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I paketet är: 
 

 
Vid mottagandet av toalettsitsen, får du sitsen 
monterat på fästet, två fästere, två skruvar, två 
bultar och ett universalverktyg för att dra åt 
bultarna. 

Toalettsitsen 
 
 
 
Börja med att sätta toalettsäteskonsolen 
på stolen, som visas i den övre bilden till 
höger. Fästet för toalettsitsen måste vara 
helt nära ryggramen, före installation av 
skruvar och bultar. 

 

 

Montering av vänstra sidan 

 

Fästet och skruvar 
börja på den ena sida. Sätt skruven i hålet, 
så fyrkant passar med fyrkant. Då måsta 
man sätta Fästet på undersidan så det 
griper tag i stolramen. 

 

Bultar 
Skruva bulten på skruven. Obs! Innan du 
skruvar kolla om toalettsitsen fästet 
fortfarande är helt nära  ryggramen. 

 

 
 
Dra åt bulten med ett universalverktyg och bult 
måste vara helt tät. 

Fortsættes på side 2 
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Montering av höger sidan 

 

Fästet och skruvar 
Sedan monteras den högra sidan. Sätt 
skruven i hålet, så fyrkant passar med 
fyrkant. Då måsta man sätta Fästet på 
undersidan så det griper tag i stolramen. 

 

Bultar 
Skruva bulten på skruven. Obs! Innan du 
skruvar kolla om toalettsitsen fästet 
fortfarande är helt nära  ryggramen. 

 

 
 

Dra åt bulten med ett universalverktyg och 
bult måste vara helt tät 

 

 

 
 
OBS! Plast beslag under sitsen måste 
tryckas så att sitsen är fast och  inte kan gå 
vidare.Du behöver bara trycka ned på sätet 
en gång till 

Max. lasta 150 kg. 
2 års garanti mot tillverkningsfel (och rost garanti) 

 
Fästet garanti 

Vi erbjuder en 5 års garanti mot brott på toalettsitsen. Garantin 
gäller för tillverknings- eller materialfel, förutsatt normal 
användning. Observera att normalt slitage täcks inte av garantin. 

Rengöring:  
Produkten kan rengöras med vanliga icke-slipande 
rengöringsmedel. Efter rengöringen måsta produkten sköljs och 

torkas. Produkten kan motstå rengöring upp till 85 C under 3 
minuter 

 
 

 Produkten är CE-märkt, vilket innebär att 
produkten uppfyller EU’s lagstiftning och 
möjliggör den fria rörligheten för varor på den 
europeiska marknaden  
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