
VIGTIGT! 
VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN 
PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL 

STOLEN. 
 

VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET 
OPLADES I 24 TIMER. 

  

NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET 
KOMMER DER EN BIP-LYD FRA 
KONTROLBOKSEN VED BRUG. 

 
NÅR DER KOMMER EN BIP-LYD, SKAL MAN 

OPLADE BATTERIET, DA BATTERIET KAN TAGE 
SKADE VED FULDSTÆNDIG AFLADNING. 

 
(HVIS BATTERIET ER AFLADET KAN MAN IKKE 

KØRE MOTOREN VED, AT SÆTTE OPLADEREN I 
STOL OG STIKKONTAKT. EN FULD OPLADNING 

TAGER TYPISK CA. 8 TIMER) 
 

HVIS DIODEN PÅ LADEREN LYSER GRØNT NÅR 
DEN TILSLUTTES, ER DER DEFEKT PÅ 

BATTERIET/SIKRINGEN SOM SÅ SKAL SKIFTES. 
 

OPLAD IKKE STOLEN, MENS DEN BEFINDER SIG I 
OMRÅDER MED VAND. 

 
BRUG IKKE DE ELEKTRISKE FUNKTIONER PÅ 
STOLEN MEDENS DER SPRØJTES VAND PÅ. 
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Montering af hjul: 
For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes 
fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene 
monteres på igen. Sørg for at alle fire hjul sidder i 
samme højde. 
 
Hjulene monteres nemmest parvis, ved at lægge 
stolen om på siden før montering og vende stolen 
efter montering af det første sæt. 

Montering af ryg: 
 

Ryggen sættes fast på understellet, ved at 
føre rørene ned over de to metal tapper på 
understellet. 

 

 

Samling af ryglæn på stol: 
De medfølgende skruer spændes ved hjælp af en 
unbrakonøgle. Sørg for at skruerne er spændt 
godt fast for at sikre sig, at ryggens stabilitet er 
sikker.  
Husk at efterspænde ryggen efter ca. 1 måned.  
Skruerne skal kasseres ved afmontering, og der 
skal benyttes nye skruer ved næste på montering.  

(Varenr. 800290) 

Montering/afmontering af 
armlæn 

Hiv snaplåsen op derefter træk armlæn op og 
hiv ud til siden. Armlænenes snaplås udløses 
ved, at man rykker i den og derefter vipper 
armlænet tilbage.  

Låsning af hjul 

 
Ved badning/brusning skal man, før man 
tager stolen i brug, låse alle 4 hjul ved at 
trykke bremsen ned. 

Retningsfast hjul 

 
Det forreste højre hjul kan låses i køreretningen 
(Ved at trykke på den mørkegrå pedal). Derved 
mindskes den kraft der skal bruges ved 
igangsættelsen samt kørsel. 

Fortsættes på side 3 
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Justering af ryg 

 

 
 
 
 
Ryggen åbnes ved, at man med venstre hånd 
trykker de to plastiktapper ind og rykker 
spændet ud til højre. 
Dybden på ryggen justeres ved, at man rykker 
gjorden og derefter strammer den til. 
(Vask af ryg: Vaskes ved max. 80 grader) 

 

Montering af fodstøtter 
Højden på fodstøtterne justeres ved, at tage 
clipsen ud, derefter placere fodstøtten i den 
højde man ønsker og til sidst sætte clipsen i 
igen. 
Skal fodstøtterne skubbes til side: Der løftes let 
i dem og de drejes derhen hvor man ønsker. 
Hvis de skal fylde meget lidt, kan fodpladerne 
vippes.  

 

Justering af lægstøtte 
 

Lægstøtten fastgøres via velcrobåndene på 
bagsiden. Dybden på lægstøtten justeres ved, 
at fastgøre velcrobåndene længere ude eller 
længere inde. 
(Vask af lægstøtte: Vaskes ved max 80 grader) 

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

 

 

Justering af sidestøtter 
 

Sidestøtterne klikkes ned i de firkantede rør på 
stellet. Dybden justeres ved, at løsne 
fingerskruen og stramme den igen, når den 
ønskede dybde er rigtig. Den kan også 
fastgøres, så puden vender horisontalt, hvis der 
er et ønske om dette. 

Fortsættes på side 4 
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Justering af alm. Nakkestøtte 

(Varenr. 310221) 

 
Højden på nakkestøtten justeres ved, at løsne 
fingerskruen og stramme den igen, når den 
ønskede højde er rigtig. 

Justering af H+D nakkestøtte 
(Varenr. 310222) 

 
Højde- og dybde på nakkestøtten justeres ved, 
at løsne de to fingerskruer og stramme dem 
igen, når den ønskede højde er rigtig. 

Brug af stole i negativ tip 
 
 

Ved brug af stol i negativ tip, er der en 
risiko for at, brugeren vil falde forover på 
stolen. 

 

 

Tipning 
 
Stolen tippes ved at trykke på knappen på 
håndbetjeningen for op eller ned. Såfremt 
brugeren ikke selv er i stand til at holde fast i 
armlænene, skal hjælperen lægge brugerens 
hænder i skødet før stolen tippes. 

Opladning af batteri 
Derefter sætter man transformeren i 
stikkontakten og tænder for strømmen. 
Fuld opladning tager ca. 8 timer. 
Når batteriet er ved at være afladet kommer der 
en bip-lyd.  
Når batteriet lades lyser dioden på opladeren 
orange. Når batteriet er ladet lyser dioden på 
opladeren grønt.  
 
Bemærk: hvis dioden på opladeren lyser grønt 
når den tilsluttes, er det en defekt på batteriet 
og det skal skiftes 

 
 

  
Når stolen modtages, så er batteriet opladet! 

Fortsættes på side 5 

 
 



Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 El-Tip med Joystick 
Beregnet til brug ved badning/brusning og toiletbesøg 

(5/7) 
Opladning af batteri 

 
Med den ene hånd tager man fat om stik til 
batteriboks (”hun-stikket”) på stolen og med den 
anden hånd trækker man strømstikket ud. 

Opladning af batteri 

 
Med den ene hånd tager man fat om 
opladestikket (”hun-stikket”) på stolen og med 
den anden hånd skubber man stikket fra 
transformeren (”han-stikket”) i bund. 

 

Kabler 
 
 

1. Stik til batteriboks 
2. Kabel til låseboksen 
3. Kabel til ryg aktuator 
4. Kabel til sæde aktuator 

Betjening af joysticket 
 
Stolen styres let ved påvirkning af joysticket i 
den retning man ønsker stolen. 

 

Placering af joystick 

 

 
 
 
 
 

Joysticket kan placeres såvel foran til brug for 
brugeren eller bagved til brug for hjælperen. 
Ved brug af fingerskruen fastgøres joysticket, 
hvor det ønskes. 

 

Fortsættes på side 6 

 

1. 2. 3. 4. 
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Opladning 
Der sidder en indikator på joystick-konsollen, 
som indikerer hvor meget strøm der er på 
batterierne. Når de grønne dioder ikke lyser 
mere, skal stolen sættes til opladning. 
Bemærk! Hvis batterierne køres flade for 
strøm, vil de tage skade og ikke kunne 
genoplades. 

Kørsels hastighed 
Man indstiller stolens kørehastighed ved, at 

enten trykke på skildpadden for at sætte 
hastigheden ned eller trykke på haren for at 

sætte hastigheden op. 
 

 

Horn 
 
Stolen er udstyret med et horn, som aktiveres 
ved at trykke på knappen i midten. 

Bremsning 
 

Når joysticket slippes, så bremses baghjulene 
automatisk så stolen bliver stående. 

 

ADVARSEL 

 

 
Undgå at sidde på de yderste 10 
cm af sædet, da stolen kan tippe 

fremover 

 

 

 
Stå ikke på fodstøtterne 

Artikel nr. 

Sæde m/ovalt hul, lukket front: 
310204-B 

Sæde m/nøglehulsudskæring: 
310205-B 

Max. belastning 140 kg 
NB! Clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling 

¨ 
2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl  
(og rust reklamationsret). 1 år på batterier. 

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. 

 
Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder 

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

Se reservedele på side 7 
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Varenr. Reservedele Varenr. Reservedele 

310282 
Ryg (Gråt plastik netryg)fra jan. 
2011  

310276 Fodstøtteplade, højre 

310252 
Ryg (Hvidt plastik netryg) til jan 
2011 

310277 Fodstøtteplade, venstre 

800326 Højde, breddejusteringsstang 800170 Clips, lang 

800327 
Skruer til montering af 
justeringsstang  

800169 Bolt m. møtrik 

800546 
Skruer til montering af 
justeringsstang til H+D+B  

310226 
Lægstøtte (Hvidt nylon netvæv med 
velcro) 

800191 
Grå nakkestøttepude inkl. beslag 
til dybdestang  

800233 Overstel 

800328 Dybdejusteringsstang 800156 Understel 

800262 
Lodret stang til H+D+B 
nakkestøtte (inkl. nr. 7+8)  

800244 Rund dupsko, grå 

800027 Fingerskrue, grå 800012 Skruer til montering af armlæn 

800249 Grå dupsko til nakkestøtte 800082 Bolt til armlæn 

310094 
125 mm hjul m/bremser og 
påmonteret ben. 1 stk. 

El-dele til tip funktion 

800277 
100 mm hjul m/bremse og 
påmonteret ben. 1 stk 

800267 Håndbetjening (med ledning/stik) 

310065 Clips, grå 800269 Kontrolboks 

310165 Clips, magenta 800270 Batteriboks (inkl. batteri) 

800013 Bøsning, hjul 800268 Aktuator (”motor”) 

310340 Standardsæde, grå 800280 Lader/Transformer 

310341 Dæksel til standardsæde, grå 800272 
Bolt med møtrik til fastgørelse af 
aktuator (ved top) 

310342 Intimsæde, grå 800271 
Bolt til fastgørelse af aktuator (ved 
bund) 

310343 Dæksel til tinimsæde, grå 310264 
Monteringsskruer, sæt a 4 stk. (til 
fastgørelse af 
kontrolboks/batteripakke) 

310352 
Armlæn til M2 m. snaplås & grå 
pu, højre 

El-dele til motor funktion 

310352 
Armlæn til M2 m. snaplås & grå 
pu, venstre 

800545 Joystick konsol 

800181 Pu skum 800198 Kontrolboks til motor delen 

310076 Nylonbøsning for armlæn 800195 Baghjul, sæt 

310254 Snaplås stor rustfri til armlæn 800256 Beskyttelsesboks, højre baghjul 

800294 
Bolt og beslag til fastgørelse af 
setl  

800287 
Beskyttelsesboks, venstre baghjul 
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