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Použití:
Umístěte nádobu na vyhrazené úchyty pod sedadlem. Lze
to udělat seshora, po zvednutí sedátka dozadu, poté otočit
na dvou plastových úchytech připevněných ke kovové
konstrukci křesla. Sedadlo lze také odstranit – usnadňuje
to čištění a dezinfekci křesla. Otvor sedadla lze zakrýt
víkem.
Údržba:
Toaletní křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími
dezinfekčními a konzervačními prostředky, které
neobsahují rozpouštědla a chlór a nezpůsobují
mechanické narušení povrchu. Před použitím vysušit.
Buďte opatrní při vyndávání nádoby, aby se zabránilo
kontaktu s genitáliemi.
Záruka:
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne
zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem
nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým
užíváním.
Materiál:
PVC, uvnitř pěna, lakovaná ocelová konstrukce..
Maximální hmotnost uživatele: 120 kg
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