Comoda WC de camera, cu roti pentru deplasare, tip RX296
Montare, reglaj, intretinere
Comoda wc de camera are un schelet de otel pliabil. In cutia de ambalaj, pentru ca spatiul
ocupat sa fie minim, comoda este pliata. Dupa ce se scot din ambalaj toate componentele
comodei se procedeaza astfel:

Aduceti catre partea din fata lateralele “1” si “2” si ridicati partea de sezut “3” astfel incat
cele doua urechi de fixare “4” sa vina peste cele doua laterale
Montati colacul comodei. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixarea pe sezutul se
conecteaza prin presare pe bara din spate a sezutului
Montati capacul “6” al comodei WC. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixare pe
sprijinul de sezutul si intra prin presare pe bara din spate.
Recipientul pentru necesitati se introduce sub colac prin culisare pe cele doua barete de
sustinere.
Inaltimea comodei poate fi modificata prin intermediul butoanelor de reglaj cate unul pe
fiecare picior al acesteia “8”. Se apasa butonul de reglaj si se trage in afara partea de
picior cu roata pentru deplasare. Se efectueaza aceeasi operatie pentru fiecare picior
avand grija ca lungimea sa fie aceeasi, lucru ce se realizeaza pund acelasi numar de
gauri de reglaj pentru fiecare picior.
Comoda se inalta suficient astfel incat poate avea si rolul de inaltator vas WC, utila celor
care au suferit operatii de sold.

Rotile pentru deplasare “9” aflate pe fiecare picior, cele din partea de spate au o clapeta
de blocare a acestor roti.
In recipientul pentru necesitati se pune un sac menajer din pvc, marginile acestuia se trec
peste marginile recipientului. In interiorul sacului se poate aseza un strat de hartie
igienica pentru a impiedica raspandirea stropilor de urina. Dupa utilizare sacul se strange
si se inlocuieste cu unul nou.
Comoda se poate igieniza periodic, se scot recipientul pentru necesitati, colacul si
capacul, se pot spala cu un detergent lichid sau solutie de sapun, se clatesc in jet de apa
curenta, se sterg si se monteaza pe scheletul comodei.
In general comoda WC se amplaseaza in apropierea patului persoanei cu dizabilitati de
deplasare pentru a facilita transferul acestuia pe comode si ulterior inapoi in pat, sau
fotoliu.

