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Tiltenkt bruksområde
Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukere fra livet og ned 
til og med føttene mot regnvær og kaldt klima utendørs. 

Vedlikehold
Kontroller produktet jevnlig for 
slitasje på trekk og glidelås. 

Daglig renhold:
Tørk over varmeposen med en ren 
klut og mildt såpevann. Tørk over med 
fuktig fille for å fjerne såperester. 
Maskinvask 30°. Må ikke 
tørkes i tørketrommel.

Bruk
Hvordan vi velger å kle på oss vil 
variere, blant annet ut fra muligheter og 
preferanser. I denne bruksanvisningen 
finner du et forslag, som også 
forteller om de ulike mulighetene 
i plagget. Du kan forbli sittende i 
stolen under hele prosessen.

Benytt de funksjonelle glidelåsene for å 
åpne posen i fotenden. Plasser føttene i 
posen og lukk glidelåsene. Varmeposen 
festes rundt livet ved hjelp av spennen. 
Stram til etter eget ønske. Det er lange 
reguleringsbånd, noe som fasiliterer for at 
festespennen kan plasseres i siden. Fest i 
knehasen ved hjelp av spennen og stram 
til etter ønske. Sørg for at sidestykkene 
dekker hoftene på begge sider. For 
ytterligere reguleringer kan du benytte 
snorstrammer i midje og på hver side.



Tekniske spesifikasjoner
Yttermateriale: GEO TECH ® Storm 3. 100% polyester.
Pustende, vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH2O.
Forsterket med Cordura® på delen som går under føttene for økt holdbarhet.
Fyll: Thermolite® T3/T-Down
Resirkulerte fibre, pustende, svært god isoleringsevne, lav egenvekt, gode egenskaper i 
forhold til kompresjon. Produsert av 100% resirkulert PET fibre. Utviklet som erstatning for 
dun.

Art.nr. Størrelse Farge Lengde fremside Lengde bakside Livvidde
KBRDETX.BLK.110 110 Svart 84cm 47cm fra 40-104cm
KBRDETX.BLK.140 140 Svart 102cm 53cm fra 40-108cm
KBRDETX.BLK.002 S Svart 111cm 57cm fra 40-114cm
KBRDETX.BLK.003 M Svart 137cm 59cm fra 44-114cm
KBRDETX.BLK.004 L Svart 139cm 59cm fra 44-116cm
KBRDETX.BLK.005 XL Svart 145cm 62cm fra 44-122cm
KBRDETX.BLU.110 110 Blå 84cm 47cm fra 40-104cm
KBRDETX.BLU.140 140 Blå 102cm 53cm fra 40-108cm
KBRDETX.BLU.002 S Blå 111cm 57cm fra 40-114cm
KBRDETX.BLU.003 M Blå 137cm 59cm fra 44-114cm
KBRDETX.BLU.004 L Blå 139cm 59cm fra 44-116cm
KBRDETX.BLU.005 XL Blå 145cm 62cm fra 44-122cm

Garanti: Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere 
best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter 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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