
                                                                                

 

 

                                                                   

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες Χρήσης 

Οδηγίες εγκατάστασης: 

  

Λαβή:  
1. Τοποθετήστε τη µπλε λαβή στις οπές που 

υπάρχουν στο κάτω µέρος της σανίδας. Η λαβή 

θα πρέπει να είναι στραµµένη προς τα έξω. Στη 

συνέχεια βιδώστε τις µεγάλες πλαστικές βίδες που 

βρίσκονται στις οπές στα άκρα της λαβής. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κατσαβίδι ή ένα 

µικρό κέρµα.  

Σανίδα:  
2. Γυρίστε ανάποδα τη σανίδα και τοποθετήστε 
τους 4 πλαστικούς πείρους.  Βεβαιωθείτε ότι οι 
πείροι είναι ελεύθεροι να µετακινούνται.  
3. Σύρετε τους 4 πείρους προς το κέντρο, έτσι 
ώστε να µπορεί εύκολα να χωρέσει η σανίδα κάτω 

από τα χείλη της µπανιέρας.  
4. Τοποθετήστε τη σανίδα στη µπανιέρα µε τη 

λαβή να βρίσκεται προς τη µεριά του τοίχου.  

5. Σύρετε τους πλαστικούς πείρους µέχρι να 

εφαρµόσουν καλά στα εσωτερικά τοιχώµατα της 
µπανιέρας και η σανίδα να µην κουνιέται καθόλου. 

Σφίξτε καλά τις 4 πλαστικές βίδες για να 

στερεωθούν καλά οι πείροι.  
 

Χρήση του προϊόντος: 

1. Καθίστε στη σανίδα µε τα πόδια έξω από το 

µπάνιο.  

2. Τοποθετήστε το ένα πόδι µέσα στη µπανιέρα. 

Η λαβή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επιπλέον 

στήριξη.  

3. Τοποθετήστε και  το άλλο πόδι µέσα στη 

µπανιέρα.  

4. Να κάθεστε στη µέση της µπανιέρας όταν 

κάνετε το µπάνιο σας.  
5. Μετακινήστε το ένα πόδι έξω από την 

µπανιέρα.  

6. Μετακινήστε και το άλλο πόδι έξω από την 

µπανιέρα και βάλτε και τα δύο  σας πόδια σε µία 

µη-ολισθηρή επιφάνεια.  
 

 

Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 
 

113 KG 

AC-386 Σανίδα Μπάνιου 

Προφυλάξεις Ασφαλείας 
 

 

1. Το προϊόν είναι κατασκευασµένο για µέγιστο 

βάρος χρήστη 113 KG. 

2.  Ελέγξτε προσεκτικά το µήκος της σανίδας σε 
σχέση µε το πλάτος της µπανιέρας.  
3.  Η σανίδα δεν είναι κατάλληλη για στρογγυλές 
µπανιέρες.  
4.  Σε καµία περίπτωση µη στηρίζεστε στη 

σανίδα. 

 

 
 
Οδηγίες Καθαρισµού 
Καθαρίζετε τακτικά µε µαλακό σαπούνι και 
απολυµαντικό.  

Αποφύγετε τη χρήση γυαλιστικών.  
 

 

 

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας 
 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε 

διαβάσει και κατανοήσει τις 

παρακάτω οδηγίες πριν από την 

τοποθέτηση/χρήση. Φυλάξτε 

αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές 

μέρος για μελλοντική χρήση. 

 

Κατασκευή και διανοµή: 

 
Ιατρικά – Ορθοπεδικά 

Καλαβρύτων 46, Πάτρα 

www.alfacare.gr       
 

       


