
 
 
 
 

BRUGSANVISNING: M2 300 kg og 300 kg bred BADE/TOILETSTOL. 
Stol beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesørgelse. 

 
 LÅSNING AF HJUL: RETNINGSFAST HJUL 

 

 
Ved badning/brusning skal man, før man tager stolen i brug, låse alle 4 

hjul ved at trykke bremsen ned. 
Det forreste højre hjul kan låses i køreretningen (Ved at trykke på den 

mørkegrå pedal). Derved mindskes den kraft der skal bruges ved 
igangsættelse samt ved kørsel 

FODSTØTTER: RENGØRING: 

 

 

Fodstøtterne monteres ved at sætte dem i fodstøtteholderne. For at lette rengøringen kan man klikke sædet af og på 

ARMLÆN: PÅSÆTNING AF SÆDE 

  

 

 Armlænet svinges op, og kan afmonteres ved at holde det i en vinkel på 
45 grader og derefter trække det af.  

 Sørg for at den bagerste kant på sædet kommer ud over kanten på 
den flade tværstang. 

Udtræk af spand 

 
Ved udtræk af spand, skal spanden hives lige bagud (langs sædet). Hvis man hiver lidt opad bliver spanden sværere at få ud 

 

 

ADVARSEL 
 

 

 
UNDGÅ AT SIDDE PÅ DE 

YDERSTE 10 CM AF SÆDET, DA 
STOLEN KAN TIPPE FREMOVER 

 
 
 

 

 
 

STÅ IKKE PÅ FODSTØTTERNE 

 
 

 
FORTSÆTTES PÅ SIDE 2. 

 
 
 
 



 
Artkl. Nr. 310280, 310284 

(DK) Max. belastning 300 kg 
2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl  

(og rust reklamationsret). 
Stelreklamationsret. 

Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke. Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller 
materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien. 

Rengøring: Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. 

Produktet kan tåle rengøring op til 85 C i 3 minutter. 
Artkl. Nr.: Reservedele til M2 300 kg. bade/toiletstole 

310354 Intimsæde til M2 300 kg’s, grå 

  

  

  

  

 
Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder 

EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det 
europæiske marked. 
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