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2. Gratulerer med valget

Vi gratulerer deg med valget av HCDa. Denne bruksanvisningen hjelper deg å 
montere toalettstolen og gir gode råd for å eliminere risikoen for uhell.

3. Viktig om bruken

Toalettstolen er beregnet for kortere eller lengre toalettbesøk. underlaget bør 
være jevnt og ikke for mykt når bruker skal forflyttes i stolen. Plastbøtten med 
lokk er utstyrt med muligheter for å nøytralisere lukt. Seteplaten uten hull er 
standard for bedre sittekomfort når toalettsetet ikke brukes.

Vær oppmerksom på at største brukervekt er 120 kg.
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4. For sikkerhetens skyld

les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk for første gang.

•	 alle deler må kontrolleres før stolen tas i bruk
•	 HCDa skal kun brukes når ledsager triller stolen 
•	 Skal kun brukes til forflytning av personer
•	 Brukes over relativt korte avstander pga. manglende fjæring i setet
•	 Sitt tilbakelent i stolen slik at bruker ikke tipper forover
•	 unngå å bøye for langt fremover og til siden, for eksempel for å plukke opp 

gjenstander fra gulvet, på grunn av fare for at stolen kan tippe
•	 Bruk armlenene for støtte ved oppreisning eller tilkall personell for hjelp
•	 unngå totalbelastning av hele kroppen på høyre eller venstre armlene ved 

oppreisning
•	 Tilpass høyden på leggstøtten
•	 legg ikke føttene på badekarkanten eller toalettet. risiko for at stolen tipper
•	 Bær ikke stolen med pasienten sittende
•	 kjør ikke stolen på meget ujevnt underlag, i sterk hellning eller i trapp
•	 Sett alltid på bremsen når stolen står stille med bruker i stolen
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5 Modell hcda

Dette er standardkonfigurasjonen for toalettstoler av denne type.

1. kjørehåndtak
2. ryggstøtte med polster
3. Seteplate
4. Bøtte i plast med lokk
5. lås for armlene
6. Brems bakhjul
7. Forhjul uten brems
8. armlener
9. Toalettsete
10. lås for benstøtter
11. Benstøtte
12. Fotplate
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6 Montering

Toalettstolen leveres delvis montert. 
Den videre montering er enkel og 
krever ingen spesialkunnskaper.  
Gå frem på følgende måte:

1.  Ta alle deler ut av kartongen 
(fig.2). Sørg for at det er  god nok 
plass rundt deg.

2.  Fjern klipsene på rørene på 
understellet (fig. 4).

3.  Plasser ryggrørene i rørene på 
understellet (fig. 4) og sett på 
plass klipsene.

	kontroller at disse er satt 
 korrekt på.

4.  Sving armlenene ned til disse 
låses automatisk. Du hører et 
tydelig klikk (fig. 6)

5. Test ved å trykke armlenet ned.
6.  legg seteplaten (1) på 

toalettsetet (fig. 7).
7.  Hekt begge benstøttene på 

plass.
8.  Hekt leggstroppen på 

leggstroppbøylen og tilpass 
lengden på stroppen.

hcda er nå montert og klar til bruk.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 6
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6.1 Brems på hjul
Det er brems på de 2 bakre hjulene. (fig. 10) 
for å låse stolen på underlaget.

6.1.1 sett på bremsen
Trykk ned stopperen på hjulet med foten 
(fig. 10).

6.1.2 Frigjør bremsen
Frigjør bremsen ved å trykke ned 
utløseren foran på hjulet (fig. 10).

Dersom du skal bremse stolen skal begge 
bremsene aktiveres.

Fig. 10
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6.2 sentralbrems
Sentralbremsen låser forhjulene og stolen 
er låst på alle hjul.

6.2.1 sett på sentralbremsen
-  Trekk låsespaken (fig. 12) 1 opp og 

deretter ned så langt den går (fig. 13).

6.2.2 Frigjør sentralbremsen
-  Frigjør bremsen ved å løfte låsespaken 

opp så langt det går (fig. 12) 
- Slipp låsespaken ned (fig. 14)

6.2.3 Flytt bremsespaken
1.  Trekk låsespaken (fig. 12) opp og frem 

så langt det går (fig. 13)
2.  Fjern mutteren (fig. 12) og trekk 

låsespaken opp av holderen.
3.  Stikk låsespaken nedenfra og  

gjennom høyre/venstre holder.  
Skru mutteren på plass (fig. 13)

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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6.3 armlener
armlenene kan felles ned ved 
sideforflytning (15).

Vær oppmerksom på:
- når armlenene felles ned, vær 
 oppmerksom på eventuelle hindringer  
 bak stolen.
-  Hold i den ytre delen av    

armlenepolstret.
-  Ikke kjør stolen uten at armlenet er låst.
- Ikke løft stolen i armlenene.

6.3.1 Felle ned armlenet
låsepinnen må trekkes ut når armlenet skal 
felles ned (fig. 16).

6.3.2 Felle opp armlenet
låsepinnen går automatisk i stilling når 
armlenet felles opp (fig. 17).
kontroller at den er låst ved å trykke 
armlenet ned.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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6.4 Benstøttene
Ikke løft eller bær stolen i benstøttene.

6.4.1 leggbåndet
leggbåndet (fig. 18) er festet på 
leggbåndsbøylen som sitter på 
benstøtterøret.
Velcrobåndet på baksiden av leggbåndet 
kan tilpasses.

6.4.2 slå opp fotplatene
Fjern leggbåndet og ta bena bort fra 
fotplatene.
Det kan være nødvendig å slå opp 
fotplatene for å gi plass for føttene (fig. 19), 
for eksempel dersom man ønsker å kjøre 
stolen fremover ved hjelp av bena.

Fig. 18

Fig. 19



BrukerManual  hcda

10

6.4.3 Benstøttene til siden
For å komme lettere inn og ut av stolen 
samt helt inntil toalettet kan fotstøttene 
svinges til side etter at disse er slått opp 
(fig. 20). løft låsepinnen (fig. 20) opp og 
sving fotstøttene til side.
løsne leggbåndet (fig. 20).

6.4.4 ta bort benstøttene
Ta bort leggbåndet og slå opp fotstøttene. 
løft opp låsepinnen (fig. 20), sving 
benstøttene ut og løft opp (fig. 21).

6.4.5 Feste fotbrettet igjen
Fotbrettet settes på plass ved å hekte det 
på leggbåndsbøylen (fig. 20) og svinge 
det frem. Du vil høre et klikk når det er på 
plass.

6.4.6 Justere høyden på fotbrettet
løsne skruen på baksiden av benstøttene 
(fig. 23) og still disse i ønsket høyde.  
Sjekk største lenge som er avmerket på 
røret. Stram skruen.

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 23
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6.5 toalettbøtte
Bøtten kan tas ut for tømming og 
rengjøring. (fig. 24).   
Toalettsetet og bøtten desinfiseres.

6.5.1 lokk og luktfjerner
lokket kan oppbevares i holderen bak setet 
(fig. 24). Vann kan helles i kanten mellom 
bøtte og lokk for å hindre lukt.

6.5.2 Fjerne bøtten
løft bøtten litt opp og trekk ut mot ryggen 
(fig. 24).

6.5.3 sette inn bøtten
Skyv bøtten inn under toalettsetet med eller 
uten lokk (fig. 25).
lokket kan også plasseres i holderen bak 
setet (fig. 25).

Fig. 24

Fig. 25
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6.6 Polstret seteplate
Den avtagbare polstrede seteplaten (fig.27) 
er heldekkende og er beregnet for kortere 
transport. 

6.6.1 ta bort toalettsetet
Toalettsetet kan enkelt fjernes ved å løfte 
det opp.

6.6.2 sette toalettsetet på plass igjen
Trykk toalettsetet (fig. 26) med bekkenhold-
eren ned på seterammen (Fig. 27).
kontroller at setet sitter på plass.

Fig. 26

Fig. 27
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7 Rengjøring og vedlikehold

7.1 sete og ryggtrekk
kan ikke maskinvaskes/høyttrykkspyles! rengjør rygg og sete med varmt 
vann. Flekker kan fjernes med svamp eller myk børste. Ikke bruk så mye vann 
at trekket blir gjennomvått. Skyll med rent vann og la det tørke naturlig. kan 
desinfiseres med vanlige desinfeksjonsmidler. Følg bruksanvisningen for denne 
prosedyren.

Seteplaten og fotbrettene er laget av kvalitetsplast. Disse rengjøres jevnlig med 
standard rengjøringsmidler. Det kan benyttes Incidin 0,25-0,5% konsentrat,  
4% Sagrotan oppløsning for desinfisering av setet – eller lignende produkter.

Finishen på HCDa sikrer en optimal beskyttelse mot rustdannelser. Forkrommede 
rør tørkes med en tørr klut. kontroller hjulene regelmessig for smuss, hår etc. og 
at alle bevegelige deler fungerer som de skal.

nevnte rengjøringsprosedyrer bør utføres regelmessig – spesielt dersom 
forskjellige brukere benytter produktet.
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7.2 Vedlikehold
Produktet bør være gjenstand for årlig produktkontroll for å redusere faren for 
uhell og uforutsett slitasje. Handicare aS kan utføre en slik kontroll.

8 tekniske data:

Setebredde  45 eller 48 cm
lengde  56 cm
Totallengde 99 cm
Totalbredde 65 cm
Totalhøyde  98 cm
Setedybde  43 cm
Setehøyde for HCDa  45 cm - 54*/51 cm
Sete til overkant polster armlene  21*/24 cm
Sete til overkant ryggtrekk  38*/41 cm
Hjuldiameter  12,5 cm
Vekt   14 kg
Største brukervekt  120 kg

*= med seteplate
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Handicare aS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

Tlf:  03250
Faks:  85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no
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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. 06-2009

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


