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Bruksanvisning Dusjkrakk kulan Hr/ur

Dusjkrakk kulan er laget i 100% rustfri helsveiset konstruksjon i hvit, slitesterk 
pulverlakk. Sete i grå, formblåst Pe-plast som gir en myk, varmeisolerende effekt. 
Setet fjernes enkelt ved rengjøring. Doppskoene er laget i TPe, en myk plast som 
gir god friksjon mot gulvet.
leveres med helt sete (Hr) eller intimsete (ur).

Bruksområde

Dusjkrakk kulan Hr/ur kan brukes i toalett eller baderom samt at den egner seg 
godt der det er liten plass.
Den kan brukes til å sitte på foran håndvasken eller inne i dusjen/dusjkabinettet.

Montering – se skisse

Dusjkrakken kan stilles inn i setehøyde 45 – 55cm ved hjelp av klipslåser på hvert 
ben. klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Pass på at alle fire ben stilles 
innstilles i samme høyde og at alle fire klips trykkes helt inn i stålrøret igjen.
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Vedlikehold

Tørkes av etter bruk. Vasketemperatur maks 85 grader celsius, kan høytrykks-
pyles.
Bruk vaskemidler uten slipende virkning.

Viktig

Maksimal belastning 130 kg.
kontroller at klipslåsene sitter korrekt før bruk.
kontroller regelmessig at klipsene er i god stand og sitter riktig.
når brukeren sitter på krakken, må denne ikke skyves eller dras bortover gulvet.
For optimal sikkerhet anbefales det å kontrollere doppskoene jevnlig og skifte 
ved behov.

Tekniske spesifikasjoner

Sete størrelse D40xB43 cm
Høyderegulerbar 45-55 cm
Vekt 3,3 kg
Maks brukervekt 130 kg
kartong 4 stk
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For ytterligere informasjon kontakt Handicare på 
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon 
av brukermanualen. Den kan du finne på vår 
hjemmeside www.handicare.no/bolig

H
andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D
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ateriale eller dim
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