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ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
Ειδικά σχεδιασμένη για κλινήρης ή άτομα σε ακινησία.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Φουσκωτή λεκάνη με σωλήνα για εύκολο άδειασμα του νερού. 
2. Σάκος νερού. 
3. Πλαστικός σωλήνας & κορδονάκι. 
4. Κίτ επισκευής. 

Λεκάνη λουσίματος 

Σάκος νερού 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
1. Λεκάνη λουσίματος βάθους 20 cm, διπλής ενίσχυσης για 
μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα & άνεση. 
2. Με βαλβίδα αποστράγγισης & σωλήνα για εύκολο & 
γρήγορο άδειασμα του νερού. 
3. Με σάκο μεταφοράς για το νερό σε περίπτωση μη 
εύκολης πρόσβασης στην πηγή του νερού. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: 
1. Φουσκώστε την λεκάνη. Η βαλβίδα είναι ανεπίστροφη έτσι ώστε να 
μην ξεφουσκώνει αν μείνει ανοικτή. Για να την ξεφουσκώσετε, 
κρατήστε την βαλβίδα πιεσμένη & πιέστε τα τοιχώματα της λεκάνης 
έως ότου αδειάσει εντελώς από τον αέρα. 
2. Τοποθετήστε την λεκάνη σε επίπεδο μέρος.  
3. Τοποθετήστε τον σωλήνα για το άδειασμα σε μία λεκάνη ή στον 
νεροχύτη, φροντίζοντας να είναι σε χαμηλότερη θέση από την λεκάνη 
ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του νερού.  
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4. Ανοίξτε την βαλβίδα αποστράγγισης, καθώς χρησιμοποιείτε την 
λεκάνη, ώστε να φεύγει το νερό. 

Βαλβίδα Αποστράγγισης 

5. Τοποθετήστε την λεκάνη κάτω από τον λαιμό του ασθενούς, 
έτσι ώστε να αισθάνεται άνετα. 

Διάγραμμα χρήσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ο σάκος λουσίματος που απεικονίζεται  
είναι προαιρετικός. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
  
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ὀτι η συσκευή σας χρειάζεται 
αντικατάσταση ἡ δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία 
του περιβάλλοντος: 
  
1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζἱ με τα υπόλοιπα αστικά 

απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου 

ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα 

σημεἱα διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστό . σημείο 

ανακλώσης βοηθάτε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 

στην εκμετάλλευση εκ νἐου των υλικών της συσκευής σας. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ:  
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση 
καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από 
κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από  
την Ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αφοράς 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

Ονοματεπώνυμο : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημ/νία Αγοράς: …………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………….  

 

 

Στοιχεία Καταστήματος 

Επωνυμία : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τηλέφωνο: ……………………………….  Σφραγίδα καταστήματος  
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Inflatable Shampoo Basin  
User Guide 
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INTENDED USE: 
1. Designed for bedridden or immobilized persons. 

CONTENTS: 
1. Shampoo basin with drainage hose attached 
2. Water pouch with shower head and clip 
3. A plastic pipe and string for water pouch handling and hanging 
4. A repair kit. 

Shampoo Basin 

Water Pouch Kit 
FEATURES: 
1. A 20 cm deep shampoo basin with dual tubing for sturdiness and 
comfort. 
2. It comes with a drainage plug with hose for ease of discharging 
soiled water during or after use. 
3. A separate water pouch for easy water transport where water 
source may not be conveniently accessible. It also comes with a 
shower head and an adjustable clip for ease of water flow control. 

SETUP INSTRUCTION: 
1. Inflate the shampoo basin either by mouth or with air pump (not 
included). NOTE: the air valve has a one-way valve inside to help to 
prevent air from leaking out. To inflate, squeeze air valve by its neck 
to help to open the one-way valve inside.  
2. Place the shampoo basin on a flat and semi-rigid surface for better use.  
3. Place the drainage hose to a water bucket (not included). NOTE: 
water bucket must be placed lower than the shampoo basin to ensure 
soiled water flows downwards. 
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4. Unplug the drainage plug for water drainage while in use. 

Drainage Plug 

5. Place shampoo basin under patient’s neck area, adjust for comfort 
when necessary. 

Application Illustration 

NOTE:  
WATER BAG IS OPTIONAL. 
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Protecting the environment 
 
Should you find one day that your appliance needs to be replaced or If 
it Is of no further use to you, think of the protection of the environment: 
 
1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public 

waste (this is also the meaning of the shown recycling sign). 

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the 

Recycling centers to which your appliances must be disposed. 

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the 

environment as well as the recycling of the appliance components. 

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not 

correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health 

hazards. 
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WARRANTY:  
The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers 
factory defects and not damages from misuse/maintenance product. 
Applicable warranty period starts from the purchasing invoice  date  

Warranty Claim Form: 

Buyers Data 

Name : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date of purchase: …………………………… 

Phone:  ……………………………….  

 

 

Resellers Data 

Name : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Address :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Phone: ……………………………….  Reseller Stamp 
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