
 
 

Suihkutuoli kädensijoilla /ja selkänojalla, kokoontaitettava suihkutuoli, 
käyttö- ja asennusohje 
 

 

Käyttötarkoitus 

Käytetään suihkussa tai kylvyssä henkilöille, joilla on rajalliset mahdollisuudet 

seistä ja liikkua. 

 

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa 

 

 Tarkista, että tuoli on ehjä ja kaikki osat ovat mukana. Asennusalustan tulee 

olla 53x53cm suuruinen ja painoa kestävä. 

 

Kädensijallisen ja selkänojallisen suihkutuolin asennus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kiinnitä poikkitangot ruuveilla, prikoilla ja 

muttereilla tuolin sivutankoihin, kuvien 

mukaisesti. 

 

2. Istuinosan alapuolella on kourut poikkitangoille. 

Paina istuinosa paikoilleen kuvan mukaisesti. 

Painaminen vaatii voimaa. Varmista, että istuin 

on tukevasti paikoillaan. 

 

3. Mikäli tuolissa on selkänoja, aseta se tuolin 

sivutankoihin ja paina alaspäin noin 7 cm, 

kunnes tunnet vastuksen. Älä käytä rasvaa tms. 

liukastusainetta selkätuen asennuksessa. 

 



 
 

 

Kokoontaitettavan suihkutuolin asennus 

 

 Suihkutuoli käytössä Suihkutuoli kokoon taitettuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaa kokoon taitettu suihkutuoli nostamalla istuinosa 

ja levittämällä sivutuet. 

 

2. Paina istuinosan sivutanko sitä vastaavaan sivutangon 

pidikkeeseen, kuvan mukaisesti. 

 

3. Varmista, että sivutanko on tukevasti kiinni 

pidikkeessä. 

 

4. Käytön jälkeen pura suihkutuoli nostamalla sivutanko 

pois pidikkeestään ja taittele tuoli kasaan. 

 

 

Korkeuden säätö 

 

1. Vedä kiinnityssokka irti. 

 

2. Säädä jalka halutulle korkeudelle. Jalassa on 

reikiä muutaman sentin välein. Aseta reiät 

kohdalleen. 

 

3. Aseta sokka takaisin paikoilleen. Paina kunnes 

kuulet selvän napsahduksen. 

 

4. Varmista että sokka on varmasti kunnolla 

paikoillaan ennen käyttöönottoa! 

 

5. Toista sama säätö kaikille jaloille. 

 

  



 
 

 

Tuolin käyttö ja huolto 

 

 Varmistu aina ennen käyttöä, että tuoli on asennettu ja korkeus säädetty oikein. 

Istu aina tuolin keskellä, näin vältät horjumisen ja luisumisen pois tuolista.  

 

 Puhdista tuoli muovipinnoille soveltuvalla puhdistus- tai desinfioimisaineella. 

Älä käytä teräviä esineitä tai kovasti hankaavia harjoja puhdistukseen. Ne 

saattavat vahingoittaa muovi- ja metallipintoja. 

 

Turvallisuusohjeita 

 

o Maksimikuorma tuolille on 120kg. 

o Varaa tuolille riittävästi tilaa kylpyhuoneessa. 

o Älä käytä tuolia, jos sinulla on vaikeuksia hallita tasapainoasi istuma-

asennnossa. 

o Pyydä tarvittaessa avustajan apua istuutumiseen ja ylösnousemiseen. 

o Mikäli tuolin osat menevät huonoon kuntoon, älä käytä tuolia enää. 

o Varmista että tuolin neljä jalkaa ovat säädetty samalle korkeudelle ja, että 

kiinnityssokat ovat varmasti kunnolla kiinni. 

o Pyydä tarvittaessa avustajaa varmistamaan, että tuoli on tukeva ja 

turvallinen. 

o Varmista kuukausittain, että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni. 

o Älä seiso tuolilla. 

o Älä anna lasten leikkiä tuolilla. 

o Älä nojaa selkänojaan istuutuessasi ja ylösnoustessa. On vaara, että tuoli 

kallistuu tai kaatuu. 

o Tuoli ei sovellu saunaan. 

 

Tekniset tiedot 

 

 Suihkutuoli kädensijoilla Suihkutuoli kädensijoilla ja selkänojalla 

    Kokoontaitettava suihkutuoli 

 

Pituus: 44 cm  Pituus: 50 cm 

Leveys: 53 cm  Leveys: 55 cm 

Korkeus: 63-71 cm Korkeus: 85-93 cm 

Säätövara: 46-54 cm Säätövara: 46-54 cm 

Istuimen koko: 40x41 cm Istuimen koko: 40x41 cm 

Maksimikuorma: 120 kg Maksimikuorma: 120 kg 

Tuolin paino: 3,0 kg Tuolin paino: 3,0 kg 

Väri: valkoinen Väri: valkoinen 

Käyttöikä: 10 vuotta Käyttöikä: 10 vuotta 

 

Osaluettelo (suihkutuoli kädensijoilla ja/ selkänojalla) 

 

 2 sivutankoa ja 2 poikkitankoa 

 1 istuinosa 

 1 selkänoja (vain selkänojallinen malli) 

 4 ruuvia, mutteria ja prikkaa 

 1 asennus- ja käyttöohje 

 

Yhteystiedot 

 Linctus Oy, Turuntie 4-6, 13130 Hämeenlinna, www.linctus.fi 

 

http://www.linctus.fi/

