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Voor u de toilet-/douchestoel gebruikt, dient u de handleiding aandachtig te lezen
zodat u vertrouwd raakt met het product. Daarnaast bevat deze handleiding tips
voor het verzorgen en onderhouden van het product. Als u nog vragen hebt, neemt u
het beste contact op met uw leverancier.
De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn algemene aanwijzingen die
gezien moeten worden als globale richtlijnen. Het is mogelijk dat u uw eigen
manieren ontwikkelt voor veel voorkomende handelingen. Wij willen u echter
adviseren een beroep te doen op een deskundige voor assistentie bij het
ontwikkelen van veilige en effectieve technieken met betrekking tot uw dagelijkse
activiteiten en uw fysieke mogelijkheden.
Kijk voor het eerste gebruik goed of het product niet beschadigt is of dat er een
fout in het product zit, mocht dit het geval zijn neem dan contact op met uw
leverancier.
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Gebruik
Deze toilet-/douchestoel is ideaal voor gebruik in de douche, badkamer en
slaapkamer.

Algemene Veiligheidsvoorschriften
Bescherm uw aankoop door uw toilet-/douchestoel regelmatig te (laten)
controleren. Wanneer er een deel van uw douchestoel niet goed functioneert, is het
mogelijk dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Periodieke inspectie, een correcte
instelling van uw toilet-/douchestoel en tijdige vervanging van kapotte en versleten
onderdelen zal resulteren in een jarenlang probleemloos gebruik.

Schoonmaak en verzorging
Voor een optimaal behoud van uw toilet-/douchestoel is het verstandig deze na het
gebruiken in een douche droog te maken.
Frame
● Vlekken kunt u verwijderen met een sponsje of een zachte borstel.
● Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals oplosmiddelen of harde
borstels.
● Reinigen met stoom- en/of hogedrukreinigers is niet toegestaan.
● De distributeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg
van het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen.
Kunststof onderdelen
Behandel kunststof onderdelen van de toilet-/douchestoel met een gangbaar
reinigingsmiddel voor kunststof. Gebruik alleen een zachte borstel of zachte spons.
Oppervlaktebehandeling
Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling is een optimale corrosiebescherming
gegarandeerd. Wanneer de coating door krassen e.d. is beschadigd, laat u
deze door een specialist repareren.
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Service en Garantie
MultiMotion stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker
of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van het product de
aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. Het product is, indien de
omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden
opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat,
wanneer de gebruiksadviezen niet correct wordt nageleefd , er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.
Op dit product zit een garantietermijn van 12 maanden. Neem voor garantie en
service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht.
Hebt u na deze termijn van 12 maanden toch (technische) problemen met het
product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele
oplossing.
Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de
garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling
klantenservice op onderstaand adres:
info@multi-motion.nl
Distributeur:
MultiMotion
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Nederland
Tel. 024-6794583

EU representative:
Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10 (1e verdieping)
2595 AA Den Haag
Nederland

Fabrikant:
Caremax Rehabilitation Equipment Co., Ltd
Shugang Dadoa, Pingnan Industrial Pingzhou town
Nanhai Area
Foshan city, Guangdong
China

MultiMotion is in het bezit van een ‘’Declaration of Conformity’’
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