
 

        
 
GEBRUIKSAANWIJZING DOUCHESTOEL MET EN ZONDER RUG 

  
MODEL: KL4120 Shower chair without back 

KL4204 Shower chair with back
 

Maximaal gebruikersgewicht: 137 KG.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 
 Controleer alle onderdelen op externe schade voor het in elkaar zetten. Zijn er onderdelen
 beschadigd? Neem dan contact op met de verkoper voor verdere instructies.
 Zorg ervoor dat de veerknoppen goed vastzitten in de gaten van de ingestelde hoogte. Dit
 zorgt voor stabiliteit, veiligheid en een gelijke hoogte.
 Draai alle schroeven goed vast.
 Controleer de rubberen doppen aan de uitende van elke poot op of ze gescheurd zijn,
 versleten zijn, of ontbreken. Vervang in dat geval onmiddellijk de betreffende doppen.
 Alle vier de poten moeten altijd op gelijke hoogte afgesteld staan.
 Wanneer u de stoel gebruikt in een badkuip, zorg er dan altijd voor dat de doppen niet de
 zijkanten van de badkuip aanraken.
 Ga nooit op de stoel staan! Overschrijd het maximum gebruikersgewicht beslist niet! 

  

INSTELLEN VAN DE HOOGTE:

MONTAGE:

 
 Druk de veerknoppen in en schuif de poten naar beneden, of naar boven.
 Wanneer de gewenste hoogte is bereikt, kunt u de veerknoppen vast laten klikken in de gaten. 

  

Haal de onderdelen uit de doos:

Douchestoel zonder rugleuning
1. Basispoot: 2 stuks
2. Verlengstukken: 4 stuks
3. 38mm schroeven: 5 stuks
4. Zitting: 1 stuks

Douchestoel met rugleuning
5. Basispoot: 2 stuks
6. Verlengstukken: 4 stuks
7. Zitting: 1 stuks
8. Rugleuning: 1 stuks 
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9. 38mm schroeven: 5 stuks
10. 58mm schroeven: 4 stuks
11. L-vormige steunen: 2 stuks
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SCHOONMAKEN:
Maak de poten en zitting op regelmatige basis schoon met een warm sopje. Gebruik geen
bleekmiddel. Controleer altijd of het gekozen schoonmaakmiddel geschikt is voor het schoonmaken
van de stoelen. Gebruik geen schuursponsjes of schoonmaakdoeken met een ruw oppervlak
aangezien deze producten de krukken permanent kunnen beschadigen. Veeg de zitting van de
stoelen droog na elk gebruik om vlekken te voorkomen. 

 
 

 
Technische vragen, of algemene vragen? Bel dan gratis met onze klantenservice: +31 85-2010818. 
Ons team helpt u graag verder! 

 

Distributed by Podobrace B.V.  
Marconistraat 9, 1131 JW Volendam

                          Made in China 

2 Leg de zitting van de stoel ondersteboven. 
Plaats de basispoot met sticker #1 in de 
uitkeping. Leg de basispoot met sticker #2 
over de al geplaatste basispoot en schroef 
beide poten vast door een 38mm schroef in het 
midden te draaien.

 

 
 

3 A: Voor de douchestoel zonder rugleuning: 
bevestig de poten verder aan de stoel door de resterende 
schroeven in de daarvoor bestemde gaten te draaien. 
B: Voor de douchestoel met rugleuning: 
leg de rugleuning steunen gelijk met de basispoten. 
Bevestig beide poten aan de zitting door alle 58mm 
schroeven vast te draaien. Let daarbij wel op de markering 
die aangeeft wat de achterkant van de zitting is.
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Bevestig de rugleuning van de douchestoel aan 
de L-vormige steunen door de resterende 38mm 
schroeven via deze steunen in de rugleuning vast 
te draaien. Controleer als u dit heeft gedaan of 
alle schroeven goed vast zijn gedraaid.

Controleer voor gebruik of alle poten op dezelfde hoogte staan!

 5 Schuif de verlengstukken in de basispoten door de 
veerknoppen in te drukken en te schuiven naar de juiste 
hoogte. Wanneer de juiste hoogte is bereikt kunt u de 
verlengstukken bevestigen door de veerknoppen in het 
gat te bevestigen totdat u een klik hoort. Om er zeker 
van te zijn dat de verlengstukken goed vast zitten, kunt 
u kijken of de veerknoppen uitsteken. Zoals te zien op 
onderstaande afbeelding.
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