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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/demontering av armstöd 
 
För att montera/ta bort armstödet, drog de upp 
och ut åt sidan 

 

 

Justering av armstöd 
Höjden på armstöden justeras genom att lossa 
insexskruven och flytta armstödet till önskad 
höjd. Därefter dras insexskruen ät igen. 

Låsning av hjulen: 
Innan stolen kan användas i en badsituation 
skall alla fyra hjulen låsas. Detta görs genom 
att trycka ner den grå plattan längst fram på 
hjulet. 

 

 

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. 

Fortsättning på sida 2 
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Justering av skjuthandtag 
 
Klipsen tas ut och handtaget flyttas till önskad 
position. Klipsen sätts i på plats igen.  
OBS! Det är hål så att handtagen kan vinklas 
antingen bakåt mot hjälparen eller ut till sidan, 
så att stolen är lättare att manövrera med. 

 

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.  

 

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 

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. 

 

Montering hoftbalte 
 
De två delarna sätts fast i ryggstängerna. 
Höftbältet öppnas och stängs med hjälp av 
kardborrband. 

 
 

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. 
 

VARNING 

 

 
Sitt inte på så 10 cm sitt 

som stulen till tipping 
framtiden 

 

 
Stå inte på fodplattorna 

Artikel nr.  310500/310500-B 
Max. belastning 80 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. 

Artikel nr.  Reservedelar Artikel nr. Reservedelar 

800179 Mini Säte (ljusgrått) 800183 
Armstödsset m/pu kuddar set om 2 
st. 

800180 
Mini Överdrag, heltäckande 
(ljusgrått) 

800184 
100 mm hjul med påmonterat ben 
1st 

310065 Klips för höjdinställning,  grå 800185 
100mm hjul med ben till M2. Set om 
4st 

310165 Klips för höjdinställning, magenta 310081 Rattskruvar till nackstödshållare 

800181 
PU skumkudde till armstöd 1 st. 
(ljusgrått) 

800186 Höjdinställbart skjuthandtag, 1st. 

800012 
Skruvar för fastsättning av 
skumkuddar. 2 st. 

800187 
Insexskruvar för höjdinställning av 
armstöd, 1st. 

310076 Nylonbussning till armstöd 800191 
Pu skumkudde till nackstöd 
(ljusgrått) 

800082 Bult till armstöd 800192 
Pu skumkudde till sidostöd 
(ljusgrått) 

800013 Nylonbussning till ben 800193 Rattskruvar till sidostöd (rund) 

800182 Vit netvävsrygg till Mini 800183 
Armstödsset m/pu kuddar set om 2 
st. 
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