Manual de instruções

Cadeira Retangular
com encosto e braço para banho
Importante: leia com atenção as instruções de montagem para cuidado e uso adequado do
seu produto.
Descrição técnica: desenvolvido em TUBO DE ALUMÍNIO e PLÁSTICO DE ALTA
RESISTÊNCIA, possibilita comodidade e segurança para as pessoas com limitações de
movimento e equilíbrio, durante o banho. Não enferruja e possibilita a melhor regulagem
em altura com seus pés ajustáveis.

Especiﬁcações técnicas
Material: alumínio, borracha, polietileno
e polipropileno.
Altura ajustável do assento: 41cm a 53cm
Comprimento: 41cm
Largura total: 34cm
Peso máximo: 110kg
Peso da cadeira: 3,2kg

Inclui:
Assento
Encosto
2 tubos de encosto
2 tubos principais
4 pernas
2 braços
Parafusos (5 parafusos curtos e 4
parafusos longos)
5 arruelas

Montagem:
1 - Conferir todos os componentes da caixa para a montagem e, se houver falta de peças,
entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido.
2 - Colocar o assento de cabeça para baixo, facilitando a montagem do produto.
3 - Encaixar a barra número 1 na base número 1 do assento e não colocar os pinos. Em cima,
encaixar a barra número 2 do assento e, novamente, não colocar os pinos. Apertar somente
o pino com arruela no furo central para travar as 4 pernas.
4 - Fixar as barras em “L” no encosto da cadeira, inserir os pinos de pressão com as arruelas.
5 - Encaixar os tubos do encosto sobre a barra número 1 e sobre a barra número 2. Apertar
os 4 pinos de pressão com as arruelas.
6 - Encaixar os 2 braços nos encaixes laterais da perna do assento.
Ajustar a altura da perna:
1. Antes de utilizar, ajustar o nível de cada perna, conforme altura desejada. Veriﬁcar se
todas as pernas estão no mesmo nível de altura e, em seguida bloquear as pernas,
alinhando os botões nos furos apropriados.
2. Para segurança, certiﬁcar se todas as pernas estão adequadamente travadas.

Precauções:
- Jamais utilizar como escada, correndo riscos de acidentes graves;
- Sentar sempre no centro da banqueta, para sua proteção;
- Utilizar somente em superfícies planas e ﬁrmes;
- Conferir todas as peças antes da montagem. Se for constatada qualquer daniﬁcação, entre
em contato com DELLAMED;
- Certiﬁcar todos os botões de ajustes de nível, testando-os com cliques, através dos furos da
perna;
- Veriﬁcar se todas as borrachas estão alinhadas com os pés;
- Todos os pés de borracha devem tocar o chão simultaneamente;
- Não ﬁcar em pé na cadeira.
Importante: todas as pernas da cadeira deverão estar ajustadas na mesma altura. Antes de
utilizar, conferir se os parafusos estão todos ﬁrmes. Nunca ﬁcar em pé na cadeira, risco de
acidente.
Dica: para melhor conservação, higienizar com água ou detergente neutro, utilizar escova,
após usar. Não utilizar escova de aço. Não utilizar produtos fortes, como cloro e alvejante,
que podem ocasionar alterações químicas, daniﬁcando a peça.
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