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Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj– og toalettstol Combi Gamma Tilt med 
trinnløs tiltfunksjon av rygg og sete, fra 5° forover til 25° bakover.
Både stol og hjul er produsert i rustfrie materialer. Stolen leveres med nakke-
støtte og fotstøtter.

Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk.
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Bruksområder
Stolen har mange bruksmuligheter. Den kan benyttes både som dusj- og 
toalettstol og til innendørs transport. Ved forflytninger er det en hjelp at stolen 
kan justeres i riktig høyde og at armlener kan slås opp.
Dessuten er stolen ideell når forflytninger skjer ved hjelp av personløfter, 
fordi stolens sete og rygg kan vippes litt bakover for å ”ta imot” brukeren. 
Tiltfunksjonen brukes også i mange andre situasjoner, for eksempel ved hårvask 
og personlig hygiene. Brukere som ikke er i stand til å sitte riktig og sikkert i 
en vanlig dusj– og toalettstol, vil sitte bedre og tryggere når stolen er vippet litt 
bakover.
Sete, rygg og armlener er laget av sort polyurethan. Materialet er mykt, behagelig 
og øker samtidig sikkerheten for at brukeren ikke skal gli ut av stolen.
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Montering
Ryggen: klipsene som sitter i understellet bak setet, tas ut og rygglenet settes 
ned i hullene. klipsene settes i og trykkes helt inn.
Sete, bekkenfeste og bøtte - se også skisse av bekkenfestet: Bekkenfestet kan 
sløyfes dersom bekken eller bøtte ikke skal brukes.
Demontering: Sete, bekken eller bøtte fjernes. Den bakerste delen av bekken-
festet løftes opp, (se a) før de tynne delene tas ut av hullene i understellets 
forreste del (se b1 og b2). Setet legges på igjen. Sørg for at knottene på setets 
underside sitter innenfor stålrammens område, dvs. at de ikke hviler på selve 
stålrammen.
Montering: Setet fjernes. Bekkenfestets to tynne deler stikkes inn i hullene, bak 
på den forreste tverrgående del av understellet. Ved bruk av ”oval bøtte” (følger 
med stolen), skal bekkenfestet monteres i det innerste sett med hull (se b1 og 
b2). Ved bruk av andre bøtter eller bekken monteres bekkenfestet i de ytterste 
sett med hull (se c1 og c2). Deretter trykkes den motsatte ende av bekkenfestet 
ned på den tverrgående del av understellet (se a), og setet settes på som 
beskrevet under ”demontering”. Bøtten kan nå skyves på plass bakfra på stolen 
- med eller uten lokk.
Fotstøtter: Fotstøttene monteres ved å sette disse ned i holderne slik at de faller 
i hakk over klipsene.

Bekkenfeste - sett ovenfra
  

A

C1

 B1  B2

C2  
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Individuell tilpasning
Høydeinstilling: Stolen stilles i forskjellige høyder ved hjelp av klipsene
på bena. 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.
Nakkestøtten: nakkestøtten kan høydereguleres og vinkelreguleres i loddrett 
plan. Håndtakene til dette løsnes og ønsket høyde og vinkel velges. Stram 
deretter håndtakene godt til igjen.
Fotstøtter: Fotstøttene kan stilles inn i fire forskjellige høyder med eller uten 
fiksering.
Uten fiksering: Fotstøtten tas opp. klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. 
Sørg for at klipsene trykkes helt inn igjen. Fotstøtten settes ned og skal falle i 
hakk over klipsen. uten fiksering kan fotstøttene svinges ut til siden.
Med fiksering: Hold på fotstøtten og ta klipsen ut. Ønsket posisjon velges, og 
når klipsen settes på holderen, skal klipstappen gå gjennom fikseringshullet i 
fotstøtten.
Combistolens tiltfunksjon: Husk alltid å låse alle hjul før tiltfunksjonen brukes. 
Stolen vippes ved hjelp av en gasspatron som utløses når man trykker på 
håndtaket.
Betjening bakfra: når man benytter tiltfunksjonen bakfra, skal hjelperen bruke 
ryggens håndtak til å styre stolens bevegelser bakover og forover.
Betjening fra siden: når man benytter tiltfunksjonen fra siden, anbefales det at 
hjelperen tar tak i ryggen for å styre stolens bevegelser bakover, og å trykke med 
håndflaten på setet, når stolens bevegelse skal styres forover. Håndtaket slippes 
når ønsket posisjon er oppnådd.

Vær oppmerksom på at tiltfunksjonen forover er lettest når det sitter en bruker i 
stolen og virker som motvekt. Hvis stolen skal vippes forover og det ikke sitter 
noen i den, er det lettest å betjene den fra siden. Man har da mulighet for å 
trykke med håndflaten på setet som motvekt.
Stolen kan vippes 5 grader forover og 25 grader bakover. Mange vil ha lettere for 
å sette seg og reise seg hvis stolen vippes litt fremover.
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Vedlikehold
Både stol og hjul er laget i rustfrie materialer og kan rengjøres med vanlige 
rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning. Vasketemperatur maks. 
85°C, tåler høytrykkspyling.
Sete, 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.
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Viktig
•	 	Maksimal	belastning:	150	kg.
•	 	Når	kombistolen	ikke	brukes	til	transport	og	når	tiltfunksjonen	brukes,	 

skal hjulene være låst.
•	 	Ryggen	er	kun	beregnet	til	å	tas	av	ved	transport	av	stolen	uten	bruker.	 

Husk å kontrollere at de to ryggklipsene er satt helt inn , når rygglenet 
monteres igjen (sitter i understellet bak setet).

•	 Tiltfunksjonen	må	ikke	brukes	uten	nakkestøtte.
•	 	Tiltfunksjonen	må	kun	utløses	av	en	hjelper	-	ikke	av	den	personen	som	 

sitter i stolen.
•	 	Mellom	armlenenes	loddrette	teleskoprør	og	stolens	loddrette	rør	foran,	 

er det risiko for å klemme seg når armlenene slås opp
•	 	Hvis	hjulene	demonteres	eller	kombistolen	skal	høydejusteres,	er	det	viktig	

at hjulene monteres / høydeinnstilles riktig; dvs. alle i samme høyde. Husk å 
trykke klipsene helt inn igjen.

•	 	Når	bekkenopphenget	demonteres,	skal	man	løfte	den	bakerste	delen	opp	 
før de to tynne delene tas ut av hullene. Følg nøye beskrivelsen under  
”montering”.

•	 	Kontroller	regelmessig	at	klipsene	(ved	hjul,	rygg	og	fotstøtter)	er	i	god	stand	
og sitter riktig. Sjekk at alle håndtak er strammet godt til.
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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

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.


