2020-04-02
Bruksanvisning Bordsskiva till Balance art nr: 10126 (komplett
inkl. fäströr)
och 10127 (utan fäströr)
denna bruksanvisnings art nr: 10194

Mått: bredd 600 mm, djup 320, uttag 100.

Användningsområde:
Bordsskivan är ett tillbehör till produkten Balance. Med bordsskivan på Balance ges många
nya möjligheter för den som sitter lite längre på toaletten. Bordsskivan ger en yta framför den
som sitter på toaletten som kan användas till ex. att lägga en stor kudde som användaren kan
luta sig över, som lek- eller läs-yta eller bara en yta för att användaren ska känna sig trygg.
Bordsskivan tas bort då den inte används.
Montering av bordsskivan:
Skruva fast rören till bordsskivan med de medföljande 2 distanserna och de 2 insex-skruvarna.
Skjut på skivans fäströr (röret med ögla och skruv).
Bordsskivans fästen placeras i fäströren som är monterade på Balance-stativet. I dessa fäströr
kan antingen stödhandtagen sitta, eller bordsskivan.
Montering av fäströr Balance: se Montering och bruksanvisning Balance.
Justera höjden med att flytta sprinten i hålen på fäströren.
Bordsskivan går att skjuta horisontellt till en lämplig position, och om man så önskar kan den
låsas fast där med skruvarna som sitter på skivans fäströr.
När man lossar på dessa skruvar kan man dra ur bordsskivan från skivans fäströr. Det ena
röret på bordsskivan är längre, och om man låter det röret vara kvar i fäströret så kan man
vika bordsskivan över och låta den hänga kvar i fäströret. Man kan även lyfta bort
bordsskivan inklusive fäströr från fästtrören på Balance-stativet.
OBS lämna aldrig en person på toaletten utan uppsikt.
Rengöring/rekonditionering:
Bordsskivan rengörs med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Ytdesinfektionsmedel.
Material och källsortering:
Material: Rostfritt stål och trälaminat. Källsortering: Metallåtervinning och brännbart (trä).

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.
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