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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. 

 

 

Justering af armlæn 
Højden på armlænene justeres ved, at løsne 
umbraco skruen og flytte armlænet til den 
ønskede højde og derefter stramme skruen 
igen. 

Låsning af hjul: 
Før stolen bruges i en bade situation, skal alle 
fire hjul låses. 
Dette gøres ved at presse ned på den grå 
plade, som er yderst på hjulet. 

 
Fortsættes på side 2 
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Ved montering af fodstøtter: 

Højden på fodstøtterne justeres ved, at tage 
clipsen ud og derefter placere fodstøtten i den 
højde man ønsker.  
Derefter sættes clipsen i igen. 

 

 

Justering af skubbehåndtag 
 
 
Clipsen tages ud og håndtaget flyttes til den 
ønskede position og derefter sættes clipsen i 
igen. 
NB! Der er huller, så håndtagene kan vinkles 
enten bagud mod hjælperen eller ud til siden, 
så stolen er lettere at manøvrere med. 

 

Montering af lægstøtte 
Lægstøtten fastgøres via velcro båndene på 
bagsiden. Dybden på lægstøtten justeres ved, 
at fastgøre velcrobåndene længere ude eller 
inde. Vask af lægstøtte: Vask ved 80 grader. 

 

 

Montering af sidestøtter 
Sidestøtterne klikkes ned i de firkantede rør på 
stole stellet. Højde/Dybde/Bredde justeres ved, 
at løsne fingerskruerne og holde sidestøtten i 
den ønskede position og derefter stramme 
fingerskruerne igen. Den kan også fastgøres, 
så puden vender horisontalt, hvis der er behov 
for det. 

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. 

Fortsættes på side 3 
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Montering af hoftesele 

 
De to dele gøres fast på rygstængerne. 
Derefter lukkes hofteselen og åbnes igen med 
velbrobånd.  

 

 

Justering af ryg 
 
 

Ryggen åbnes ved, at man med venstre hånd 
trykker de to plastiktapper ind og rykker 
spændes ud med højre hånd. Dybden på 
ryggen justeres ved, at man rykker gjorden og 
derefter strammer den til. 

 

Tipning 
 

Stolen tippes ved at tage fat om håndtagene og 
med tommefingrene om tværstangen. 
Dermed kan man aktivere håndtaget til 
gasfjederen samtidig med, at man tipper 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. 

 

 

ADVARSEL 

 

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

tippe forover. 
 

 

 
Stå ikke på fodstøtterne 

 

Artikel nr: 310503/310503-B 
Max. belastning 80 kg.  

NB! Clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling 
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. 
 

 
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 
800179 Mini sæde (lysegråt) 310081 Fingerskrue til nakkestøtteholder 

800180 Mini Dæksel, heldækkende (lysegråt) 800186 Højdeindstilleligt skubbehåndtag, 1stk. 

310065 Clips til højdeindstilling, grå 800187 
Umbracoskrue til højdeindstilling for 
armlæn, 1stk. 

310165 Clips til højdeindstilling, magentafarvet 800191 Pu skumpude til nakkestøtte (lysegrå) 

800181 PU skumpude til armlæn 1 stk. (lysegrå) 800192 Pu skumpude til sidestøtte (lysegrå) 

800012 Skruer til fastg. Af skumpuder. 2 stk. 800193 Fingerskrue til sidestøtter (rund) 

310076 Nylonbøsning for armlæn   
800082 Bolt til armlæn Gasfjeder dele 
800013 Nylonbøsning til ben 310265 Gas-fjeder 

800182 Hvid netvævsryg til Mini  310266 Bremsehåndtag 

800183 Armlænssæt m/pu puder sæt med 2 stk. 310267 Bremsekabel   

800181 PU skum til armlæn 
310268 Låsemekanisme(til montering af 

bremsekabel på gasfjeder) 

800184 100 mm hjul med påmonteret ben 1stk 
310262 Bolt med møtrik til fastgørelse af 

gasfjeder (ved top) 

800185 100mm hjul med ben til M2. Sæt med 4stk 310263 Bolt til fastgørelse af gasfjeder (ved bund) 
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