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MANATEE
Onnittelut uudesta Manatee-kylpyistuimestanne.
Olemme vakuuttuneita, että Manateen valinnan myötä teillä on kylpyistuin, 
joka täyttää kaikki nykyaikaiselle lasten apuvälineelle asetetut odotukset. 
Manatee on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneissa, joihin lasta ei mil-
loinkaan saa jättää yksin.

Manatee on kylpyistuin 2 - 11-vuotiaille lapsille, joilla on vähäinen haitta-
aste. Manateen rakenne tarjoaa sekä avustajille että käyttäjille miellyt-
tävän kylpemiskokemuksen. Kylpyistuin on suunniteltu sellaiseksi, että 
käyttäjällä on täsmälleen oikea istuma-asento. Tuolin syvyyttä voidaan 
säätää, mikä mahdollistaa kylpyistuimen "kasvattamisen" lapsen mukana 
ja monivuotisen käyttökelpoisuuden. Säädöt ja lisävarusteet on sijoitettu 
loogisesti, tarjoten avustajalle tarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet.

Tämä käyttöohje toimii apuna täyden hyödyn saamiseksi Manateen tar-
joamista vaihtoehdoista. Siksi suosittelemme tämän käyttöohjeen 
lukemista ennen tuolin käyttöönottoa.

FIN
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TuRVAllISuuS
Manatee on saanut Ce-merkinnän. Tämä varmistaa sen täyttävän kaikki relevantit eu-
rooppalaiset turvavaatimukset. Tämän tuotteen kestoikä on päivittäiskäytössä 5 vuotta. 
Tämän jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n toimesta) sen käyttöiän pidentämiseksi.

Poista Ce-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai 
käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia.

älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista jatkuva 
valvonta aikuisen toimesta. Manateen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vam-
man käyttäjälle. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty 
oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

Käyttäjä on poistettava tuolista ennen tuolin jalkojen kulmasäätöä.
Selkänojan ja säärituen kallistussäädön yhteydessä suosittelemme, etteivät 
käyttäjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä selkänojaa ja sääritukea kevyesti 
kuormituksen poistamiseksi.

Tarkista veden lämpötila ennen Manateen ja lapsen laittamista suihkuun.

Mukana seuraavia vöitä ja lisävarusteita ei voida käyttää pitkäaikaisiana tukina, 
vaan ainoastaan lisäapuna käyttäjää tuoliin asetettaessa.

lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

Tarkista päällinen, vyöt ja lisävarusteet ja varmista, että tarranauha kiinnittyy 
tukevasti.

TAKuu
Vikailmoituksia otetaan vastaan R82 A/S :ssa kahden vuoden ajan.

Manateen takuu on 12 kuukautta. Takuu on voimassa vain käytettäessä alkuperäisiä 
R82-varaosia ja lisävarusteita. Kaikki erikoissäädöt on tehtävä R82:n toimesta. R82 
ei ole vastuussa vauriosta tai vammasta, joka aiheutuu muiden kuin alkuperäisosien 
käytöstä tai muun kuin R82-valtuutetun henkilön tekemistä korjauksista. 

HOITO
Kun tuolia on käyetty klooripitoisessa vedessä, se on huuhdeltava puhtaalla 
vedellä ja kuivattava liinalla. Varmista, että kaikki vesi on poistunut kehyksestä/
alustasta.

älä käytä klooria tai denaturoitua alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.

Kaikki tuolisssa olevat ruuvit on tarkistettava säännöllisesti tahattomien vahi-
nkojen välttämiseksi.

Ainoastaan valtuutettu R82-henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei kuvata tässä 
käyttöohjeessa.
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VAlMISTeluT 
eNNeN KäyTTöä

Manatee toimitetaan taitettuna tilan säästämisek-
si kuljetuksen aikana. Noudata alla olevia ohjeita 
suihkutuolin valmistelemiseksi käyttöä varten:

1) Paina molemmilla puolin olevia lukitus-
painikkeita (A) ja taita tuolin jalat alas.

2) Paina molemmilla puolin olevia lukitus-
painikkeita (B) ja taita säärituki alas.

3) Paina molemmilla puolin olevia lukitus-
painikkeita (C) ja nosta selkänoja ylös.

Manatee on käyttövalmis.

Tarkista, että kaikki lukituspainikkeet pa-
lautuvat paikoilleen säätämisen jälkeen. 

älä koskaan jätä käyttäjää ilman valvontaa 
Manateehen.

Käyttäjä on poistettava tuolista ennen tuo-
lin jalkojen kulmasäätöä.
Selkänojan ja säärituen kallistussäädön 
yhteydessä suosittelemme, etteivät käyt-
täjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä 
selkänojaa ja sääritukea kevyesti kuormi-
tuksen poistamiseksi.
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SelKäNOJA
Manateen selkänoja kallistuu yksilöllisesti. 
Noudata alla olevia ohjeita selkänojan kallis-
tussäädön tekemiseksi:

1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
2) Kallista selkänoja (B) vaadittuun asentoon.
3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palau-

tuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.

Selkänojan kallistus voidaan myös tehdä 
vetämällä tuolin takana olevasta hihnasta.

Varo sormien joutumista kiertonivelen ja 
selkänojan väliin (C).

Selkänojan ja säärituen kallistussäädön 
yhteydessä suosittelemme, etteivät käyt-
täjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä 
selkänojaa ja sääritukea kevyesti kuormi-
tuksen poistamiseksi.

lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

SääRITueN 
KulMASääTö

Manateen säärituen kulma säätyy yksilöllis-
esti. Noudata alla olevia ohjeita säärituen kul-
masäädön tekemiseksi:

1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
2) Säädä säärituen (B) kulma vaadittuun asen-

toon.
3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palau-

tuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.

Säärituen kulmasäätö voidaan myös tehdä 
vetämällä tuolin alla olevasta hihnasta.

Selkänojan ja säärituen kallistussäädön 
yhteydessä suosittelemme, etteivät käyt-
täjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä 
selkänojaa ja sääritukea kevyesti kuormi-
tuksen poistamiseksi.

lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.
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ISTuIMeN SyVyyS
Istuimen syvyys Manateessa (koko 0) voidaan 
säätää kahteen asemaan:

1) Pura ruuvit (A) molemmin puolin 4 mm:n 
kuusiokoloavaimella.

2) Korvaa lyhyet putket mukana seuraavilla 
pitkillä putkilla. Kiristä ruuvit (A) tiukalle.

Noudata alla olevaa ohjetta Manateen istuisy-
vyyden säätämiseksi (koko 1+2):

1) Avaa ruuveja (A) molemmin puolin 4 mm:n 
kuusiokoloavaimella.

2) Säädä syvyys vaadittuun asemaan vetämällä 
kehystä ulos.

3) Kiristä ruuvit (A) uudelleen.

Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat 
kireällä. Varmista ruuvien ja muttereiden 
kireys.

Käyttäjä on poistettava tuotteesta ennen 
säätöä.

lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

ISTuIMeN 
KORKeuS

Istuinkorkeutta Manateessa voidaan säätää 
muuttamalla jalkojen asentoa.

1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
2) Säädä jalkojen (B) kulma haluttuun asentoon.
3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palau-

tuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.
Jalkoja voidaan myös säätää vetämällä istuimen 
alla olevasta hihnasta.

Käyttäjä on poistettava tuotteesta ennen 
jalkojen kulmasäätöä.

lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.
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ISTUIMEN
KALLISTUS

Noudata alla olevia ohjjeita Manateen istuimen 
kallistussäädön tekemiseksi :

1) Paina lukituspainkkeita (A) molemmin puolin. 
2) Säädä etumaisen jalan (B) kulma halutuksi.
3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palau-

tuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.
Etumaista jalkaa voidaan säätää myös vetämällä 
istuimen alla olevasta hihnasta.

Käyttäjä on poistettava tuotteesta ennen 
tuolin jalkojen kulmasäätöä.

Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

PÄÄTUKI/    
SIVUTUKI

Manatee toimitetaan normaalisti päätuen/
sivutuen kanssa. Noudata alla olevaa ohjetta 
tuen asentamiseksi oikealla tavalla:

1) Levitä hihna auki kääntöpuoli ylöspäin. Aseta 
kiilat hihnan päälle haluttuun kohtaan (A).

2) Taita hihnan päät ja kiinnitä kiiloihin (B) tar-
ranauhan avulla.

3) Käännä hihna ympäri, ja se on valmis asen-
nettavaksi tuoliin (C).

Varmista, että kiilat ovat kunnolla kiinni 
hihnassa olevassa tarranauhassa.

Pääntuki/sivutukea ei saa käyttää 
pitkäaikaisena tukena. Tuki on suunniteltu 
ainoastaan helpottamaan lapsen sijoit-
tamista tuoliin.

Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten tuoliin.
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RINTAVYÖ   
Noudata alla olevaa kuvausta rintavyön asen-  
tamiseksi oikealla tavalla:

1) Kiinnitä hihna tarranauhalla selkänojan (A) ympäri.

2) Aseta käyttäjä tuoliin. Asenna hihna (B) var-
talon ympäri.

3) Kiristä rintavyö tarranauhalla ja soljella (C).

Rintavyötä ei saa käyttää pitkäaikaisena 
tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan 
helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.

Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

LANTIOVYÖ     
Manatee toimitetaan normaalisti lantiovyön 
kanssa. Noudata alla olevaa kuvausta tuen 
asentamiseksi oikealla tavalla:

1) Kiinnitä hihna tuolin molemmin puolin oleviin 
kiinnikkeisiin (A).

2) Lantiovyö kiristetään tarranauhalla ja soljella 
(B).

Lantiovyötä ei saa käyttää pitkäaikaisena 
tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan 
helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.

Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten  Manateehen.
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HAARAKIILA   
Noudata alla olevia ohjeita haarakiilan 
asentamiseksi oikealla tavalla:

1) Kiinnitä hihna tarranauhalla istuimen alle (A).

2) Säädä haarakiilaa (B) sivuttaissuunnassa 
optimaalisen kohdan löytämiseksi.

Haarakiilaa ei saa käyttää pitkäaikaisena
tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan
helpottamaan lapsen sijoittamista
tuoliin.

Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

JALKAHIHNAT
       

Noudata alla olevaa kuvausta hihnojen asen-
tamiseksi oikealla tavalla:

1) Kiinnitä hihna tarranauhalla säärituen alle (A).

2) Säädä jalkahihnoja (B) sivuttaissuunnassa op-
timaalisen kohdan löytämiseksi. Kiristä tar-
ranauhalla.

Jalkahihnoja ei saa käyttää pitkäaikaisena
tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan 
helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.

Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jäl-
keen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.
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PÄÄLLISEN
IRROTTAMINEN JA
ASENTAMINEN

Noudata alla olevaa ohjetta, kun päällinen on 
irrotettava ja pestävä:

1) Avaa päällisen vetoketju selkänojan takaa (A) 
ja istuimen alta (B).

2) Avaa tarranauha istuimen alta (C) ja päällinen 
voidaan vetää ylös (D) ja pois tuolista.

Katso päällisen hoito-ohjeet muualta tästä 
käyttöohjeesta.

Noudata alla olevaa kuvausta päällisen asen-
tamiseksi uudelleen tuoliin:

1) Aseta päällinen selkänojan päälle ja vedä 
alas (D). Varmista, että päällisessä olevat 
pehmustetyynyt tulevat rungon ympärille.

2) Sulje päällinen tuolin takaa (A) vetoketjulla.

3) Asenna pieni vetoketjun suojakappale tuolin 
alle (B). Varmista, että tarranauha osoittaa 
alaspäin.

4) Kallista sääritukea (E) ja istuimen (C) alla 
oleva  ja säärituen alla (C) oleva tarranauha 
voidaan sulkea. Varmista, että päällisessä 
olevat pehmustetyynyt tulevat rungon ympä-
rille.

5) Käännä sääritukea (E) alas ja varmista, että 
tarranauha on kiinnitetty oikein.

Tarkista säännöllisesti, että vetoketjut (A) 
+ (B) ovat turvallisesti suljetut.

Tarkista säännöllisesti, että tarranauha 
tarttuu turvallisesti.
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TuOlIN KOKOON-
TAITTAMINeN 

Manatee voidaan helposti taittaa kokoon ja säi-
lyttää pienessä tilassa.

Noudata alla olevaa ohjetta Manateen tait-
tamiseksi oikein:

1) Paina molemmilla puolilla olevia lukitus-
painikkeita (A) ja siirrä säärituki ylös vaaka-
suoraan asentoon.

2) Paina lukituspainikkeita (B) ja käännä 
selkänoja vaakasuoraan asentoon.

3) Paina lukituspainikkeita (C) ja käännä sekä 
etu- että takajalat vaakasuoraan.

Manatee on nyt taitettu kokoon.

Käyttäjä on poistettava tuolista ennen tuo-
lin jalkojen kääntämistä.
Selkänojan ja säärituen kallistussäädön 
yhteydessä suosittelemme, etteivät käyt-
täjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä 
selkänojaa ja sääritukea kevyesti kuormi-
tuksen poistamiseksi.

Tarkista, että kaikki lukituspainikkeet palau-
tuvat paikoilleen säätöjen jälkeen.

Varo sormien joutumista kiertonivelen 
ja selkänojan väliin (D). Haluttaessa on 
mahdollista vetää avaushihnaa ulos yh-
dellä kädellä ja kallistaa selkänojaa toisella 
kädellä (e).
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AluSTA
Alustan säätäminen:
* Avaa molemmilla puolilla olevia sormiruuveja 

(A).
* Vedä alusta haluttuun pituuteen.
* Varmista, että sormiruuvit (A) loksahtavat 

paikoilleen tangossa oleviin reikiin.

Huomioi tangossa oleva maksimimerkintä.

Tuolin sijoittaminen alustalle:
* Avaa sormiruuveja (B).
* Aseta tuolin takaosa (C) alustassa olevaan 

pidikkeeseen (D).
* Aseta tuolin etuosa (e) toisiin alustassa ole-

viin pidikkeisiin (F).
* Kiristä kaikki neljä sormiruuvia (B). 

Varmista, että tuoli on kunnolla asennettu 
alustalle esim. nostamalla varmistaen, että 
se on oikein kiinnitetty alustaan.

Alustaa tulee käyttää ainoastaan kylpyam-
meessa.
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KORKeuS-
SääDeTTäVä 
AluSTA

Pyörien asennus:
* Asenna 4 pyörää kiintoavaimella ja kiristä 

turvallisen asennuksen aikaansaamiseksi.

Alustan säätäminen:
* Avaa sormiruuveja (A).
* Taita alusta auki ja nosta haluttun korkeuteen.
* Varmista sormiruuvien (A) kunnollinen kiristä-

minen haluttuun korkeuteen.

Tuolin sijoittaminen alustalle:
* lukitse pyörät jalalla käytettävillä lukoilla.
* Aseta tuolin takaosa (B) alustassa olevaan 

kannattimeen (e). 
 Saattaa olla tarpeen käyttää säätökappaleita 

(G) halutun asennon saavuttamiseksi.
* Aseta tuolin etuosa (D) toiseen alustassa 

olevaan kannattimeen (C). 

Varo sormien joutumista puristuksiin alus-
taa taitettaessa ja avattaessa.

Tuoli on sijoitettava alustan keskelle kah-
den kumituen väliin (F). Varmista, että osa 
(G) loksahtaa paikalleen. Testaa, että tuoli 
on kunnolla asennettu alustalle.
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SeINäRIPuSTIMeT 
AluSTAA VARTeN

* Poraa 8 mm:n reiät ruuveja (B) varten. Pane 
rawlplug-kiinnikkeet (C) reikiin.

* Ruuvaa 2 seinäripustinta (A) iseinään ruu-
veilla (B).

* Ripusta kokoontaitettu Manateen alusta 
seinäkannattimiin.

Seinäripustimet on tarkoitettu vain Mana-
tee-alustaa varten.

FIN
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Dato: 31-01-02   Belast:    kg
SN:  0840-01-111878-001
Varenr:  880003
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TuOTTeeN 
TuNNISTuS

Koko 0

A) Sarjanumero

 Kilpi sijaitsee poikittaistangon oikealla sivulla 
takana. 

B) Valmistaja

 Kilpi sijaitsee poikittaistangon oikealla sivulla 
takana.

Koko 1+2+3

A) Sarjanumero 

 Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla tuolin oikealla 
sivulla.

B) Valmistaja 

 Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla tuolin vasem-
malla sivulla.

Koko 0

1+2+3
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Dato: 31-01-02   Belast:    kg
SN:  0840-01-111878-001
Varenr:  880003
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TuOTTeeN 
TuNNISTuS

Alusta

A) Sarjanumero 

 Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

B) Valmistaja 

 Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

Korkeussäädettävä alusta

A) Sarjanumero 

 Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla 

B) Valmistaja 

 Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

FIN
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MITAT
 
 Koko 0 Koko 1 Koko 2 Koko 3
 cm (tuumaa) cm (tuumaa) cm (tuumaa) cm (tuumaa)

Istuinleveys (SW) 33 (12¾") 33 (12¾") 33 (12¾") 40 (15½")
Istuimen syvyys (SD) 21 & 25 (8-9¾") 32-39 (12½-15½") 41-48 (16-18¾") 41-48 (16-18¾") 
Istuinkorkeus (SH) 13-43 (5-16¾") 13-43 (5-16¾") 13-43 (5-16¾") 13-43 (5-16¾")
Selkänojan korkeus (BH) 43 (16¾") 43 (16¾") 58 (22½") 65 (25¼")
Säärenpituus (luB) 28 (11") 28 (11") 37 (14½") 37 (14½")
Kokonaisleveys (W) 42 (16½") 42 (16½") 42 (16½") 49 (19")
Pituus taitettuna (lF) 110-117 (43-45¾") 110-117 (43-45¾") 137-144 (53½-56¼") 144-151 (56-58¾")
Korkeus taitettuna (HF) 13 (5") 13 (5") 13 ") 13 (5")
Paino 4¼ kg (9½ lb) 4½ kg (10 lb) 4¾ kg (10½ lb) 6¾ kg (14¾ lb) 
Max. kuorma/paino 50 kg (110 lb) 50 kg (110 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb)

Alusta Yksi koko

Kokonaisleveys  59 (23")
Kokonaispituus  98 (38¼")
Korkeus, minimi  38 (13¾")
Korkeus, keski  44 (17")
Korkeus, maksimi  48 (18¾")
Istuinkorkeus min., Manatee alustalla 76 (29¾")
Istuinkorkeus keski, Manatee alustalla 84 (32¾")
Istuinkorkeus max., Manatee alustalla 90 (35")

Korkeus, taitettuna  21 (8¼")
Paino  7,8 kg (17 lb)
Max. kuorma/käyttäjän paino 75 kg (165 lb)

SD

SH

luB

BH

SW

W lF

HF
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TEKNISET TIEDOT
Kehys: jauhelakatut alumiiniputket

ABS-osat: lasikuituvahvisteinen nailon

Päällinen: tulenkestävä, 100 % polyesteri

VALMISTAJA
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 
Tanska

JAKELIJA

Jakelijanne löytyy verkkosivuilta www.r82.com

FIN FIN

FIN

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 5099 490
Sähköp. info.algoltrehab.fi@algol.fi 
Internet www.algoltrehab.fi
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HOITO JA HUOLTO
PÄÄLLINEN
Päällinen on valmistettu tulenkestävästä kankaasta. Päällinen on helposti irrotettavissa ja voidaan konepestä 50°:ssa.

ALUSTA
Varmista, että kaikki tuolin alla olevat ruuvit (A) on kunnolla kiristetty, etenkin kun tuolin syvyyttä on säädetty. Kier-
tonivelissä olevat ruuvit (B) on tarkistettava säännöllisesti.
On tärkeätä pitää tuoli puhtaana sekä oman miellyttävyyden että takuun voimassaolon kannalta. Kun tuolia on käytetty 
klooripitoisessa vedessä, se on huuhdeltava puhtaalla vedellä ja kuivattava liinalla. Varmista, että kaikki vesi on pois-
tunut rungosta/alustasta. Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä sisältäviä puhdistusaineita.

TARKASTUS
On tärkeätä havaita kaikki viitteet alkavista vioista alustassa/rungossa, PVC-osissa ja vastaavissa.

KORJAUS
Mikäli suihkutuolissanne on ongelma, ottakaa välittömästi yhteys myyjään. Viallisia tuoleja ei tule käyttää. Mikäli 
tuolinne tarvitsee kunnostusta tai korjausta, saadaan käyttää vain alkuperäisiä R82-osia. Rikkoutuneet lisävarusteet 
tai saatavilla olevat varaosat voidaan toimittaa R82:lle korjausta varten. Mikäli ongelma on perusosissa, on koko tuoli 
palautettava R82:lle korjattavaksi. R82 ei ole vastuussa vauriosta tai vammasta, joka aiheutuu muiden kuin alku-
peräisosien käytöstä tai muun kuin valtuutetun R82:n henkilöstön tekemistä korjauksista.

VIANETSINTÄ
Ongelma*

Ruuvit eivät mene muttereihin 
syvyyssäädön jälkeen.

Lukituspainikkeet eivät palaudu 
paikoilleen.

Päällinen on löystynyt.

Tuoli liukuu kylpyhuoneen lat-
tialla.

Tarranauha ei tartu kiinni.

Ratkaisu

Vedä kehys pisimpään asentoonsa. Käännä istuin auki ja siirrä mutteria kehyksessä 
olevan aukon kohdalle ja ruuvi voidaan kiristää tiukasti.

Liikuta kehystä hieman edestakaisin, kunnos painikkeet menevät paikoilleen.

Kiristä päällinen tarranauhan avulla istuimen ja säärituen alta.

Kumisuojus saattaa olla vaurioitunut. Käänny R82:n puoleen ja vaihda suojus 
uuteen.

Poista mahdollinen lika tarranauhasta. Ellei tämä auta, on päällinen tai varuste 
vaihdettava uuteen. Käänny R82:n puoleen.

* Käyttäjä/avustaja voi kohdata useita näistä ongelmista suihkuistuimessa, joka on väärin säädetty tai jota käytetään 
väärin.

FIN

FIN


