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Pat. pend.

ORCA BADEKAR
Orca badekar fra R82 er montert på stativ slik at den som steller barnet 
får passe arbeidshøyde når barnet bades. 

Denne bruksanvisningen vil være til  god nytte for å få full utnyttelse av 
produktet. 
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SIKKERHET
Orca er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europei-
ske helse og sikkerhetskrav.  Produktet er CE-merket i henhold til  93/42/EØF, 
klasse 1 av 14. juni 1993 – Direktiv om medisinsk  utstyr.

Ved ombygging av produktet og ved bruk av uoriginale deler skal CE-
merket fjernes fra produktet.

Etterlat aldri et barn i produktet uten tilsyn av en voksen. Feil bruk av 
produktet kan medføre alvorlige skader på brukeren. Kontroller jevnlig at 
alle seler er korrekt plassert, og at alle justeringer er forsvarlig utført.

GARANTI
R82 gir 2 års reklamasjonsrett på produktet.

R82 A/S gir 12 måneders garanti på produktet. Garantien gjelder kun ved 
bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt når tilpassingene er utført av 
R82 eller samarbeidspartnere. R82 kan ikke holdes ansvarlig for skader på 
produktet eller brukeren hvis det er brukt uoriginale reservedeler og tilbehør, 
eller hvis det er utført reparasjoner av andre enn R82 eller samarbeidspart-
nere.

VEDLIKEHOLD
De runde og glatte overflatene er lette å rengjøre. Produktet bør rengjøres 
hver gang det har vært brukt.

Ikke bruk rengjøringsmidler med klor eller sprit.

Justeringer og endringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisnin-
gen skal kun utføres av R82 eller samarbeidspartnere.
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A

B
C

ORCA
A) Orca er montert på høydejusterbar ramme.

B) Orca har låsbare hjul.

C) Orca har avløpslange til tømming av badeka-
ret.

Hjulene skal alltid være låst når barnet ba-
des. Det er viktig at barnet alltid er under 
oppsyn når det oppholder seg i badekaret. 
Sjekk alltid badevannstemperaturen før 
barnet plasseres.
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A

B

Dato: 31-01-02   Belast:    kg
SN:  0840-01-111878-001
Varenr:  880003

5707292 134158

BA

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

PRODUKT 
IDENTIFIKASJON

A) Serienr. 

 Merket er plassert  på rammen under 
 badekaret.

B) Produsent

 Merket er plassert til venstre bak på 
 rammen.
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MÅL
Lengde, utvendig (LU)  115 cm
Lengde, innvendig (LI)  104 cm
Bredde, utvendig (BU)  60 cm
Bredde, innvendig (BI)  48 cm
Høyde over gulv (stillbar) (H) 94-124 cm
Maks belastning   50 kg
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TEKNISKE DATA
Badekar: Glassfiber
Ramme: Stål 37, pulverlakkert

PRODUSENT
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 

FORHANDLER

Find din forhandler på www.r82.dk

N

N

N


