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Rengjøring og vedlikehold av kunstige vinyl hud | Ambla er 
motstandsdyktig mot de fleste milde syrer, alkalier, drikkevarer og 
husholdnings produkter. Rengjør med en fuktig såpe-klut og skyll godt 
med rent vann. Ikke bruk løsemidler, blekemidler eller spraybokser 
(klorfrigivende midler på nivåer på 1-10000 deler per million bør utgjøre 
ingen problemer som så lenge materialet ikke blir belastet over tid). 
Desinfeksjonsmidler kan brukes i fortynning som spesifisert av deres 
produsenter. Disse inkluderer Haz-Tabs og andre desinfeksjonsmidler 
vanligvis brukt i infeksjonskontrollprogrammer. Skyll godt med rent 
vann. Ambla-overflaten er NaDCC-kompatibel.

Garanti | For Sanasella gjelder leverandørens garantidatoer.  
Dette betyr tre års garanti på Sanasella-stolen for normal bruk. 
Tekstilet har et års garanti som norsk industri standard og tre år på 
søm. Batteriet er garantert i fem år eller 5000 ladninger, avhengig av 
hva som skjer først, fra garanti starts dato. Batteriet er også garantert 
en arbeidsdags batterikapasitet. Ved ukorrekt bruk av produktet eller 
skade ved et uhell eller lignende, vil garantien bli ugyldig.

Brukermanual



Borrelåsen

Glidelåser

Kunstige  
Vinyl Hud

Metalldeksel

4 Skruer

Brukermanual - Sanasella

BRUKERMANUAL
SANASELLA STOL

ELEKTRISK HØYDEJUSTERING
Trykk pilen opp eller ned på knappene som er plassert 
på begge sider av stolen for å kontrollere setehøyden.
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360º ROTASJON
 
Stolen svinger fritt 360 ° på svivelbunnen og klikk på plass 
når de vender fremover.

TILGANG TIL STRØMTRAU 
 
A. Åpne skinndekselet ved å løsne borrelåsen og glidelåser.

B. Fjern de 4 skruene og fjern metalldekselet.

BATTERI 
ADVARSEL 
 
Denne stolen inneholder litium 
ion batterier. Stolen må være 
håndteres med forsiktighet. 
Fare fro brann kan oppstå hvis 
stolen er skadet. Spesielle 
prosedyrer må følges dersom 
stolen er skadet inkludert 
inspeksjon hvis nødvendig. 
Skadede celler eller batterier 
bør ikke være transporteres 
unntatt under passende forhold. 
For ytterligere informasjon 
kontakt Sanasella AS.

MAKS LAST 
 
Den maksimale belastningen 
som stol kolonne kan holde  
er 200 kg.

LADE KABEL
 
Koble ladekabelen til stikkontakten som vist nedenfor.  
Lad over natt eller hver 24 timer.
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FELT PADS
 
Filtputer under Stolen beskytter 
stolen fra skader gulvet. Vær 
så snill sjekk under stolen base 
regelmessig for å sikre det 
feltputer sitter der den skal.
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