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Servicemanual
Sitter Seat - Sitsen Susanne

Serviceinformation
Underhållet av ett hjälpmedel / Medicinteknisk produkt ansvarar ägaren för. Om inte 
underhåll följs upphör garanti att gälla. Tänk på att en produkt som inte servas äventyrar 
säkerheten både för användare (brukaren) och vårdaren.

A. Läs igenom bruksanvisningen  noggrant för användning av  
 produkten.

B. Spara bruksanvisningen och ev bifogade verktyg, behåll   
 dem för framtida behov.

C. Rengör produkten med en fuktig trasa dagligen eller efter  
 användande.

D. Gör en visuell inspektion dagligen, kontrollera att höft-  
 grenbältet och bröstbältet fungerar och sitter monterat    
 på rätt sätt, se bild.

E. Kontrollera fastsättningsremmen som löper i sitsens 
 sidohål, sitter monterad rätt och att spännena fungerar.

Kontrollera att det på sitsens båda sidor finns två skruvar 
som sitter fast i sitsens rygg och håller sitsens monterings-
remmar på plats.
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Sitter Seat - Sitsen Susanne

Sitsen Susanne - Sitter Seat är utformad för att både små 
och stora barn skall kunna sitta själva.

Sitsen Susanne finns i fem storlekar och flera olkia färger på 
Susannne förekommer.

Sitsen kan placeras på en vanlig stol eller i en sulky, som 
tillbehör finns också tre underreden; en golvsits (Lars - Floor 
Base), ett träunderrede med fyra ledade hjul (Roland - mo-
bility Base) och ett träunderrede som står på fyra fötter 
(Frank - Stationary Base)

Skötselanvisning:

Kontrollera dagligen:
Att alla skruvar är åtdragna och varken skruvar eller brickor saknas.
Att inga vassa, skarpa kanter har finns på ytan.
Att bälten och fassättningsremmarna är rätt placerad och att låsspännen fungerar.
Att rengöra kardborrebanden genom att borsta dem rena och fria från damm och smuts.

Tvättanvisning:

Sitter Seat - Sitsen Susanne ska torkas ren med varmt vatten och milt, miljövänligt 
rengöringsmedel, avsluta med att torka sitsen torr.

   VIKTIGT!
	 	 	 Inget	vatten	eller	annan	vätska	får	komma
	 	 	 in	i	sitsens	ventil,	se	bild.

Sitter Seat - Sitsen Susanne får inte tvättas med 
högstryckstvätt eller liknande.

Susanne kan torkas av med desinfektionsmedel.


