3 В 1 СТІЛЕЦЬ-ТУАЛЕТ
OSD-RPM-68200
OSD-RB-2109A
ІНСТРУКЦІЯ

Цей продукт відповідає європейській Директиві93/42/EEC
Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Уся наша продукція
спроектована і виготовлена з матеріалів найвищої якості, щоб запропонувати
максимальний комфорт і безпеку користувачеві.

Попередження
- ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ
ІНСТРУКЦІЮ.
- ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТИСЯ В
РОБОЧОМУ СТАНІ, Перш ніж ВИКОРИСТАТИ ЙОГО. НЕ ВИКОРИСТАЙТЕ
ВИРІБ У РАЗІ ЗНОСУ АБО У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ.
- ВИРІБ ПІДГОТОВЛЕНИЙ До ЕКСПЛУАТАЦІЇ І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ
ЯКОГО АБО ТЕХНІЧНОГО ВТРУЧАННЯ.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 130 КГ. НІКОЛИ НЕ
ПЕРЕВИЩУЙТЕ ЦЕЙ ЛІМІТ.
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1. ОПИС
Стілець-туалет OSD - RPM - 68200(OSD - RB - 2109A)належить до 1-го
класу медичних виробів. Виріб виготовлений з міцних алюмінієвих трубок і
оснащений облаштуваннями протиковзання. У стільці передбачено відро з
протикраплинною системою і зручною кришкою в центральній частині сидіння.
Це дуже стійкий і міцний стілець, який так само може використовуватися як
стілець для душу або туалету.
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина між підлокітниками 43 см
Глибина сидіння 40 см
Відстань від сидіння до підлоги 49/60 см
Гранично допустима вага пацієнта 130 кг
3. СКЛАДАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
Стілець-туалет - Перед експлуатацією розкрийте стілець,встановіть знімне
відро на шарніри. Переконайтеся втому, що відро зафіксоване правильно.
Встановіть гальма на колесах, щоб стілець зайняв статичну позицію.
Стілець для сидіння - Після кожного використання виробу OSD - RPM 68200 як стільця-туалету, виймайте відро з протикраплинною системою для
очищення.
Стілець для душу - Помістите стілець в душовому приміщенні. Виставіть
необхідну висоту стільця. Переконайтеся, що стілець коштує стійко і не їздить
по підлозі.
УВАГА: Сидячи на стільці, дотримуйтеся за підлокітники,з тим, щоб
уникнути падіння.
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4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Мити теплою водою з м'якими миючими засобами. Не застосовуйте при
чищенні розчинники і абразивні речовини. Протирайте сухим м'яким ветишем.
При необхідності обробляти дезинфікуючими речовинами. Після обробки
протерти досуха.
Умови гарантії:
ТОВ “ОСД Східна Європа” гарантує відсутність заводських дефектів і
роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при
дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.
1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції;
б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба
самостійного ремонту виробу);
в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх
предметів, речовин, рідин;
в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми
діями (перепади напруги у мережі тощо), неправильне підключення
пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14
(чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу.
Обмін

товару

належної

якості

проводиться,

якщо

він

не

використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий
споживачеві разом із проданим товаром.
Дата:___________

Підпис______________
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