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        GUÍA RÁPIDA
Silla de aseo y ducha (peso máx. usuario 150 kg)

ARRIBA INCLINACIÓN HACIA DELANTE

PARADA & BAJADA DE EMERGENCIA 
(complemento adicional)

BATERÍA

INDICADOR LEDPARADA DE 
EMERGENCIA

DESCENSO DE 
EMERGENCIA

INCLINACIÓN HACIA ATRÁS

MEMORIA 1

MEMORIA 2

ABAJO

TRANSPORTE
Posición de la silla 
para transportar al 
usuario con seguridad

Regule la inclinación del asiento 
hasta +7º

Regule la inclinación del asiento 
hasta -30º

Si desea la parada y bajada de emergencia como 
complemento, están disponibles en fábrica. 

Hasta 100 ciclos por carga.
Debe cargarse con regularidad,

por ejemplo, por la noche.

Zumbido de la batería de 
bajo voltaje.

AMARILLO   Cargando.
SIN LUZ   Carga completa.

Púlselo para bloquear. 
Gírelo para reiniciar. 

Se puede utilizar para bajar la silla, 
por ejemplo, en caso de que el man-
do no funcione.

Consulte en las instrucciones
el apartado “SEGURIDAD”

Consulte en las instrucciones
el apartado “SEGURIDAD”

UN CONSEJO:
Utilice las funciones de 
memoria para guardar 

posiciones concretas 
para lavarse el pelo, ir 

al baño

SEGURIDAD
AJUSTE la silla a la 
posición deseada 
PULSE     S+1 o S+2  
durante 2 segundos.

Cuando oiga un PITIDO,
la posición deseada se 
habrá guardado en el 
botón de memoria 1 o 2

O	design compacto	da	Triton/Dual	
é	ideal	para	a	sua	utilização	em	
casas	de	banho	pequenas.	É	uma	
ajuda	técnica	indispensável	na	
esfera	da	prestação	de	cuidados.

Uma	solução	excelente	para	
transferir	utilizadores, um	de	cada	
vez	(um	prestador	de	cuidados	não	
é	capaz	de	dar	assistência	a	mais	
do	que	um	doente	de	cada	vez).

TRITON/DUAL
Nova	e	otimizada	cadeira	de	duche	elétrica	com	assento	de	
sanita,	inclinável	e	regulável	em	altura

Para	um	melhor	ambiente	de	trabalho	e	um	maior	conforto:
• Graças	a	uma	postura	correta,	o	cuidador conseguirá	aliviar	

qualquer	tensão	e	stress nas	costas,	ombros	e	joelhos.	
• A	inclinação	do	assento	elétrico	e	o	encosto	ajustável	da	Triton	Dual	

permitem	que	o	utilizador	encontre	mais	facilmente	uma	posição	
sentada	confortável.

• A	sua	capacidade	de	elevação	de	até	40	cm	facilita	as	operações	de	
manuseamento	e	deslocação tanto	para	o	cuidador como	para	o	
utilizador.	

• O	ajuste	da	altura	permite	o	posicionamento	ótimo	da	cadeira,	
assegurando	a	postura	correta	do	cuidador.

• O	ajuste	da	altura	dá	ao	utilizador	uma	maior	independência;	a	
cadeira	pode	ser	ajustada	de	modo	a	que	o	utilizador	possa	alcançar	
o	lavatório	e	olhar	para	o	espelho.	Isto	permite	que	o	utilizador	
tome	conta	da	sua	própria	higiene	pessoal.

Novas	funções:
• Segurança	e	lavagem (classificação	IPX6W).
• Graças	à	caixa	de	controlo	digital,	se	o	assento	subir	quando	o	

utilizador	se	inclinar	para	a	frente,	a	função	de	segurança	dupla	
inclinará	o	assento	para	trás	ao	mesmo	tempo.	Desta	forma,	o	
utilizador	não	terá	a	sensação	de	cair	da	cadeira	ao	mover-se.

• Função	de	transporte:	ao	premir	um	botão	no	comando,	a	cadeira	
de	rodas	adotará	uma	posição	programada	para	transportar	o	
utilizador	em	segurança.

• Além	disso,	a	cadeira	tem	duas	funções	de	memória	que	tornam	
mais	rápido	e	fácil	para	o	cuidador ajustar	a	cadeira	à	posição	
pretendida.

Destaques	do	produto
• Ajuste	elétrico	da	altura	(arranque	suave/travagem	suave).
• Inclinação	elétrica	(+7°/-30°)	e	encosto	ajustável	para	um	maior	

conforto	e	estabilidade	do	utilizador.
• Classificação	IPX6W:	lavável	à	máquina	até	250 vezes	graças	à	

tecnologia	LINAK	IPX6	Washable	DURA™	(normalmente	50	
lavagens).

• Desenvolvida	com	base	no	princípio	de	limpeza	fácil	Easy-Clean,	
para	que	não	haja	cantos	ou	recantos	difíceis	de	alcançar.	A	cadeira	
incorpora	parafusos/juntas	de	aço	totalmente	soldados,	o	que	
impede	a	entrada	de	água	nos	tubos.	Além	disso,	a	cadeira	recebe	
um	revestimento	duplo	para	a	tornar	resistente	à	oxidação.

• Função	de	segurança	dupla	(a	cadeira	não	pode	subir	e	inclinar-se	
para	frente	ao	mesmo	tempo).	

• Função	de	transporte	com	controlo	manual	para	o	transporte	
seguro	do	utilizador.

• Dois	botões	de	memória	programáveis	por	meio	do	comando	para	o	
posicionamento	e	ajuste	automáticos.

• Apoio	de	cabeça	multi-ajustável	com	barra	integrada	que	não	risca	
nem	danifica	a	parede	atrás	da	sanita.

• Adequada	para	todas	as	sanitas	convencionais	e	para	o	duche.
• Peso	máximo	do	utilizador:	150	kg
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