
 
 
 

ANVÄNDARHANDLEDNING: M2 300 kg. BAD/TOALETTSTOL. 
Stol avsedd för användning vid bad/dusch och vid toalettbestyr. 

 
 LÅSNING AV HJUL: Riktningsfast hjul 

 

 
Vid bad/dusch skall man, innan man tar stolen i bruk, låsa alla 4 hjulen 

genom att trycka ner bromsen. 
Det främre högra hjulet kan låsas i körriktningen (Genom att trycka på 

den mörkgråa pedalen). Därmed minskas den kraft som skall användas 
vid igångsättningen samt vid körning 

FOTSTÖDEN: RENGÖRING: 

 

 

HÖJDEN PÅ FOTSTDEN JUSTERAS GENOM ATT TA UT KLIPSEN 
OCH DÄREFTER PLACERA FOTSTÖDEN I ÖNSKAD HÖJD FÖR ATT 

SLUTLIGEN SÄTTA KLIPSEN TILLBAKA PÅ PLATS IGEN. 

För att underlätta rengöringen kan man klicka sätet av och på 

ARMSTÖD: PÅSÄTTNING AV SÄTE 

 

 

 

armstöd skall upp i 45 ° och kann mann 
Demontere armstöd 

 Se till att den bakersta kanten på sätet kommer ut över kanten på den 
flata tvärstången. 

Utdrag av spann 

 
Vid utdrag av spann, skall spannet hävas bakåt (längs sätet). Om man häver lite uppåt blir spannet svårare att få ut  

VARNING 

 

 
SITT INTE PÅ SÅ 10 CM SEAT SOM 
STULEN TILL TIPPING FRAMTIDEN 

 
 
 

 

 
STÅ INTE PÅ FODPLATTORNA 

 
FORTSÄTTNING PÅ SIDA 2 

 
  



 
Artkl. Nr. 310280 

(SE) Max. belastning 300 kg 
2 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel  

(och rostreklamationsrätt). 
Ramreklamationsrätt. 

Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfria stålbadbänkar. Reklamationsrätten gäller vid fabrikations- eller 
materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksam på att normalt slitage inte täcks av garantin. 

Rengöring:  
Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmiddel utan slipmedel.  

Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter. 
Artkl. Nr.: Reservedelar till M2 300 kg. bad/toalettstolar 

310354 Intimsits till M2 300 kg, grå 

  

  

  

  

 
Produkten är CE-märkt, vilket innebär att produkten uppfyller EUs 

lagstiftning och möjliggör den fria rörligheten för varor på den europeiska 
marknaden. 
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