MerryGrip griptång
MerryGrip är en griptång tillverkad i aluminium och plast
vilket resulterar i en låg vikt. Passar i alla vardagliga
moment allt från trädgårdsarbete till en hjälpande hand i
köket. Den finns i anpassade längder för olika ändamål
och är utrustad med gripgummi i klon för ökad friktion.
MerryGrip har även en magnet placerad på änden av
handtaget för att kunna plocka upp en nyckel eller andra
lättare metallföremål.
I handtaget sitter det ett snöre för upphängning samt på
undersidan av den rörliga delen av handtaget finns ett
gummi för att man lätt ska kunna hänga den på en plan
yta.

Benämning

MerryGrip

Varumärke

MerryCare

Sanicare art nr

144108

144110

144111

144112

Längd, cm

40

60

70

80

Färgkod

Grå

Grön

Röd

Blå

Vikt per produkt, kg

120

160

180

200

Material, handtag

Polyamid (PA16)

Material, rör

Aluminium

Tjocklek rör, mm Ø
Regelbunden rengöring

5

Kasseras

Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
OBS! griptången tål inte varmvatten/ånga över 65°C. Rengör
med ljummet vatten eller citronsyra alt desinfektionsmedel
med >40% isopropylalkohol(ej gripgummit)
Sorteras efter lokal anvisning

Förvaring

Rumstemperatur

Rengöring mellan brukare

Övriga information

Produkten skall inte
förflytta heta eller farliga vätskor då
det finns risk att användaren
skadas om det släpper från klorna.

Produkt innehåller inte PVC

Produkten
uppfyller EU:s
grundläggande
hälso-, miljöoch
säkerhetskrav

Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se

Bruksanvisning
MerryGrip griptång är ett hjälpmedel för personer som har
svårt att greppa eller nå olika föremål.
Aktiv modell är för personer som klarar av att trycka ihop
handtaget och hålla handtaget intryckt under hela momentet.
Genom att trycka ihop hantaget pressas de båda klorna i
griptångens ände ihop för att kunna greppa om föremålet.
Passiv modell är för personer som har svårt att själv hålla
handtaget intryckt under hela momentet. Genom att trycka
ihop hantaget öppnas klorna i griptångens ände för att kunna
greppa. När handtaget släpps greppar griptången
automatiskt om föremålet.
Gripgummit som sitter på de båda klorna gör att det är enkelt
att fixera och flytta föremålet.
När momentet är utfört släpper man handtaget och föremålet
släpper från klorna.
När man inte längre behöver använda griptången så använd
snöret som sitter i handtaget för att tex hänga på en krok
eller över en stolskant alt på rollatorn eller rullstolen för att ta
den med sig. Det finns också under handtaget en kant som
är utrustad med gummi som gör att du kan hänga ifrån dig
griptången på en bordskant.
På baksidan är griptången utrustad med en magnet för att
kunna hjälpa till att få upp metallförmål så som nycklar och
gem från golvet.







MerryGrip är avsedd och skall endast användas som
hjälpmedel att förflytta, räcka eller att greppa lättare
saker med och andra användningsområden
rekommenderas ej
MerryGrip används med fördel till enklare och lättare
trädgårdsarbete som tex plocka ogräs, löv eller som
planteringshjälp.
Merrygrip underlättar i trånga utrymmen där det är
svårt att komma till med andra greppverktyg eller
händer, både vad det gäller utrymme och djup.
MerryGrip är en ovärderlig hjälp till att ta upp tidning,
papper eller kuvert som har ramlat på golvet.
MerriGrip fungerar som en förlängd arm i köksarbetet
som tex att ta ned ingredienser eller andra föremål.

MerryGrip går att
använda i din
trädgård.

MerryGrip kan
användas om du tex
ska fixa din bil.

MerryGrip kan
användas om du
tappat t ex en
tidning på golvet.

MerryGrip kan
användas för att nå
olika föremål i köket.
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Säkerhetsföreskrifter







Produkten skall användas för avsett ändamål
Produkten skall inte användas för att bryta eller skruva med
Produkten är inte till för att förflytta tunga föremål då det finns risk för skada på
brukaren om föremålet släpper från klorna.
Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att brukaren
skadas om det släpper från klorna.
Produkten skall regelbundet kontroleras och en defekt produkt skall kasseras.
Regelbunden kontroll av gripgummi. Ett söndrigt eller att det saknas gripgummi
påverkar effekten av produkten och kan resultera i att funktionen inte fungerar
eller att föremålen glider ur klorna.

Reservdel
MerryGrip Gripgummi art nr 144122 (säljs i styck)

Rekonditionering
Griptången rengörs med ljummet vatten och diskmedel eller citronsyra,
alternativt desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol (ej gripgummit)
OBS! Griptången tål inte varmvatten/ånga över 65°C.

Garanti
Garantin är 1 år.
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