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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 2 
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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 3 
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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. 
Ved brug af beslag mod negativ tip, kan denne 
risiko elimineres. (Art. 800251) 
Negativ tip kan kun anvendes på M2 Gas-Tip.  

ADVARSEL 

 

 
Undgå at sidde på de yderste 

10 cm af sædet, da stolen 
kan tippe fremover 

 

 

 
Stå ikke på fodstøtterne 

Artikel nr. 

Standard sæde: 
310201/310201-B, 310621/310621-b 

Intim sæde: 
310202/310202-B, 310622/310622-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 4 
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Varenr. Reservedele Varenr. Reservedele 
310282 Ryg (Gråt plastik netryg)fra jan. 2011  310076 Nylonbøsning for armlæn 

310252 Ryg (Hvidt plastik netryg) til jan 2011 
310254 

 
Snaplås stor rustfri til armlæn 

 
800326 

Højde, breddejusteringsstang 
 

800294 Bolt og beslag til fastgørelse af setl  

800327 Skruer til montering af justeringsstang  
 

310276 
Fodstøtteplade, højre 

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

310277 Fodstøtteplade, venstre 

800191 
Grå nakkestøttepude inkl. beslag til 
dybdestang  

800170 Clips, lang 

800328 Dybdejusteringsstang 800169 Bolt m. møtrik 

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

310226 
Lægstøtte (Hvidt nylon netvæv med 
velcro) 

800027 Fingerskrue, grå 800233 Overstel 

800249 Grå dupsko til nakkestøtte 800156 Understel 

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

800244 Rund dupsko, grå 

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

800012 Skruer til montering af armlæn 

310065 Clips 800082 Bolt til armlæn 

800013 Bøsning, hjul Gasfjeder dele 

310340 Standardsæde, grå 310265 Gas-fjeder 

310341 Dæksel til standardsæde, grå 310266 Bremsehåndtag 

310342 Intimsæde, grå 310267 Bremsekabel   

310343 Dæksel til tinimsæde, grå 
310268 Låsemekanisme(til montering af 

bremsekabel på gasfjeder) 

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

  

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

310262 Bolt med møtrik til fastgørelse af 
gasfjeder (ved top) 

 
800181 

Pu skum 
310263 Bolt til fastgørelse af gasfjeder (ved 

bund) 

 
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 Website: www.hmn.dk 
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• Beslag mod negativ tip 

• Beslag mod negativ spets 

• Beslag mod negativ tips 

• Bracket for avoid negative tip 

• Klammer gegen negative Neigung 

• Beslag mod negatiivinen kärki 
• Beslag inflexión negativa mod 

• Beslag mod pointe négative 

• Beslag punta negativo mod 

• Beslag mod negatieve tip 

Art: 800251 

Reg.                                 

• Montering af beslag 

• Montering av beslag 

• Montering av beslag 

• Mounting brackets 

• Montage der Klammer 
• Kiinnityskannattimet 
• Los soportes de montaje 

• Supports de montage 

• Staffe di montaggio 

• Montagebeugels 

• Må kun anvendes på M2 Gas-tip 

• Använd endast M2 Gas-tip 

• Bruk kun M2 Gas-tip 

• Is only for the M2 Gas-Tip chair   

• Kann nur auf dem M2 Gas-tip angewendet werden 

• Käytä vain M2 Gas-tip 

• Utilice sólo M2 Gas-tip 

• Utilisez uniquement M2 Gas-tip 

• Utilizzare solo M2 Gas-tip 

• Gebruik alleen M2 Gas-tip   

DK: Brugsanvisning 
S: Bruksanvisningen 
N: Bruker veiledning 
EN: User guide 
D: Gebrauchsanweisung 
FIN: Käyttöohje 
E: Instrucciones de uso 
F: Manuel 
I: Manuale 
NL: Gebruiksaanwijzing 

• Sættes foran på stolen 
• Put framför stolen 
• Satt foran stolen 
• Put in front of the chair 
• Montage vorne am Rahmen 
• Laita edessä tuolin 
• Colocar delante de la silla 
• Mettre en avant de la chaise 
• Mettere di fronte alla sedia 
• In de voorkant van de stoel 


