilir ve çıkartılabilir: 
1. Çıkarma/takma desteğine geçirerek oturağın sağ veya sol tarafından (XXL 
modeller için tek olanak budur).
2. Oturağı sırtlığa doğru kaldırarak yukarıdan.
Kovayı taşımadan önce kapağı ile örtülmesi tavsiye edilir.

Oturak kurulumu
Çerçeveye iki klips ile sabitlenmiş oturak, temizlenmek veya değiştirilmek için 
kolaylıkla çıkar, resim [A]. 
Oturağı çıkarmak için klipsleri açınız, resim [B]. Tekrar yerleştirmek için iki 
klipsleri sandalyenin arkasında bulunan boruya geçiriniz, resim [C]. 
Kapak ile deliği kapatarak sandalye normal bir sandalye olarak 
kullanılabilmektedir. 

Kiralama: Sandalye, bakımı düzenli ve doğru bir şekilde tutulduysa, 
eksiksiz bir temizlenmenin ve dezenfeksiyonun ardından tekrar kiralamaya 
verilebilmektedir. İhtiyaç durumunda oturağı ve kovayı değiştiriniz. Dikkat: 
kullanım kılavuzu bu ürüne dahildir ve tekrar kiralama işleminde ürün ile teslim 
edilmelidir. 

4. Bakım
Ürün, temiz ve kuru bir bez ile düzenli olarak temizlenmelidir. Dikkat: İdrar
oldukça aşındırıcıdır ve çelik boruları hızlıca bozar. Dolayısıyla, sandalyeyi
günlük temizlemeyi ve kurutmayı gerektirir.

5. Malzeme
Ürün, epoksi boya kaplama bir çerçeveden, kapaklı bir oturaktan ve kapaklı bir
kovadan oluşmaktadır. Bazı modellerde kolçakları katlanabilmektedir. Pamuk
kaplı ağaçtan ve PVC ile donatılmıştır.

TR-Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Talimatlara uyulmalı ve özenle saklanmalıdır! Ürün başka kişiler 

tarafından kullanıldığı takdirde, kullanacak kişiler herhangi bir kullanımdan 
önce aşağıdaki talimatlardan haberdar edilmelidirler. 

1. Güvenlik uyarıları
♥ Cihazı ayarlamak ve uygun şekilde kullanmak için her zaman uzman

satıcınıza danışınız.
♥ Ürün dışarıda saklanmamalı, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır

(Araba içerisinde güneşe maruz bırakmamaya dikkat edilmelidir!!).
♥ Aşırı sıcaklıklarda (yaklaşık 38°C veya 100°F üzerinde ya da 0°C veya

32°F altında) kullanılmamalıdır.
♥ Ürünü oluşturan parçaların tamamı (vidalar, borular, çerçeve..) düzenli

olarak kontrol edilmelidir.
♥ Oturağı yerleştirmeden oturmamaya dikkat ediniz.
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6. Atık Arıtma
Geçerli mevzuata uygun olarak ürünü atık yerine bırakınız.

7. Teknik Özellikler
1. sayfada bulunan çizelgeye bakınız.
Ürün, satın alma tarihinden itibaren üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. 
Biyouyumludur. Kullanım süresi : 2 sene.




