
  
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

TABORET POD PRYSZNIC KEVIN 821  

WYRÓB MEDYCZNY 

  

Nr katalogowy.:    RF-821  

Całkowita szerokość:   50 cm  

Szerokość siedziska:   50 cm  

Całkowita wysokość:   41-51 cm  

Całkowita długość:  39 cm  

Głębokość siedziska:  31 cm  

Wysokość siedziska: 39-49 cm 

Max. bezpieczne obciążenie:  110 kg  

Waga:  1,9 kg  

  

 UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z taboretu, należy uważnie 

zapoznać się z poniższymi instrukcjami.  

  

PRZEZNACZENIE  

Taboret  pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorom utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy 

tym znaczną samodzielność. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, 

znacznie spada.  

  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:  

1. Przed korzystaniem z taboretu prysznicowego upewnić się, że:  

a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;  

b. przyciski blokujące działają poprawnie;  

c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;  

d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.  

2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować  

nieodpowiednie przystosowanie taboretu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.  

3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu.  

4. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.  

5. Przed użyciem upewnij się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.   

6. Nie próbuj przesuwać taboretu w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.   

7. Taboret musi być stosowany na płaskiej powierzchni.   

8. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność krzesła oraz poziom dokręcenia śrub.  

9. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa 

członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.  

 UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.  

  



CZĘŚĆI TABORETU  

 

A i B. śruby i podkładki  

C. siedzisko 

D i E. rama, rurki i nasadka  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

REGULACJA WYSOKOŚCI  

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce 

taboretu i obróć ją delikatnie.   

2. Ustaw odpowiednią wysokość.  

3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, 

dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej 

wysokości.  

4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce  

upewniając się, że wszystkie stopki ustawione 

są na tej samej wysokości.  

 UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są 

poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.  

 

Powyższe ilustracje mają charakter poglądowy.  

 

MONTAŻ  

1. Przygotuj zestaw montażowy (rys. 1).  

2. Od spodu siedziska dopasuj nogi (rys. 2).  

3. Do otworów włóż śruby, a następnie wkręcaj je równomiernie – wkręcaj po kolei każdą śrubę po trochu. Jeśli wkręcisz 

po kolei całkowicie śruby, możesz mieć problemy z montażem (rys. 3).  

 

rys. 1 rys. 2 rys. 3 

 

 

 

 

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy. 

 

SIADANIE I WSTAWANIE  

1. Upewnij się, że taboret stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.  

2. Stań tyłem do taboretu tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.  

3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.  

4. Powoli siadaj na taborecie, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.  

5. Aby wstać z taboretu, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.  

  

  
  
  
  
  
  



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  

1. Zaleca się regularną kontrolę taboretu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie 

sprawdzaj czy:  

a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;  

b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;  

c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;  

d. dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;  

e. żadne inne części taboretu nie są poluzowane lub uszkodzone.  

2. Zaleca się regularne czyszczenie taboretu miękką szmatką i wodą z mydłem.   

3. Taboret po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.  

4. Przed użyciem sprawdź szczelność śrub i stabilność taboretu.   

5. Regularne czyszczenie zapobiegnie zabrudzeniu rurek i zapewni prawidłowe działanie taboretu.   

  

 UWAGA! Do czyszczenia taboretu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.  

  

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW  

Rama  aluminium  

Siedzisko  PE (polietylen)  

Nasadka  TPR (guma termoplastyczna) 

Przycisk blokujący  stal  

  

WYJAŚNIENIE SYMBOLI  

  

Producent  

  
Oznakowanie CE  

  
Numer referencyjny  

  

Data produkcji  

  

Zajrzyj do instrukcji używania  

  

Ostrzeżenie  

  

Numer serii  

  

Góra, nie przewracać  

  

Przechowywać w suchym miejscu  

  

Delikatne, obchodzić się ostrożnie  

  

REHA FUND Sp. z o.o.  

 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska       

  tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07        Wer. 1.3  

  e-mail: info@rehafund.pl  www.rehafund.pl        Wydano: 04/2022  

  

  

 

 

  

 



 KARTA GWARANCYJNA  

TABORET POD PRYSZNIC KEVIN 821  

  

Model:  Numer seryjny:  Data sprzedaży:  Podpis i pieczątka sprzedawcy:  

        

  

WARUNKI GWARANCJI  

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta  gwarancyjna jest fabrycznie 

nowy oraz wysokiej jakości.   

2. Taboret jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.  

3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z 

dołączonym dowodem zakupu.  

4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod 

warunkiem, że taboret był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.  

5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do 

punktu serwisowego.   

6. Gwarancją nie są objęte:  

• czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;  

• części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;  

• mechaniczne i termiczne uszkodzenia wózka inwalidzkiego np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;  

• uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania 

samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.  

7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby 

nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.  

8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. 

z o.o.  

9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.  

10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z  

niezgodności towaru z umową.  

  

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)  

Lp.  Data zgłoszenia  Nr zlecenia  

  

Opis wady/ Zakres naprawy   Data 

 wykona

nia naprawy   

Pieczęć i podpis 

serwisu  

1.  

          

2.  

          

  

  


