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Klipslås
Fig. 4 Klipslås

Fig. 2

Bekkenfeste

Fig. 1

Fig. 3

Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk.



Combi AlphA  BrukerManual

3

bruksområde
Combistolen har mange bruksmuligheter. Stolen kan brukes både som toalett og 
dusjstol da den er laget i rustfrie materialer. Den kan også brukes til innendørs 
transport. armlenet kan slåes opp hvilket er en stor fordel hvis brukeren skal 
flyttes til eller fra annet møbel.
Combistolen egner seg godt for personer som har behov for hjelp under toalett-
besøk og personlig hygiene. Sete, rygg og armlener er laget i sort polyurethan. 
Materialet er mykt, behagelig og reduserer risikoen for at brukeren skal gli ut av 
stolen.

montering– se skisse
klipsene som sitter i understellet tas ut og rygglenet settes i hullene på under-
stellet bak setet. klipsene settes tilbake, sørg for at de trykkes helt inn. Dersom 
stolen ikke kan kjøres helt inn over toalettet, pga. en spesiell sisterne, kan rygg-
lenet tas av. Bekkenfestets to tynne deler (fig.1) stikkes inn i hullene bak på den 
forreste tverrgående del av understellet (fig.2).
Deretter trykkes den motsatte ende av bekkenfestet ned på den bakerste tverr-
gående del av understellet (fig.3). Bekkenfestet kan sløyfes hvis det ikke skal 
brukes bøtte eller bekken. Hvis hjulene tas av er det viktig at de monteres korrekt 
igjen.
Fotstøtten: Flytt klipsen (fig.4) som utgangspunkt til det nest nederste hullet i 
holderen. Monter deretter fotstøtten på stolen ved å sette den ned i holderen.

Tilpasning/bruk:
Dusj- og toalettstolen kan innstilles i forskjellige høyder ved hjelp av klipslåser 
på hvert ben. klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Vær oppmerksom på at 
alle fire ben innstilles i samme høyde og at alle fire klips trykkes helt inn i stålrøret 
igjen.
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andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D
e kan derfor til enhver tid avvike i spesifikasjoner, design, m

ateriale eller dim
ensjoner uten at dette er m

eldt på forhånd. 12-2008

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på 
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon 
av brukermanualen. Den kan du finne på vår 
hjemmeside www.handicare.no/bolig

Vedlikehold
Tørkes av etter bruk for å redusere kalkavleiringer. Vaskes med vanlige 
rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning.
Vasketemperatur maks 85°C, tåler høytrykkspyling.
Sete og rygg og bekkenfeste kan tas av og rengjøres.
Husk å løfte den bakerste delen opp før de to tynne delene tas ut av hullene.
Vær oppmerksom på at delene monteres korrekt igjen.

Viktig
Maksimal belastning: 150 kg.•	
Det anbefales å låse hjulene når stolen ikke brukes til transport, og alltid •	
når brukeren reiser seg eller setter seg i stolen.
når bekkenfestet demonteres, skal man løfte opp den bakerste delen før •	
de to tynne delene tas ut av hullene.
kontroller regelmessig at klipsene er i god stand og sitter riktig.•	
Hvis hjulene tas av er det viktig at de monteres korrekt igjen.•	

Innholdet i denne brukerveiledningen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen 
kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare aS. 
Handicare aS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyak-
tigheter som kan finnes i denne brukerveiledningen. alle produktene som er nevnt i denne 
brukerveiledningen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger 
uten samtykke fra Handicare aS.


