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Pakken indeholder 
 

 
Ved modtagelse af toiletsædet, får man selve 
brættet monteret på beslaget, to beslag, to 
skruer, to bolte og et universal værktøj til at 
stramme boltene med. 

Toiletsædet 
 
 
 
Start med at lægge toiletsæde beslaget på 
stolen, som der er vist på det øverste 
billede til højre.  
Beslaget for toiletsædet skal sættes helt 
op ad rygstellet, inden montering af skruer 
og bolte.  
 

 

 

Montering af venstre side 

 

Beslag og skrue 
Start med den ene side. Sæt skruen ned i 
hullet, så firkant passer med firkant. 
Derefter skal beslaget sættes på 
nedenunder, så det griber fat om stol 
stellet. 

 

Bolt 
Skru derefter bolten fast om skruen. Bemærk 
inden du skruer, om toiletsæde beslaget, 
stadig er sat helt op ad rygstellet. 

 

 

 
 
Stram så bolten fast med universal værktøjet 
og bolten skal være helt stram. 

Fortsættes på side 2 
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Montering af højre side 

 

Beslag og skrue 
Så skal højre side monteres. Sæt skruen 
ned i hullet, så firkant passer med firkant. 
Derefter skal beslaget sættes på 
nedenunder, så det griber fat om stol stellet. 

 

Bolt 
Skru derefter bolten fast om skruen. 
Bemærk toiletsæde beslaget skal stadig 
være sat helt og ad rygstellet. 

 

 
 

Derefter skal bolten strammes fast med 
universal værktøjet, så bolten sidder helt 
stramt. 

 

 

 
 
BEMÆRK! Plast beslagene under sædet 
skal trykkes ned så sædet sidder fast og det 
ikke kan rykke frem. Man skal lige trykke 
sædet ned en ekstra gang. 

Max. belastning 150 kg.  
2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl (og rust 

reklamationsret). 
 

Beslag reklamationsret. 
Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på toiletsædet. 

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.  

Artikel nr.: 330024 

 
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  

 

 

mailto:info@hmn.dk
http://www.hmn.dk/

