AKVO
Mobilna wodoodporna platforma do wyrobów kąpielowych dla dzieci
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Mobile waterproof base to bath products for disabled children
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REH4MAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych
i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.
REH4MAT reserve the right to introduce technical and trading changes
in the content of the instruction without warning.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA · SAFETY RULES

TABELA POMIAROWA · SIZE TABLE

1. Bazę AKVO™ należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!
2. Przed każdorazowym użyciem bazy należy sprawdzić urządzenie pod
kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać
pacjentowi podczas eksploatacji leżaczka. Należy upewnić się, czy wszystkie
części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje
śladów pęknięć i deformacji.
3. Zabrania się użytkowania bazy w sposób, do którego nie jest ona
przeznaczona.
4.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji bazy,
ponieważ jest to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę gwarancji.
5. Przed każdorazowym użyciem bazy należy zabezpieczyć zamontowany na
niej leżaczek bądź krzesełko za pomocą dołączonych pasków z rzepem!

B1
A1
C

A
1.The product has to be used with compliance to guidelines included in this
user manual! Before every using, there is necessery to prepare the patient
and the device!
2. Before using the product, it is essential to make sure that there are no
damages or different faults which could endanger patient's life. Make sure
that all parts are operating correctly and are properly mounted. Moreover,
make sure that there are no cracks as well as deformities
3. It is forbidden to use platform for different purposes than it is intended to.
4.It is forbidden to make any changes concerning seat’s structure due to the
fact that it is dangerous and it results in loosing warranty.
5. Before using the product, there is necessary to protect the deckchair or
bath chair with included straps with Velcro.

A - 64 cm
A1 - 43 cm
B - 93-124 cm
B1 - 55-85 cm
C - 38 cm

B

OBSŁUGA BAZY · HOW TO USE OUR PRODUCT

Ustawić żądaną szerokość bazy

Założyć i zapiąć paski z rzepem na ramie - dla
AKVOSEGO™ 4 paski, AKVOLITO™ 3 paski

Set the required width
Assemble and close the Velcro straps on the
frame – for AKVOSEGO™ 4 straps, for
AKVOLITO™ 3 straps

Nałożyć na bazę leżaczek AKVOLITO™ bądź krzesełko AKVOSEGO™ i dokładnie zapiąć paski na rzepy.
Put the deckchair AKVOLITO™ or bath chair AKVOSEGO™ on the base AKVO™ and close the Velcro straps.

W przypadku leżaczka AKVOLITO™ przedni
pasek należy zapiąć korzystając ze
specjalnego otworu w tapicerce.
In case of deckchair AKVOLITO™ assembly,
the front strap should go through the special
whole in the upholster

Poprawnie zamontowane wyroby na bazie
AKVO™
AKVO™ - Correctly assembled products on
the base AKVO™

