
MANUAL DO USUÁRIO 
 
ATENÇÃO: Não deixe de ler todas as informações e instruções antes de usar! 

▲ O Quick Bar não é projetado para apoiar o peso de seu corpo inteiro. 
▲ Foi projetado para ajudar o seu movimento natural, como quando pisar para dentro ou fora de 
um chuveiro. 
▲ Sempre verifique as condições de retenção das ventosas através das janelas, a cada  
utilização. 
▲ Não instalar em superfícies móveis. 
▲ Tração Máxima: 63,5 Kg (Horizontal e Vertical); 31,75 Kg (angulado). 
 

Ele é projetado para uso somente em superfícies lisas e não porosas, azulejos de face lisa, 
vidro, porcelana ou fibra de vidro. Não é para uso nas paredes bordadas, madeira, 
superfícies pintadas, ou com papel de parede. 
 
         

 

INSTALAÇÃO: 
1. Limpe bem a superfície com álcool e deixe secar, verifique a condição das ventosas. Não 
utilize se estiverem danificadas, rachadas ou muito ressecadas.  
2. Elevar ambas as alavancas; colocar o Quick Bar de modo que ambas as ventosas se 
encontrem firmemente e completamente sobre uma superfície lisa.  
3. Pressione o Quick Bar contra a parede com as alavancas elevadas, com a palma da mão 
abaixe as alavancas. 
4. Verificar se nas janelas de cada ventosa encontra-se cem por cento na cor verde. 
   
          

 

REMOÇÃO: 
1. Levantar uma alavanca de cada vez.  
2. Se caso a sucção continuar, levantar delicadamente uma borda com o dedo. 
3. Não use um instrumento afiado que possa danificar a ventosa. 
4. Sempre manter as alavancas viradas para cima até a próxima utilização.  
 
INDICADOR DE ASPIRAÇÃO PATENTEADO "VERDE" significa a correta fixação, caso contrário, 
ele vai se transformar na cor "VERMELHA" que significa para reinstalar ou verificar a superfície 

de montagem. Não instale sobre locais com articulações ou paredes de gesso. 
 
  

                                                
“VERDE” = CORRETO          “VERMELHO” = REINSTALAR 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Contato para aquisição: 

Panamedical Sistemas Ltda. 
Rua Borges Lagoa, 423 – Vila Clementino  

 04.038-030 – São Paulo/SP 
Tel.: (11)2344-1900 / Fax: (11)5575-2953 

www.panamedical.com.br / panamedical@panamedical.com.br 

 

30 F-2,NO.159,Song de Road 

Taipei,110, Taiwan - R.O.C 

TEL: 886-2-2346.2319 

FAX: 886-2-2346-6942 
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