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INSTALLATION OCH 
ANVÄNDARANVISNING 
Stödhandtag för toalett
Artikelnummer: JMC-C 5300KD 

1. Egenskaper
Stödhandtaget är tillverkad av ultralätt anodiserad aluminium. Den är 
justerbar i höjd och bredd för att möta användarnas behov..

Leveransens innehåll: 
• Vänster stöd
• Höger stöd
• Anslutningsdel

Stödhandtagets delar: 
a. armstöd
b. justeringsdel för rätt bredd
c. monteringsplatta
d. höjdreglering
e. antihalk doppsko

2. Användande
Stödhandtaget är en extra utrustning som hjälper användaren att 
utföra fysiologiska aktiviteter. Skenan rekommenderas till personer 
med funktionsstörningar och för dem som tappat förmågan att 
självständigt sitta och resa sig. Tack vare höjd- och breddjustering kan 
stödet anpassas till storleken på toaletten.

3. Montering
• Först, demontera toalettsitsen; skruva loss monteringsskruvarna 

på toalettskålen.
• Placera monteringsdelen på toalettskenan så att det matchar 

toalettskålens monteringsöppningar.
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• Montera stödhandtagets ram.
• För att justera bredden, tryck på metallstiftet vid monteringsdelen, 

välj lämplig bredd och lås rörens position i förhållande till varandra.
• För att justera höjden, tryck på metallstiftet i benet, välj lämplig 

höjd och lås rörens position i förhållande till varandra.
• Sätt tilbaka toalettsitsen.

Notera! Stiften måste ställas på samma nivå i varje ben. Benen ska stå 
stabilt mot golvet.  

4. Teknisk data
Vidd 53-63 cm
Djup 44 cm 

Höjd 64-74 cm

Sitt dimensioner 47 cm x 42 cm 

Vikt 0.4 kg 

Max brukarvikt 100 kg 

Färg silver 

5. Notera
Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av stödhandtaget, 
underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Löpande underhåll
Gör systematiskt visuell inspektion av alla sammanfogningsdelen 
(klämmor, gångjärn) inklusive:
• tillståndet för låsstiften
• stabilitet och utseende på ramen
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Rengörning 
Kontrollera regelbundet det tekniska skicket på stödhandtaget: 
• Rengör stödet regelbundet med endast vatten och milda 

rengöringsmedel. Torka ordentligt.
• Använd inte för rengöring: starka poler- och rengöringsmedel, 

slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka 
ramskador, synliga defekter och därmed - förlust av 
garantirättigheter).

7. Förvaring och transport
Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garanti
Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av 2 års garanti.  
Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) 
behållas

9. Märkningsetikett

Referens-
nummer

Tillverkare 

LOT number Tillverkningsdatum

Serienummer Medical device 

Notera Instruktion

Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse 
med väsentliga medicinska utrustningskrav.

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM
Tel 08-591 292 50, 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se




