
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ 
 
ROTATING AND ADJUSTABLE BATHTUB CHAIR 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η περιστρεφόμενη καρέκλα μπάνιου είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε 
άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους 
μέσα στη μπανιέρα ενώ κάθονται σε αυτήν, δίνοντας τους την δυνατότητα 
να περιστρέφονται για μεγαλύτερή ευκολία. 
Είναι κατάλληλη για τα περισσότερα είδη μπανιέρας. 

Πριν την χρησιμοποιήσετε ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι: 
 Ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την καρέκλα στα τοιχώματα της 

μπανιέρας. 
 Ότι τα άκρα στερέωσης ακουμπούν σταθερά στα τοιχώματα. 
 Ότι ασφαλίσατε την καρέκλα γυρίζοντας τους σφιγκτήρες μέχρι να 

τερματίσουν και στις δύο πλευρές των τοιχωμάτων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!) 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την καρέκλα μέχρι να αποκατασταθεί 
το πρόβλημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

• Ειδική Βάση Ρυθμιζόμενη με πλάτος από 66 cm έως 76cm 
• Μέγιστο Βάρος ασθενή 113Kg 



ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Τοποθετήστε το κάθισμα με φορά προς την εξωτερική πλευρά της 

μπανιέρας και ελέγξτε ότι είναι ασφαλισμένο σε αυτή τη θέση. 

 Μεταφέρετε το χρήστη στην καρέκλα. 

 Ανασηκώστε τη λαβή κλειδώματος και περιστρέψτε το κάθισμα αργά 

προς το εσωτερικό της μπανιέρας. 

 Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι ασφαλισμένο και δεν περιστρέφεται 

πριν ξεκινήσετε το μπάνιο. 

 Μην αφήνετε τον χρήστη μόνο του, χωρίς επίβλεψη. 

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 

ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην 

εκμετάλλευση εκ νἐου των υλικών της συσκευής σας. 



OPERATION INSTRUCTIONS 

The swivel bathtub chair is designed to allow disabled people to take their 
bath in the tub while sitting in it, giving them the ability to rotate more 
easily. It is suitable for most kinds tub 

Before using it take care of the following: 
 That you have correctly placed the chair on the walls of the tub. 
 That the fastening ends firmly touching the walls. 
 That secure the seat by turning the clamps until they finish on both 

sides of the walls 

IMPORTANT (!) 

If trouble occurs in any of the above DO NOT use the seat until the 
problem is resolved. 

WARNING  

• Special Base Adjustable with a width of 66 cm to 76 cm 
• Maximum Patient Weight 113Kg 



FURTHER INSTRUCTIONS 

 Position the seat pointing towards the outer side of the tub and check 

that it is locked in this position 

 Transfer the user in the chair 

 Raise the locking handle and rotate the seat slowly to the inside of the 

tub 

 Make sure that the seat is secure and does not rotate before starting 

the bath. 

 Do not leave the user alone ,unsupervised. 

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. 



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  

 



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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