
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. 

 
 
 
 



 
BRUGSANVISNING: M2- FLEXI -TIP BADE/TOILETSTOL.(2/5) 
Stol beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesørgelse.  

 TIPNING: 

 

De to øverste knapper justerer vinklen mellem ryg og sæde.  
De to nederste knapper bruges til at ændre sædevinklen.  

 
Såfremt brugeren ikke selv er i stand til at holde fast i 

armlænene, skal hjælperen lægge brugerens hænder i skødet 
før stolen tippes 

 LÅSNING AF HJUL: RETNINGSFAST HJUL (FRA FEBRUAR 2013) 

  
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 

  

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

trækker man strømstikket ud. 

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. 

3) 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 beep-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. 

FORTSÆTTES PÅ SIDE 3 

 
 
 
 
 
 



BRUGSANVISNING: M2- FLEXI -TIP BADE/TOILETSTOL.(3/5) 
Stol beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesørgelse.  

4) Kabler 

 

 
1. Stik til batteriboks 

2. Kabel til låseboksen  

3. Kabel til ryg aktuator 

4. Kabel til sæde aktuator 

 

HØJDEJUSTERING: UDLØSNING ARMLÆN: 

 

 

 

1. Alle 4 hjul låses (ved et tryk på den grå plade 
på hjulene). 

2. Stolen lægges ned. 
3. Clipsen tages ud på det hjul der skal justeres. 
4. Man tager ved om hjulet og rykker i det til 

man er ud for det hul hvor højden passer. 
5. Clipsen sættes i igen (nb.! Man skal sikre sig, 

at clipsen er trykket i bund) og proceduren 
gentages ved de øvrige hjul (stolen vendes 
for at justere højden på de “nederste” to hjul). 

6. Alle 4 hjul skal sidde i samme højde 

 
 
 

Armlænenes snaplås udløses ved, at man rykker i 
den og derefter vipper armlænet. 

RYGJUSTERING: RYGJUSTERING: 

  

Ryggen åbnes ved, at man med venstre hånd trykker 
de to plastiktapper ind og rykker spændet ud med 

højre hånd. 

Dybden på ryggen justeres ved, at man rykker gjorden og 
derefter strammer den til. 

Vask af ryg: Vaskes ved max. 80 grader. 

BRUG AF FODSTØTTER: LÆGSTØTTE JUSTERING: 

  
VED MONTERING AF FODSTØTTER PÅ 

TOILETSTOLEN: 
Højden på fodstøtterne justeres ved, at tage clipsen 

ud, derefter placerer 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. 

Lægstøtten fastgøres via velcro båndene på bagsiden. 
Dybden på lægstøtten justeres ved at fastgøre velcrobåndene 

længere ude eller inde. 
 

Vask af lægstøtte: Vaskes ved max. 80 grader. 

FORTSÆTTES PÅ SIDE 4 
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BRUGSANVISNING: M2- FLEXI -TIP BADE/TOILETSTOL.(4/5) 
Stol beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesørgelse.  

JUSTERING ALM. NAKKESTØTTE  

(VARENR. 310221): 

JUSTERING HØJDE- OG DYBDEJUSTERBAR 

NAKKESTØTTE (VARENR.: 310222): 

  
 

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

 
Højde- og dybde på nakkestøtten justeres ved at løsne 

de to fingerskruer og stramme dem når den er i den 
rigtige position. 

JUSTERING SIDESTØTTER: BRUG AF STOL I NEGATIV TIP 

  
Sidestøtterne klikkes ned i de firkantede rør på stole stellet. 
Dybden justeres ved at løsne fingerskruen og stramme den 
igen når dybden er rigtig. Den kan også fastgøres så puden 

vender horisontalt hvis der er behov for det. 

Ved brug af stol i negativ er der en risiko for at bruger vil 
falde forover. 

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. 

Øvrigt tilbehør som spand o.s.v. se brochurer om dette. 

FORTSÆTTES PÅ SIDE 5 



 

BRUGSANVISNING: M2-FLEXI-TIP BADE/TOILETSTOL.(5/5) 
Stol beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesørgelse.  

BRUG AF LÅSE BOKSEN 

 
Ved hjælp af låseboksen er det muligt at låse hver af de to aktuatorer i en ønsket position. Kontakten til venstre styrer den aktuator 

der bevæger ryggen mens kontakten til højre styrer aktuatoren til tipning af sædet.  
Såfremt begge kontakter låses samtidigt vil ingen af aktuatorerne bevæge sig når der trykkes på fjernbetjeningen.  

 

 
ADVARSEL 

 

 
UNDGÅ AT SIDDE PÅ DE YDERSTE 
10 CM AF SÆDET, DA STOLEN KAN 

TIPPE FREMOVER 
 
 

 

 
 
 

STÅ IKKE PÅ FODSTØTTERNE 

Artkl. Nr. 310216/310217 
Max. belastning 125 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. 

04.09.15 

Reservedele 

Varenr. Beskrivelse Varenr. Beskrivelse 

800310 Håndbetjening (med ledning/stik) 310094 125 mm hjul med 4 huller og 1 clips. 1 stk  

800268 Aktuator (motor) til tip-funktion 800153 125 mm retningsfasthjul med 4 huller og 1 clips. 1 stk 

800311 Aktuator (motor) til ryg-funktion 800313 Armlænssæt til M2 Flexi-Tip (sæt) 

800312 Låseboks 800314 Netryg til m2 Flexi-Tip 

800315 Kontrolboks(med stik til batteriboks) 800435 Låsering til Låseboks, M2 Flexi-tip 

800270 Batteriboks m/batteri (med stik til kontrolboks) 310065 Clips til højdeindstilling, grå  

800271 Bolt til fastgørelse af aktuator, Bund 310165 Clips til højdeindstilling, magentafarvet 

800272 Bolt + Møtrik til fastgørelse af aktuator, Top   

800278 Universal Lader   

 
SKULLE DE I ØVRIGT HAVE SPØRGSMÅL ER DE MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS. 

 
MED VENLIG HILSEN 

HMN a/s 
Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark 

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92 E-mail info@hmn.dk 
www.hmn.dk 
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