
VIKTIGT! 
VID UPPLADDNING, FÅR LADDARAN INTE SÄTTAS I 

VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. 
 

VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 
24 TIMMAR. 

 
NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS 

DET ETT BIP-LJUD FRÅN KONTROLLÅDAN UNDER 
ANVÄNDNING. 

 
NÄR DU HÖR ETT PIP, MÅSTE DU LADDA BATTERIET. 
BATTERIET KAN SKADAS OM DET LADDAS UR HELT 

 
OM BATTERIET ÄR URLADDAT KAN MAN INTE KÖRA 

MOTORN GENOM ATT SÄTTA I LADDAREN I STOLEN OCH 
VÄGGKONTAKTEN. 

 
OM LYSDIODEN PÅ LADDAREN LYSER GRÖNT NÄR DEN 

ANSLUTS, ÄR BATTERIET ELLER SÄKRING DEFFEKT OCH 
MÅSTE BYTAS UT. 

 
EN FULL LADDNING TAR VANLIGTVIS CA 8 TIMMAR 

 
LADDA INTE STOLEN, MEDAN DEN BEFINNER SIG I 

OMRÅDEN MED VATTEN. 
 

ANVÄND INTE ELEKTRISKA FUNKTIONER PÅ STOLEN 
MEDAN MAN SPRUTAR VATTEN PÅ DEN. 
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Montering av hjulen 
För att montera hjulen skall alla fyra klips 
avlägsnas från ramen. Hjulen förs upp i rören 
och klipsen sätts på plats igen. 
Se till att alla fyra hjulen sitter i samma höjd. 
Hjulen monteras enklast parvis genom att lägga 
stolen på sidan innan montering och vända på 
stolen efter att montering av första paret är 
genomförd. 

Montering av rygg 
 
Ryggen sätts fast på underramen genom att 
föra rören ner över de två metalltappar. 

 

 

Montering av ryggstöd på stol 
Medföljande skruvar dras åt med hjälp av en 
insexnyckel. Se till at skruvarna är ordentligt 
åtdragna för att säkra ryggens stabilitet. Var 
säker att skruven dras åt ordentligt så rygg 
stabilitet. Ihåg efter spänningen efter ca. 1 
måned. Skruv att kastas iväg av demontering 
och att använda nya skruvar för nästa fäst. 
(Art. 800290) 

Montering av armstöd 
 
Hiv snap låsa, och sedan dra armstödet på hiv 
och off till sidan. 
Armstödets snabblås utlöses genom att man 
drar i det, och därefter vippar upp armstödet.  

Låsning av hjul 

 
Vid bad/dusch skall man, innan man tar stolen i 
bruk, låsa alla 4 hjul genom att trycka ner 
bromsen. 

Riktningsfast hjul 

 
Främre högra hjulet kan låsas i körriktningen 
(Genom att trycka på den mörkgråa pedalen). 
Därmed minskas den kraft som skall användas 
vid igångsättning samt vid körning 

Fortsättning på sida 3 
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Ryggjustering 

 

 
 
 
Ryggen öppnas genom att man med vänster 
hand trycker in de två plasttappar och drar 
spännet ut med höger hand. 
Djupet på ryggen justeras genom att man drar 

ut remmen, och därefter drar åt den. 

Tvätt av rygg: Tvättas vid max. 80 grader. 

 

Montering av fotstöd: 
 
Höjden på fotstöden justeras genom att ta ur 
klipsen och därefter placeras fotstöden i önskad 
höjd för att slutligen sätta klipsen på plats igen. 

 

 

Justering vadstöd 
 

Vadstödet sätts fast med kardborreband på 

baksidan. Djupet på vadstöden justeras genom 

att sätta fast kardborrebanden längre ut eller in. 

Tvätt av vadstöd: Tvättas vid max. 80 grader. 

Uttagning av spann: 
 
Se till att dra spannet rakt bakåt. Dras spannet 
snett eller om man lyfter i handtaget medan 
man drar det tillbaka kommer spannet att sitta 
fast i spanhållaren. 

 

 

Montering av sidostöd 
 
Sidostöden klickas ner i de fyrkantiga rören på 
stolramen. Djupet justeras genom att lossa 
rattskruven och dra åt den igen när djupet är 
korrekt. Sidostödet kan också vridas till 
horisontellt läge om behov finnes 

Fortsättning på sida 4 
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Justering vanligt nackstöd 

(Varunr. 310221) 

 
Nackstödets höjd justeras genom att lossa 
rattskruven och dra åt den igen när höjden är 
korrekt. 

Justering H+D nackstöd 
(Varunr. 310222) 

 
Nackstödets höjd- och djup justeras genom att 
lossa de två rattskruvar och dra åt dem när 
stödet är i korrekt position. 

Användning av stol i negativ tilt 
 

 
Vid användning av stol i negativ sitsvinkel är 
det risk för att användaren kan ramla framåt. 

 

 

Tiltning 
 
 
Stolen tiltas genom att trycka på knappen för 
upp eller ned på handkontrollen. Om 
användaren själv inte är i stånd att hålla fast i 
armstöden, skall hjälparen lägga användarens 
händer i knät innan stolen tiltas. 

Uppladning av batteri 
 
Full laddning tar cirka 8 timmar. 
När batteriet börjar ta slut hörs ett pip. 
När batteriet laddas är lysdioden på laddaren 
orange. När batteriet är fulladdat LED på 
laddaren lyser grönt. 
Obs: Om lysdioden på laddaren lyser grönt när 
den  ansluts, är det ett fel i batteriet och det bör 
bytas.  

När stolen mottages är batteriet uppladdat. 
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Uppladning av batteri 

 
Med den ena handen tar man tag om kontakten 
till batterilådan (”honkontakt”) på stolen och 
med den andra handen drar man ur 
strömkontakten. 

Uppladning av batteri 

 
Med den ena handen tar man tag om 
uppladdningskontakten (”honkontakt”) på stolen 
och med den andra handen skjuter man 
kontakten från transformatorn (”hankontakt”) i 
botten. 

 

Kabler 
 

1. Kontakt till batterilåda 

2. Kabel till batterilåda 

3. Kabel till handkontrollen 

4. Kabel till ställdon 

 

VARNING 

 

 
Sitt inte på så 10 cm sitt 

som stulen till tipping 
framtiden 

 

 
Stå inte på fodplattorna 

Artikel nr.  

Standardsits: 
310210/310210-B, 310608/310608-B 

Intimsits: 
310211/310211-B, 310609/310609-B 

Max. belastning 140 kg 
OBS! Klipsen skall skjutas i botten vid höjdindställning 

2 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel (och 
rostreklamationsrätt). 

 
Ramreklamationsret. 

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. 

 
 

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

möjliggör den fria rörligheten för varor på den 
europeiska marknaden. 

 

Se reservedelar på sida 6 

 

1. 2. 3. 4. 
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Artikel nr. Reservedelar Artikel nr. Reservedelar 

310282 Nettrygg til M2 fra jan. 2011 310076 Nylonbussning till armstöd 

310252 Nettrygg til M2 til jan. 2011 310254 Snabblås till armstöd 

800326 Höjd, bredd inställningsstång 800294 
Bolt och konsol till fästa 
webbplatsen 

800327 
Skruvar för montering av 
inställningsstång 

310276 Fotstöd platta, höger 

800546 
Skruvar för montering av 
inställningsstång till H+D+B 

310277 Fotstöd platte, vänster 

800191 Grå nakkestöd kudde med konsol 800170 Clips, lång 

800328 Djup inställningsstång 800169 Bolt med mutter 

800262 
Vertikal stång til H+D+B 
nakkestöd 

310226 Vadstöd 

800027 Fingerskruv, grå 800233 Översätta 

800249 Grå doppsko til nakkestöd 800156 Underrede 

310094 
125 mm hjul med påmonterat 
teleskopben 

800244 
Doppsko till runda armstöd och 
körhandtag, Grå 

800277 
100 mm hjul med bramse og 
påmonteras teleskopben 

800012 
Skruvar för fastsättning av 
skumkuddar. 2 st. 

310065 Klips till höjdinställning, grå 800082 Bolt til armstöd 

800013 Nylonbussning till ben 800267 
Handkontroll (med 
ledning/kontakt) 

310340 Standardsits, grå 800269 Kontrollåda 

310341 Intimsits, grå 800270 Batterilåda (inkl. batteri) 

310342 Överdrag till standardsits, grå 800268 Aktuator (”motor”) 

310343 Överdrag till intimsits, grå 800280 Laddare/Transformator 

310352 
Armstöd med snabblås & grå PU 
skumkudde, höger 

800272 
Bult med mutter för fastsättning 
av aktuator (vid topp) 

310352 
Armstöd med snabblås & grå PU 
skumkudde, vänster 

800271 
Bult för fastsättning av aktuator 
(vid botten) 

800181 
PU skumkudde till armstöd, rakt 
armstöd 1 st., grå 

310264 
Monteringsskruvarr, set om 4 st. 
(för fastsättning av 
kontrollåda/batteripaket) 
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