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Pat. pend.

PENGUIN BADESTOL
Penguin er en god sitte-/liggestøtte fra R82, som kan brukes i badekaret 
Orca og i standard badekar. 

Det er primært beregnet til bruk ved bading og generelt stell,  men er også 
godt egnet til lek.

Denne bruksanvisningen vil være til  god nytte for å få full utnyttelse av 
produktet. 
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SIKKERHET
Penguin er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle 
europeiske helse og sikkerhetskrav.  Produktet er CE-merket i henhold til  
93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 – Direktiv om medisinsk  utstyr.

Ved ombygging av produktet og ved bruk av uoriginale deler skal CE-
merket fjernes fra produktet.

Etterlat aldri et barn i produktet uten tilsyn av en voksen.
Feil bruk av produktet kan medføre alvorlige skader på brukeren. Kon-
troller jevnlig at alle seler er korrekt plassert, og at alle justeringer er 
forsvarlig utført.

GARANTI
R82 gir 2 års reklamasjonsrett på produktet.

R82 A/S gir 12 måneders garanti på produktet. Garantien gjelder kun ved 
bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt når tilpassingene er utført av 
R82 eller samarbeidspartnere. R82 kan ikke holdes ansvarlig for skader på 
produktet eller brukeren hvis det er brukt uoriginale reservedeler og tilbehør, 
eller hvis det er utført reparasjoner av andre enn R82 eller samarbeidspart-
nere.

VEDLIKEHOLD
De runde og glatte overflatene er lette å rengjøre. Produktet bør rengjøres 
hver gang det har vært brukt.

Ikke bruk rengjøringsmidler med klor eller sprit.

Justeringer og endringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisnin-
gen skal kun utføres av R82 eller samarbeidspartnere.

N
O
R
S
K

N

N

N



5

A

B

C

PENGUIN
A) Penguin gir stor bevegelsesfrihet for armer 

og ben.

B) Den stillbare abduksjonsklossen er lett å til-
passe den enkelt bruker.

C) Sugekoppene gjør at Penguin fester seg godt 
til glatte flater.

Det er viktig at barnet alltid er under oppsyn 
når det oppholder seg i badestolen. Ved 
bruk i badekar, sjekk badevannstempera-
turen før barnet plasseres i badestolen.
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A

B

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

5707292 134158

B
A

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

PRODUKT
IDENTIFIKASJON

A) Serienr. 

 Merket er plassert nederst bak på badesto-
len.

B) Produsent

 Merket er plassert øverst bak på badesto-
len.
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MÅL
Lengde (L) 80 cm
Bredde (B) 33 cm
Høyde (H) 26 cm
Lengde, abduksjonskloss til overkant 56-72 cm
Bredde, innvendig, smaleste sted 16 cm
Vekt 1½ kg
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TEKNISKE DATA
Penguin er fremstilt av 6 med mer glatt, hvit 
PVC

PRODUSENT
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 

FORHANDLER

Find din forhandler på www.r82.dk
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