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Rekonditioneringsanvisning och skötsel
Corner Chair - Paddan

Standardutförande:

Hörnstolen Paddan - Corner Chair är utformad för att både små och stora barn skall kunna 
sitta själva på golvnivå. Hörnstolen består av en golvplatta med två vinklade stöd för höft 
och bål/huvud. Ett höftbälte och ett bålbälte samt en abduktionskloss ingår också.

   Paddan - Corner Chair finns i tre 
   storlekar och produkten finns med 
   olika färger på polstringen.

På sitsens sidor finns två insexskruvar, för att kunna
ändra höjden på bålstödet . På sidorna sitter också
kardborrebanden som används för att ändra 
bältenas längd.

Förklaring symboler på hörnstolens baksida

1.   Viktigt!
2.   Läs bruksanvisningen
3.   Får endast användas inomhus
4.   Justera och sätt fast bältena. Kontrollera att bältet inte sitter för hårt åt genom att kunna              
      få ett finger mellan bältet och barnet.
5.   Lämna aldrig ett barn ensam sittandes i hörnstolen.
6.   Hörnstolen för inte köras runt, ej heller placeras på ojämn yta.
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Kontrollera efter avslutad rekonditionering  att:

 - Spännen och bälten fungerar och sitter fast.

 - Kardborrebanden sitter fast på sitthörnans baksida och ger   
    fäste för bältena.

 - Bålstödet sitter ordentligt fast i ryggdelen.

Skötselanvisning:

Paddan - Corner Chair ska tvättas med varmt vatten och milt, miljövänligt rengöringsmedel.
Sitthörnan Paddan kan torkas av med desinfektionsmedel.

• Kontrollera dagligen att alla skruvar är åtdragna och varken skruvar eller brickor saknas.
• Kontrollera dagligen att inga vassa, skarpa kanter har uppkommit på träytan.
• Kontrollera dagligen att abduktionsklossen är rätt placerad i sittdjup och sitter fast.
• Rengör kardborrebanden genom att borsta dem rena och fria från damm och smuts.

Rekonditioneringsanvisning:

Paddan - Corner Chair ska tvättas ren med varmt vatten och milt, miljövänligt 
rengöringsmedel.

Paddan - Corner Chair ska inte tvättas med högstryckstvätt eller liknande.

Kontrollera att fastsättningsremmarna på sidan sitter fast ordentligt och att fixlocks-
spännena är hela och fungerar utan anmärkning.

Delar som har spruckit eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid 
användas. 


