
Caution

• Καθαρίστε το μαξιλάρι καθίσματος μετά από κάθε ημέρα χρήσης. 

Προτείνουμε τον καθαρισμό με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να το προστατεύσει από τους λεκέδες και βρωμιά. Μια 

συνηθισμένη πρακτική είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκάλι ψεκασμού γεμάτο με ένα μείγμα αντιβακτηριδιακού 

σαπουνιού και νερού και στη συνέχεια να σκουπίσετε με μια καθαρή πετσέτα. Η καλύτερη λύση είναι να 

χρησιμοποιήσετε ζεστό σαπουνόνερο και να στεγνώσετε.

• Προστατέψτε το μαξιλάρι καθίσματος από γενικές φθορές και κοψίματα.

• Clean the Seating cushion after each day of use. We recommend cleaning it with a mild detergent to protect it against 

oil stains and set in dirt. A common practice is to use a spray bottle filled with a mixture of anti‐bacterial dish soap and 

water followed by a wipe down with a clean towel. The best solution is to use warm soapy water and wipe dry.

• Protect the Seating cushion from general abrasions, cuts and punctures.

Protecting the environment / Προστατεύοντας το περιβάλλον

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or If it Is of no further use to you, think of the protection 

of the environment / Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ὀτι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ἡ δεν σας χρησιμεύει 

πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling 

sign). / Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζἱ με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του 

αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your appliances must be 

disposed. / Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεἱα διάθεσης της συσκευής σας για 

ανακύκλωση.

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance 

components. / Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία 

του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νἐου των υλικών της συσκευής σας.

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and 

furthermore health hazards. / Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω κατασκευαστικών υλικών τους, εάν δεν διατίθενται σωστά, 

μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για το περιβάλλον και επιπλέον την υγεία.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ GEL 45Χ40Χ7.5 (MBK Code 0807612)

Seating cushion with Gel (45cm x 40cm x 7,5cm) (MBK Code 0807612)

• Color : Dark Blue

• Placement: Seating cushion with Gel for wheelchair seats.

• Density Grade: 20D regular foam with gel pad in middle, waterproof fabric cover, skid proof in bottom

• Χρώμα: Σκούρο μπλε

• Τοποθέτηση: Καθιστικό μαξιλάρι με Gel για θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων.

• Βαθμός πυκνότητας: 20D με στρώμα Gel στο μέσο, αδιάβροχο κάλυμμα υφάσματος, ανθεκτικό στην κάτω πλευρά

Instruction of Use / Οδηγίες Χρήσης

• Τοποθετήστε το κάθισμα στο προτιμώμενο κάθισμα αναπηρικής πολυθρόνας.

• Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα της επιθυμίας σας να το καλύψετε για μέγιστη άνεση

• Place the seat at preferable wheelchair seat.

• Use a cover of your desire to cover it for maximum comfort



ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

ΕΓΓΥΗΣΗ: 
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει 

εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του 

προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από  την Ηµεροµηνία που αναγράφεται στο τιµολόγιο 

αφοράς

Στοιχεία Αγοραστή

Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………………………………

Ημ/νία Αγοράς: ……………………………

Τηλέφωνο:  ………………………………. 

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο: ………………………………. Σφραγίδα καταστήματος



WARRANTY: 
The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and 

not damages from misuse/maintenance product. Applicable warranty period starts from the 

purchasing invoice  date 

Warranty Claim Form:

Buyers Data

Name : …………………………………………………………………………………………………………………

Date of purchase: ……………………………

Phone:  ………………………………. 

Resellers Data

Name : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Address :………………………………………………………………………………………………………………………….

Phone: ………………………………. Reseller Stamp


