
SV   Justerbar omgivande skena för toalett

Beskrivning av artikel
Den här robusta toalettramen är justerbar i både höjd och bredd vilket gör den 
lämplig för en mängd olika situationer. Finns i antingen stål eller aluminium, den 
har vadderade handtag för extra komfort och stöd. Levereras i plattpaket, den är 
enkel att montera utan verktyg. 

Avsedda användningsområden
Kompensera för funktionsnedsättning genom att hjälpa till att stötta en brukare 
i stående och sittande läge.

Installationsinstruktioner och bruksanvisning
1.  Lägg en av sidoramarna (A) på golvet och placera ett av tvärstången (B) över 

förlängningsstången.

2. Rikta in hålet på tvärstången med hålet på den förlängda stången och sätt in 
stiftklämman.

3. Upprepa steg 1 och 2 med den andra tvärstången.
4. Lägg den andra ramen på golvet och sätt den första ramenheten på den. 

Rikta in tvärstängerna med förlängningsstängerna och sätt in stiftklämmorna. 
Vrid ramen så att fötterna är uppåt och fäst tvärstängerna.

Justering av höjden
5.  Med ramen liggande på ena sidan, tryck in mässingsskruvarna och skjut 

benhylsorna (C) till önskad höjd. Se till att alla ben är justerade till samma höjd 
och att mässingsskruvarna sitter fast i nödvändiga hål.

Skötsel och rengöring
De omgivande skenorna Sitsen kan rengöras med milt rengöringsmedel och 
vatten. Måste torkas efter rengöring och före användning.

Var försiktig
•  Före användning, se till att alla ben är i samma höjd innan du lägger vikt på 

ramen
• Se till att den övre skenans tvärrör är under toppen av wc-sitsen
• Surroundskenorna är utformade för att klara en maximal användarvikt på 

190 kg/420 pund/30 stone
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Allvarliga händelser som uppstår vid användning av denna produkt bör omedelbart rapporteras till Performance Health och till den lokala behöriga myndigheten.

Denna bruksanvisning finns i storteckentryck. Kontakta Performance Health kundtjänst för att få ett exemplar.

Behåll dessa instruktioner för framtida referens.
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