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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/Instructions of use
Η σανίδα μπάνιου είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε άτομα με κινητικά
προβλήματα να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους μέσα στη μπανιέρα ενώ κάθονται σε αυτήν.
Είναι κατάλληλη για τα περισσότερα είδη μπανιέρας./ The bathtub chair is designed to allow
disabled people to take their bath in the tub while sitting on it. It is suitable for most kinds tub

Πριν την χρησιμοποιήσετε ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι/Before using it take care of the following:
•
•

Ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την σανίδα στα τοιχώματα της μπανιέρας./ That you
have correctly placed the chair on the walls of the tub.
Ότι τα άκρα στερέωσης ακουμπούν σταθερά στα τοιχώματα./ That the fastening ends
firmly touching the walls.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε την καρέκλα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα./ If trouble occurs in any of the
above DO NOT use the seat until the problem is resolved.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ FURTHER INSTRUCTIONS
1. Τοποθετήστε την σανίδα στα τοιχώματα της μπανιέρας και ελέγξτε ότι εφαρμόζει
σωστά σε αυτή τη θέση./ Position the on the walls of the tub and check that it is
correctly in this position
2. Μεταφέρετε το χρήστη στην σανίδα./ Transfer the user in the chair .
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3. Βεβαιωθείτε ότι η σανίδα είναι ασφαλισμένη και δεν ταλαντεύεται πριν ξεκινήσετε
το μπάνιο./ Make sure that the seat is secure and does not swing before starting the
bath.
4. Μην αφήνετε τον χρήστη μόνο του, χωρίς επίβλεψη./ Do not leave the user alone ,
unsupervised.

Εγγύηση/Warranty:
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει
εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του
προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory
defects and not damages from misuse/maintenance product.
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