
Bruksanvisning
Regncape Meteor
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Lett og pustende regncape til rullestoler med høy rygg og eventuelt  
nakkestøtte. Leveres i barne- og voksenstørrelser. Produsert i et mykt  
vind- og vanntett kvalitetsmateriale med tapede sømmer og mange 
funksjonelle detaljer. 
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Garantibetingelser
Det er 2-års garanti på produktet. Det
inkluderer material- og produksjonsfeil.
Gjelder IKKE ved: 

• Feil bruk.
• Feil vask.
• Feil vedlikehold.
• Ikke godkjente endringer.
• Vanlig bruksslitasje. 

Regncapens funksjoner 
• Vanntett opp til 10.000 mm.

• Pustbarhet på 5.000g/m2.

• Tapede sømmer.

• Justerbar hette med snøre.

• Skyggekant på hette som beskytter 
ansikt mot regn, sludd og snø.

• Vannavvisende glidelås i halsåpningen 
med et vanntett understykke. Vendbar 
gripetapp på glidelås slik at bruker kan 
åpne/lukke glidelåsen fra innsiden av 
regncapen.

• Stropp på glidelåstappen slik at bruke-
ren lettere kan få tak i den.

• Romslig fasong som dekker hele bruke-
rens kropp og går ned over stolryggens 
bakside.

• Innsydd strikk rundt hele kanten av 
regncapen, slik at den sitter tett rundt 
stolen.

• Sikkerhetsrefleks foran, bak og rundt 
hettens skyggekant for bedre synlighet 
i mørke.

• Pose til oppbevaring.

Sikkerhetsregler
 Bruk bare en regncape som  
passer til brukerens størrelse.

  Bruk kun regncapen sammen 
med en rullestol som har høy 
rygg og eventuelt nakkestøtte.

  Bruk aldri regncapen hvis deler 
er løse, i stykker eller mangler. 
Det er fare for at de kan sette  
seg fast i hjulene.

 Immobile eller pleietrengende 
brukere må IKKE etterlates alene 
eller være uten oppsyn når  
regncapen er på.

 Vær oppmerksom på brukerens 
temperatur og reguler påkled-
ningen etter forholdene. Dette 
for å unngå overoppheting.

 Brukes det sikkerhetssele skal 
denne alltid være påspent når 
regncapen brukes, slik at bruker 
ikke sklir ut av sete.
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Kjære kunde,
Takk for at du valgte et produkt 
fra Varodd Velferdsteknologi AS 
og DARO. Vi håper du liker det 
og får mange gode opplevelser 
utendørs.
Les denne bruksanvisningen før 
du bruker regncapen.



Slik brukes regncapen
MERK: Denne regncapen er kun egnet til 
rullestoler som har høy rygg og eventuelt 
nakkestøtte.

1. Trekk glidelåsen ned og trekk regn-
capen over hodet. Den skal dekke hele 
brukerens kropp.

2. Trekk regncapen ut over ryggen  
på stolen, samt ned over brukerens  
føtter. Dette slik at regncapen plas-
seres mellom brukerens føtter  
og rullestolens fothviler.

3. Kontroller at regncapen sitter godt  
og ikke går inn i hjulene.

OBS! Regncapen må være helt tørr før  
det pakkes i den medfølgende posen.

Vask
      Denne vaskeanvisningen SKAL  
følges. Vaskes produktet feil er det  
fare for skade og redusert levetid.

      Bruk IKKE skyllemiddel, bløtemiddel 
eller vaskemiddel med blekestoff. 

TIPS! Den mest skånsomme måten  
å vaske en regncape på er å skylle av 
synlig smuss under rennende vann. 
Dermed beholder regncapen egen-
skapene så lenge som mulig. Ikke bruk 
en børste eller klut ved synlig sand på 
regncapen, da dette kan skade det 
vanntette belegget. La regncapen 
lufttørke. 

Vask i maskin
1. Skyll løst smuss og skitt av under  

rennende vann. Trekk glidelåsen opp  
og legg regncapen i vaskemaskinen 
med innsiden ut.

2. Bruk bare en liten mengde flytende 
vaskemiddel uten blekemiddel.

3. Vask regncapen på max. 40ºC og unngå 
sentrifugering. 

4. Regncapen må IKKE tørkes i tørketrom-
mel, men lufttørkes.

MERK! For hver maskinvask brytes en liten
del av det vanntette belegget ned, noe 
som vil forkorte regncapens levetid.Regncapen skal plasseres mellom  

brukerens føtter og stolens fothviler.
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Vedlikehold
• Sjekk jevnlig regncapen for skader.

• Bruk aldri regncapen hvis det er løse 
deler, i stykker eller mangler.

• Sørg for at regncapen er helt tørr før det 
pakkes ned.

Materiale
• OEKO-TEX® 100-sertifisert.  

 
 

• 100% polyester med PU-coating.

Teknisk info
• Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
• Pustbarhet: 5.000g/m2.
• Kvadratmetervekt: 135g/m2.

PRODUSENT:

able nordic a/s
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark
Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk 
www.daro.dk

by

FORHANDLER:

Varodd Velferdsteknologi AS
Besøksadresse: 
Rigedalen 41
4626 Kristiansand
Norge
Postadresse:
Postboks 8343
4676 Kristiansand
Tlf. (+47) 38 14 48 00 
hjelpemidler@varodd.no
www.hjelpemidler.varodd.no
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DARO - dansk produsent av tøy til alle typer funksjonshemming.
Hos DARO brenner vi for å lage klær for alle typer funksjonshemninger ‒ klær som kan gi deg økt livskvalitet, kom-
fort og lette hverdagen din. DARO har mer enn 35 års erfaring med å designe og sy fasjonable og funksjonelle klær 
for både barn og voksne. Vi kan tilpasse klærne akkurat for deg og hjelper deg gjerne med nye løsninger hvis du har 
spesifikke behov. Se DAROs hele produktsortiment på www.daro.dk.

DARO er klær for DEG og klær med omtanke.


