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GB Round shower stool D Runder Duschhocker 

Description & intended use 

The round shower stool is a medical device which 
intended use is to give  stable  &  easy  seating 
support when  disabled persons  use the shower.  It 
has an aluminium frame with height-adjustable legs 
and a round seat made of white plastic. 

 
Important safety information 
Only use the device for the purpose it is intended 
for. Don't stand on the device. Make sure that  the 
legs are set to the same height. Use device only in 
good technical condition. Do not  overload  the 
device. Use device only on flat smooth surface with 
all 4 legs stably placed on the surface. Always check 
stability of device before use. 

 
Assembly and usage description 

The device 302064 is delivered assembled, with the 
four legs set to the lowest position. Adjust the seat 
height of the stool to fit the size of the user by 
pressing the pin-buttons on the stool legs and 
adjusting the legs to the desired height. Make sure 
that all four legs are set to the same height and that 
the buttons on all 4 legs are safely locked. 

 
 

Cleaning & maintenance 
Normal dirt on metal and plastic parts can be 
removed with standard cleaning agents and soft 
cloth. Do not use solvents or abrasives. 

Zweckbestimmung 

Der runde Duschhocker ist ein Hilfsmittel  und dient 
als Sitzhilfe während des Duschens. Er hat einen 
Aluminiumrahmen mit  höhenverstellbaren  Beinen 
und einem runden Drehsitz. 

 
Sicherheitshinweise 
Benutzen Sie das Gerät nur für den  Zweck, für  den 
es bestimmt ist. Stehen Sie nicht auf dem Gerät. 
Achten Sie darauf, dass  die Beine auf die gleiche 
Höhe eingestellt sind. Verwenden Sie das Gerät nur 
in technisch einwandfreiem Zustand. Überlasten Sie 
das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur auf 
ebener, glatter Oberfläche, und achten Sie immer 
darauf, dass alle 4 Beine stabil auf der Oberfläche 
stehen. Überprüfen Sie immer die Stabilität des 
Geräts, bevor Sie es benutzen. 

 
Montage und Bedienung 
Der Duschhocker  302064  wird  montiert  geliefert. 
Die 4 Beine sind im Lieferzustand auf die niedrigste 
Position eingestellt. Passen Sie die Sitzhöhe an die 
Größe des Benutzers an indem  sie  die  Knöpfe  an 
den Hockerbeinen drücken und auf die gewünschte 
Höhe einstellen. Kontrollieren Sie dass alle 4 Beine 
auf die selbe Höhe eingestellt und eingerastet sind. 

 
 

Reinigung und Pflege 
Verwenden Sie nur  handelsübliche  Reinigungs- 
mittel. Keine Lösungs- oder Scheuermittel. 

 

Technical data 

Dimension Ø 33 cm 

Seat height-levels 35,5 – 53,5 cm 

Max. user weight 130 kg 

Product weight 1,66 kg 

 

Technische Daten 

Größe Ø 33 cm 

Sitzhöhe verstellbar 35,5 – 53,5 cm 

Tragkraft 130 kg 

Gewicht 1,66 kg 
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DK Rund badetaburet FI Suihkujakkara pyörä istuin Rocky 

Formålsbeskrivelse 
Den runde badetaburet  bruges  som  siddehjælp 
under brusebadet. Taburetten har en 
aluminiumsramme med  højdeindstillelige  ben. 
Sædet er af hvidt plastik. 

 
Vigtige sikkerhedshenvisninger 
Taburetten må kun benyttes til det oplyste formål. 
Stil dem ikke op på taburetten, må kun benyttes 
siddende. Vær opmærksom på, at benene  er 
indstillet i samme højde. Må kun  anvendes  på et 
fladt stabilt underlag og med alle 4 ben solidt 
placeret på underlaget. Tjek altid stabiliteten før 
brug. 

 
Montage og betjening 
Badetaburetten leveres monteret med de 4 ben 
indstillet i den laveste position. Indstil taburetten til 
brugeren af badestolen ved at  aktivere 
trykknapperne og træk benene ud til den ønskede 
højde. Vær opmærksom på, at benene  bliver 
indstillet til samme højde og alle er sikkert låst. 

 
 

Rengøring og vedligeholdelse 
Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt 
sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske 
rengøringsmidler. 

Kuvaus ja käyttö 
Rocky suihkujakkara on lääkinnällinen laite, joka 
antaa vakaan ja mukavan istuma-tuen tarvitseville 
suihku-käynnin aikana. Siinä on alumiinirunko, jossa 
korkeussäädettävät jalat ja pyöreä istuin, joka on 
valmistettu valkoisesta muovista.  

 
Tärkeitä turvallisuusohjeita 
Käytä suihkujakkara vain sille tarkoitettuun 
tarkoitukseen. Älä seiso suihkujakkaran päälle. 
Varmista, että jalat on asetettu samaan korkeuteen. 
Käytä tuotetta vain hyvässä teknisessä kunnossa. Älä 
ylikuormita suihkujakkaraa. Käytä suihkujakkaraa 
vain tasaisella pinnalla ja kaikki 4 jalkaa tukevasti 
paikallaan. Tarkista aina suihkujakkaran vakaus 
ennen käyttöä. 

 
Kokoonpano ja käyttö 
Suihkujakkara Rocky toimitetaan koottuna, jalat on 
asetettu alimpaan asentoon. Säädä jakkaran 
istuinkorkeus käyttäjän koon mukaan painamalla 
jakkaran nuppien nappeja ja säätämällä jalat 
haluttuun korkeuteen. Varmista, että kaikki neljä 
jalkaa on asetettu samalle korkeudelle ja että 
kaikkien neljän jalan painikkeet on lukittu 
turvallisesti.  

 
 

Puhdistus ja huolto 
Normaali lika metalli- ja muoviosissa voidaan poistaa 
tavallisilla puhdistusaineilla ja pehmeällä liinalla. 
Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita. 

 

Tekniske data 

Dimension Ø 33 cm 

Højde indstilling 35,5 – 53,5 cm 

Max. brugervægt 130 kg 

Produktets vægt 1,66 kg 

 

Tekniset tiedot 

Istuimen koko Ø 33 cm 

Korkeuden säätö 35,5 – 53,5 cm 

Painoraja 130 kg 

Tuotteen paino 1,66 kg 
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MOBILEX A/S 
Grønlandsvej 5 

DK - 8660 Skanderborg 
Tel: +45 87 93 22 20 

www.mobilex.dk 

Item no. 302064 

Max. 130 kg 

Produced Serial no. 

Declaration of Conformity (CE) 
The company Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, ilmoittaa: 

 
Mobilex round shower stool 
 302064 

 
on suunniteltu ja valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, jotka täyttävät seuraavat 

perusvaatimukset: 

EU: n neuvoston direktiivi 93 /42 / ETY lääkinnällisistä laitteista 

 
Takuu 
AVK-PINTO tarjoaa 2 vuoden takuun vaurioille, jotka aiheutuvat tuotanto- tai materiaalivirheistä. Takuu 

ei ole voimassa, jos tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi tai käytetty tarkoituksetta. Takuu ei kata 
normaalin kulumisen osia, ellei kuluminen johdu valmistusvirheestä. Jos tuotteeseen tehdään muutoksia 

ilman kirjallista hyväksyntäämme, CE-merkintä ja tuotetakuu eivät ole voimassa. Jos tämän takuun 
kattamat tuotevauriot ilmenevät, ilmoita asiasta suoraan AVK-Pintolle. Takuu ei kata 

kuljetuskustannuksia eikä korvaa henkilövahinkoja tai tuotteen käyttämättä jättämistä korjauksen 

aikana. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.  
signature 

 

Example of the product label 

 
Assembly of the 302063 
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