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Tiltenkt bruksområde
Produktet er ment brukt i rullestol, vogn og lignende til å beskytte mot kaldt klima utendørs.

Bruk
Varmeposen åpnes med funksjonelle 
glidelåser på hver side av posen.

Varmeposen er klargjort for belter, seler, 
vester, sidestøtter og fotstropper. Legg 
varmeposen flatt på et fast underlag. 
Beskytt underlaget om nødvendig. Benytt 
en skarp kniv for å åpne mellom de sydde 
forsterkningene. 
Vær forsiktig slik at du ikke skjærer utenfor 
forsterkningene. 

 Vær varsom med fingre!  

Varmeposen kan festes i rullestol, vogn 
eller lignende ved hjelp av festebånd på 
bakstykkets øvre del. Før festebåndet 
rundt ryggen på rullestolen/vognen og 
fest med plastspennen. Fest varmeposen 
i fotenden ved hjelp av festesnorer 
som knytes rundt egnet struktur på 
rullestol/vogn. Vær obs på plassering av 
festesnorene dersom produktet skal sitte i 
vognen mens denne slås sammen.

Monter eventuelle belter/seler før begge 
glidelåser lukkes. Reguleringsmuligheter 
ved hjelp av snorstrammer i øvre og nedre 
del av varmeposens åpning. 

Ved opphold innendørs over tid, kan 
frontstykke på varmeposen løsnes helt og 
oppbevares separat.

Vedlikehold
Kontroller produktet jevnlig for 
slitasje på trekk og glidelås. 

Daglig renhold:
Børst av varmeposen ved behov. Tørk 
over varmeposen med en ren klut 
og mildt såpevann. Tørk over med 
fuktig fille for å fjerne såperester.
Maskinvask 40°. Må ikke 
tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner
Yttermateriale: Wr water repellent nylon taslan ripstoff 150gram på oversiden, og Nylon 
ripstopp coated 2 times på undersiden (vanntett). Anti-skli materiale på undersiden. 
Vindtett.
Fyll: Polyesterfiber.

Art.nr. Størrelse Farge Lengde fremside Lengde bakside Livvidde
555100 100 Svart 78cm 100cm 106cm
555110 110 Svart 88cm 110cm 110cm
555125 125 Svart 103cm 125cm 114cm
555135 135 Svart 110cm 135cm 120cm
555145 145 Svart 120cm 145cm 120cm
555160 160 Svart 130cm 160cm 126cm
555180 180 Svart 150cm 180cm 126cm

Garanti: Produktet er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. 
Produktet garanteres mot fabrikasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra 
kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en 
fabrikasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil 
Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger 
for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet. 
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