
Homecraft upphöjd toalettstol
Monteringsanvisning
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Homecraft upphöjd toalettstol med uppfällbara armar ger ökat 
oberoende genom att kompensera för nedsatt rörelse. Det är vik-
tigt att den monteras på rätt sätt för säker användning. 

Stolen kan ställas in för tre möjliga sitthöjder för anpassad pass-
form, 60, 100 eller 150 mm. Med rätt höjd skall dina fötter kunna 
röra golvet, med höftleden högre än knäleden. Detta hindrar att 
höft- och knäleder böjs över 90 grader, vilket är särskilt viktigt 
efter ersättningskirurgi.
 
Börja med att ta bort den gamla sitsen och locket från toaletten. 
Kontrollera att toaletten har genomgående hål i stolens porslin, 
för att fästa toaupphöjningen i, vilket de allra flesta toaletter har. 
(Se vänstra bilden). detta är helt nödvändigt eftersom toaförhöj-
ningen säkras på hålens undersida.
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Lilla Blå, pottstol 

Användaranvisning 
091164656 Lilla Blå pottstol är monterad vid leverans. Ställ in önskad sitthöjd genom att 
lossa de grå clipsen på benen. Välj önskad höjd och sätt tillbaka clipsen. Det finns fyra 
lägen. Ryggstödet är i PU skum. Pottan har lock och bärhandtag.  Midjebälte ingår. 

Lilla Blå kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och ytdesinficeras. Pottan kan 
rengöras i 100 grader. Den väger 5,5 kg. Max brukarvikt 100 kg. 

Mått: Ställbar höjd 28 cm – 35,5 cm 
Armstödens höjd, från nedre ramröret 20 cm 
Bredd mellan armstöd  38 cm 
Sätets invändiga bredd  32,5 cm 
Sittdjup 38 cm 
Midjebältets längd 110 cm 

Dessa två hål 
måste vara 
genomgående
så att sitsen 
kan fästas från 
undersidan.

Artikelnr: 091558873              Max brukarvikt: 136 kg
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Tag nu fram toaförhöjningen och lägg den upp och ner på en plan yta. Då ser den ut så här.

Du ser nu en tvärgående stång i sitsens 
framkant och en tvärgående stång i bak-
kanten. De används för att ställa in sitthöj-
den för brukaren. De skall ställas in så att 
när brukaren sitter på stolen så skall föt-
terna helt nå till golvet. Detta hindrar att 
höft- och knäleder böjs över 90 grader. 

För den minsta sitthöjden, 60 mm, skall 
bägge stängerna vara så nära sitsens ovan-
sids som möjligt, för största sitthöjd skall 
de vara så långt från sitsens ovansida som 
möjligt.

Detta är den tvärgående stången i sitsens fram-
kant.
Den vita innerdelen kan flyttas i sidled när clipset 
tagits bort.

Det svarta clipset har en genomgående metall-
pinne som skall passas in i rätt hål på metall-
stången, beroende på vilken höjd som väljs. Tryck 
bort clipset från stången, flytta den vita innerde-
len i sidled så att hålet hamnar på det ställe du 
valt. Tryck sedan fast det svarta clipset igen så att 
metallpinnen sticker ut genom det hål du valt.

Gör samma sak på andra sidan av stången, har 
du valt innersta hålet på första sidan så väljer du 
innersta hållet även här.

Hål för 60 mm
Hål för 100 mm
Hål för 150 mm

Här finns fästena för tre olika sitthöjder.

Nu trycker du fast stången i de fästen 
som bredden har anpassats till.
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För att flytta den bakre stången till rätt 
höjdläge så skruvar du loss de svarta yttre 
vreden.

Välj motsvarande höjd som i framkanten.
Sitter stången i framkanten nära sitsens 
ovansida så skall även den bakre stången 
göra det. 

När du placerat stången på rätt höjd så 
skruva tillbaka de svarta yttre vreden.

Nu skall du sätta toaförhöjningen på plats och 
då är det dags att titta på de två delar (bultar), 
som dessa pilar pekar på.

Börja med att vända toaförhöjningen så att du 
får rätt sida upp. Skruva nu loss de två delarna 
från bägge bultarna, så som du ser på den 
vänstra bulten här på bilden.

Bultarna går att flytta fritt i sidled 
på stången de sitter på. Därför kan du 
nu enkelt sätta hela toaförhöjningen på plats 
på den befintliga toaletten, genom att
sticka ner bultarna genom hålen där den gam-
la sitsen satt.

Då du stuckit bultarna igenom hålen skall de 
två delarna som du lossats från varje bult skru-
vas fast från undersidan.

Börja med den lilla delen, den skall sättas med 
den platta sidan uppåt. 

Sätt sedan dit den större vita delen med den 
tjockaste delen neråt.

Innan du skruvar åt delarna ordentligt, se noga 
till att toaförhöjningen är centrerad i sidled på 
toaletten.
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Håll det ena handtaget uppåt och tryck in 
det i hålet på sidan. Fäll ner det och kont-
rollera att det sitter ordentligt fast och vilar 
stadigt på plastavsatsen.

Gör likadant med handtaget för den andra 
sidan.

• Med jämna mellanrum bör du kontrollera 
att de bakre fästskruvarna och handtagen 
sitter ordentligt fast.

• Innan användning bör du också kontroll-
era att själva toalettstolen sitter ordentligt 
fast i golvet.

• Stå aldrig uppe på toalettförhöjningen 
eller armstöden.


