DANSK

Brugsanvisning
GRIPO

Konstrueret og produceret i henhold til:
- Essential Requirements of EU Directive 93/42/
EEC (CE mærket)
- Relevante dele af EN 12182

Transport
Under transport skal produktet være sikret på
en sådan måde, at det ikke kan medføre fare for
passagerer eller andre genstande.

INSTRUKTIONER INDEN BRUG

BRUGERINFORMATION

Tilpasset information
For information tilpasset til brugere med syns-,
læse-, skrive- og kognitive svækkelser, henvend dig
til salgspersonen eller terapeuten.

Placering af serienummer
Serienummeret er placeret
nederst på ydersiden af
aluminiumsrøret
på produktet.

Anvendelsesområde
Dette produkt er tiltænkt til brug indendørs i private
hjem eller på institutioner. Gripo-stangen skal have
rumtemperatur, inden den sættes op.
Brugerens vægt
Brugerens maksimale vægt 150 kg.
Vedligeholdelse
Gasfjederens levetid kan forlænges, hvis Gripo
stangen spændes op mindst 2 gange om året.

Tiltænkt brug
Den er tiltænkt til brug for personer, som har
behov for hjælp eller støtte for kunne udføre
deres daglige gøremål.
Genbrug

Rengøring
Alle dele kan vaskes med
husholdningsrengøringsmidler, maksimalt 60°C.
Undgå stærke opløsningsmidler.
Mål
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Vægt

4,5 kg

Højde

se tabel næste side

Bredde topplade

290 mm

Stang

Aluminium

Sorte plastdele

PA6

Hvide gummiringe

Gummi

Andre dele

Stål, kobber og
aluminium

Alle dele skal genbruges efter lokale
bestemmelser; tag venligst kontakt med din
lokale genbrugsplads.

Gripo

Sikkerhed
Dette produkt er tiltænkt til anvendelse i
private hjem eller på institutioner.

• Brug ikke produktet, hvis den røde

sikkerhedsring øverst på stangen er synlig.

DANSK

Art. Nr.35100

Gripo består af:
1 x Bundplade (den mindste)
1 x Topplade (den største)
1 x Stang
1 x Gasfjeder
1 x Brugsanvisning

• Vurder altid klemmefare mellem stangen
og andre møbler/genstande. Vær især
opmærksom på afstanden mellem stang
og et andet møbel, og vurder afstanden
således, at brugeren ikke kan komme i
klemme mellem stangen og møblet.

• Monter ikke produktet på løse genstande,
som ikke er fastgjort sikkert til loft eller
gulv, som fx gulvmåtter, plader eller
lignende.

• Lad ikke børn lege med produktet.
• Må ikke placeres på flader, som ikke er
plane og parallelle.

• Ved montage i vådområder, brug
skridsikring.

• Produktet må ikke modificeres eller

på anden måde ændres, som ikke er
beskrevet i denne brugsanvisning.

• Brug ikke produktet med andet tilbehør
end beskrevet i denne brugsanvisning.

Varianter
Art. Nr.

Beskrivelse

Loftshøjde

35100

Gripo

210-300 cm

35105

Gripo, Lang

260-320 cm

35106*

Gripo, Plus

225-300 cm

35202

Gripo, Special

Lavere end
210 cm

* Denne udgave har 15 cm længere yderrør og
passer til dem, som har brug for at fastgøre
tilbehøret højt oppe på stangen, evt. ønsker
at bruge stangen til træning.

• Sænk ikke produktet ned i vand eller andre
væsker.

• Vask ikke produktet med

maskinopvaskemiddel, klor eller acetone.

• Vær forsigtig ved åbning af emballagen,
så hverken du selv eller produktet bliver
beskadiget.
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Montering af

Topplade (den største)
Gasfjeder
Inderrør

DANSK

GRIPO
Art. Nr. 35100
Art. Nr. 35105
Art. Nr. 35106
Art. Nr. 35202

Snaplås - hurtigkobling

Yderrør

Fodpedal
Bundplade (den mindste)
Montering af Gripo mod loft
Inden Gripo monteres, skal man undersøge, hvilken slags loft, det er. Ved gipslofter er det meget vigtigt,
at Gripo monteres sådan, som tegningen viser. Undgå at placere Gripo mellem loftspær også ved
spånpladelofter.
60 cm

Ikke sådan

70 cm

Benyt stor
loftsplade

1
Placer stangen på den lille bundplade
Placer gasfjederen på toppen af inderrøret og skub
gasfjederen mod det røde sikkerhedsmærke.
Placer den store topplade på toppen af gasfjederen.

Kraften, som virker mod loftet, er 100 kg.
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Sådan

2
Placer stangen på et egnet sted.
DANSK

Hurtigkobling

3
Tag fodpedalen ud.
Fodpedal

4
Åbn hurtigkoblingen

5
Skub inderrøret op indtil toppladen når loftet, mens
bundpladen fortsat holdes i kontakt med gulvet.
Sørg for at stangen er lodret.

6
Roter inderrøret med uret, således at inderrøret
låses fast til yderrøret.
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7

DANSK

Lås hurtigkoblingen fast.

8
Tryk fodpedalen ned.

9
Check at den røde markering er væk.
Demonter stangen hvis den røde markering er
synlig og start fra punkt 2.

Pas på at den røde markering ikke er synlig ved brug. Hvis den kommer frem - tag stangen
ned og sæt den op påny. Husk at dreje det inderrøret sådan, som det er beskrevet i punkt 6.

Demontering
Åbn hurtigkoblingen (figur 4) og tag fodpedalen op (figur 3). Drej om nødvendigt inderrøret mod uret.
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