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ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
NUVO HÖJDJUSTERABAR 

BARN HYGIENSTOL
P77916 NUVO Höjdjusterbar barn Hygienstol

Säkerhetsföreskrifter Max användarvikt

100kg

Se till att du läser och följer dessa instruktioner 
noggrant. Underlåtenhet att göra det kan leda 
till skada. Förvara dessa instruktioner på en 
säker plats för framtida referens.

1. ANVÄNDNING
NUVO höjdjusterbara Hygienstol är designad för att hjälpa barn som har svårt att komma åt eller 
använda en vanlig toalett. Den har ett ryggstöd, breddjusterbara armstöd och ett valfritt höftbälte 
(N99091) för att ge extra stöd vid behov.

2. SÄKERHET
Varning: Den maximala användarvikten får inte 
vara mer än 100 kg.

• För att undvika snubbelrisker, se till att vägen 
till stolen är fri från hinder.

• Kontrollera rutinmässigt hylsor för slitage.
• Kontrollera rutinmässigt att alla e-klipp finns.
• Se till att sätet torkas av med en antiseptisk 

våtservett efter användning.
• Stå inte på kommoden under några 

omständigheter, underlåtenhet att följa detta 
kan resultera i allvarliga skador.

• Luta dig inte bakåt, det kan göra att stolen 
välter.

• Om skada upptäcks, sluta använda stolen och 
kontakta din leverantör omedelbart för råd.
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3. UPPACKNING
Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar 
noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart 
om delar saknas eller är skadade och försök inte 
montera.

3.1 Innehåll:
1. Montering av sätesram x 1
2. Sidoramsenhet (RH) x 1
3. Sidoramsenhet (LH) x 1
4. Ryggstödsenhet x 1
5. Ben x 4
6. Potta och lock x 1
7. E-clips x 6
8. PU vadderad sitslist x 1



4.3 Montering av den högra sidoramsenheten 
på Montering av ryggstöd/sitsram:
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4. MONTERING/INSTALLATION

4.1 Montering av ryggstödsenheten på LH
Sidoramsmontering:

Sätt fast ryggstödsenheten på sidorams-
enheten (LH) och fäst med 1 x E-klämma.

Kommoden har 3 breddinställningar. 
Ryggstödsenheten visas som monterad 
på den bredaste inställningen.

4.2 Montering av sätesramen:

Sätt fast sitsramsenheten på den vänstra 
sidoramsenheten.

Tryck och håll in knappklämmorna och tryck sedan 
ned sätesramsenheten tills knappklämmorna klickar 
i rätt hållägen.

Sätesramspositionen måste vara i linje med 
ryggstödspositionen annars kommer den 
högra sidoramsenheten inte att passa 
korrekt.

Om du monterar sidoramarna på den 
smalaste inställningen rekommenderas att 
du monterar den vadderade sitslisten innan 
du monterar

RH sidoramsmontage.

Sätt in den högra sidoramsenheten i säte/
ryggstödsenheterna.Tryck och håll in knapp-
klämmorna och tryck sedan ned den högra 
sidoramsenheten tills knappklämmorna klickar i 
rätt hålposition.

Den högra sidoramspositionen måste 
ställas in på samma breddläge som den 
vänstra sidoramsmonteringen.
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4.4 Montering av benen:

Sätt in benen i sidoramsenheterna och fäst med 
4 x E-klämmor.

Se till att alla ben har justerats till 
samma höjd.

4.5 Montera det vadderade sätet:

Montera det vadderade sätet på sätesramen.
Se till att kommoden är helt säker före 
användning.

4.6 Montering tillbehör midjebälte (N99091)

B B

För att passa in den genomgående höftremmen, 
mata in de två bakre spännena (B) slitsarna i sätet

Spännena (B) måste tryckas helt genom skårorna 
genom att vrida dem 90 grader.

Pull the straps from the front to locate the buckles 
(B) as shown. Make sure the buckles cannot pull
through the seat, by tugging fi rmly.

4.7 Fitting the Commode Pan:
Slide the commode pan into the rails on the seat 
assembly. 

The commode pan is held in place by 
retainer pins, pull forward to release.

5. ADJUSTING THE COMMODE
5.1 Adjusting the Height:

Ta bort de 4 x E-clipsen och justera benen till 
önskad höjd.
Byt ut de 4 x E-klämmorna.

Se till att alla ben har justerats till samma 
höjd.
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5.2 Breddjustering:

Ta bort de 2 x ryggstödets E-clips.
Tryck och håll i fjäderklämmorna för att frigöra varje 
sektion av sidoramsenheterna och justera till 
önskad bredd.
Rikta in hålen i ryggstödet och sätt tillbaka de 2 x 
ryggstödets E-clips.

5.3 Justera den valfria höftremmen (N99091)
För att justera, se bruksanvisningen som medföljer 
höftremmen.

6. UNDERHÅLL
Inspektera produkten regelbundet för tecken på 
slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på 
skicket på hjulen och plastfogdistanserna.
Eventuella misstänkta fel eller skador ska 
rapporteras till leverantören och produkten tas ur 
bruk omedelbart.
Kontrollera att alla fixer och knappklämmor är 
korrekt monterade utan överdriven rörelse.

7. Rengörning
Rengör regelbundet med ett neutralt 
rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före 
användning. Använd inte slipande rengöringsmedel 
eller trasor eftersom dessa kan skada ytan 
permanent och göra garantin ogiltig.

För att desinficera, torka av med en utspädd 
bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.

Denna duschstol är lämplig för termisk 
dekontaminering och kan ångrengöras eller 
autoklaveras vid rengöringscykler upp till 80°C.

Låt produkten torka helt före användning/förvaring..

8. TILLBEHÖR & RESERVDELAR
N99091: Midjebälte (medium)
P77928: Potta
P11668: NUVO reservdelssats (ovala ändstycken 
x 4, utbyteshylsor x 4, E-clips x 4, antiskrammel-
kragar x 4). För mer information besök vår hemsida 
eller ring kundtjänst.
9. AVFALLSHANTERING
Denna produkt bör rengöras noggrant före 
kassering. Denna produkt är tillverkad av metall 
och plast och kan kasseras genom lokala 
myndigheters hushållsavfalls- och 
återvinningscentraler eller genom lokala 
handelsavfallsinsamlare.

10. GARANTI
EUFORIA AB garanterar denna produkt under en 
period av 12 månader, från inköpsdatum, mot 
felaktiga material och utförande.
Denna garanti täcker inte; missbruk, missbruk, 
störning eller manipulering av någon del av 
produkten.
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