
Scaun fotoliu rulant si comoda WC, tip RX260
Montaj, utilizare, intretinere

fig.1
1. manere folosite de insotitor pentru impingerea fotoliului rulant
2. spatar
3. suport sprijin brat
4. sezut partea fixa
5. sezut, partea mobila
6. frana roata spate
7. recipient pentru colectarea necesitatilor fiziojogice
8. banda pentru sustinerea picioarelor
9. roata spate, diametrul 60 cm, cauciucuri pline
10. inel de antrenare, atasat roata spate
11. roata fata, diametrul 20 cm, cauciucuri pline
12. terminal spate pentru depasirea obstacolelor
13. suport sprijin talpa
14. manere pentru plierea fotoliului rulant

Montaj
Scoateti din ambalaj fotoliul comoda WC. Acesta este pliat si arata conform fig.2. Pentru depliere  
apasati pe directia “a” pana cand spatarul se intinde si fotoliul ramane in pozitia depliat. Extrageti 
din ambalaj sezutul fotoliului comoda WC si vasul pentru colectarea necesitatilor fig.3.
Asezati partea fixa de sezut “4” peste barele laterale ale fotoliului rulant. Recipientul de colectare 
“7” se monteaza sub sezutul “4” prin partea din spate, pe doua glisiere. Partea de sezut mobila “5” 
se pune in golul din sezutul fix “4”



fig.2

fig.3



fig.4

Plierea
Scoateti recipientul “7”, ridicati partea de sezut “5”, ridicati partea de sezut “4”. Ridicati la verticala 
cei doi suporti sprijin de talpa “13”. Pe barele laterale ale structurii pe care se aseaza sezutul sunt 
doua manere “14” din material textil. Apucati cu cate o mana fiecare maner, stanga – dreapta si 
ridicati rapid, structura de otel a fotoliului rulant se va strange ca in fig.2.

Utilizare
Functionalitate 3 in 1: fotoliu rulant pentru deplasarea in interiorul sau exteriorul locuintei, scaun 
pentru sedere, comoda WC.
Atentie! Cand utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant rotile spate „9” trebuie blocate cu 
franele „6”, in caz contrar exista pericolul ca fotoliul rulant sa se deplaseze si utilizatorul sa alunece 
pe pardoseala.
Atentie!  Cand utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant, suportii sprijin de talpi „13” 
trebuie sa fie ridicati la verticala, in caz contrar daca utilizatorul apasa cu toata greutatea corporala 
pe acesi suporti fotoliul rulant va bascula catre fata dezechilibrand utilizatorul.
Atentie! Nu incercati sa depasiti obstacolele, praguri, borduri, etc trecand in viteza peste ele, rotile 
fotoliului se vor deforma rau rupe. Obstacolele se depasesc in general cu ajutorul insotitorului, se 
inclina fotoliul pe spate tinand de manerele „1” si apasand cu piciorul pe terminalul „12”, se trec 
rotile  fata  peste obstacol,  se impinge fotoliul  inainte,  se ridica din spate  folosind manerele  „1” 
trecand rotile spate peste obstacol. Daca aveti de trecut curent peste un prag, este bine sa folositi o 
mica rampa.
Pentru functia comoda WC, scoateti capacul recipientului „7”, puneti un sac menajer din pvc, cu 
marginile rasfrante peste recipient, in interior puneti un strat de hartie igienica pentru a impiedica 
stropirea cu urina, introduceti recipientul pe glisierele de sub sezutul „4”, ridicati partea de sezut 
„5”  si  asezati  utilizatorul  pe  fotoliu  rulant.  Sacul  menajer  se  ia  apoi  cu  tot  cu  continut  si  se 
inlocuieste cu unul nou pentru o utilizare viitoare.
Intretinere
Curatati fotoliul rulant cu o carpa umede si solutie de sapun, se usuca departe de sursele de caldura.  
Recipientul colector „7” cat si partile de sezut „4” si „5” se pot scoate separat se curata si se pot 
spala direct in jet de apa. Nu folositi solventi si corpuri abrazive pentru a curata fotoliul comoda 
WC.
Atentie!  Utilizatorul  care  petrece  perioade  indelungate  in  fotoliul  rulant  este  in  pericol  sa  fac 
escare, plaga a tesuturilor moi si piele, afectiune grava si greu de tratat. Cu rol de preventie folositi  
o perna antiescare de calitate buna.


