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 Sikkerhets instruksjoner: 

► Vennligst kontrollere toalettforhøyeren før første gangs bruk og med 

jevne mellomrom og stram skruene om nødvendig. 

► Ikke bruk den dersom deler er i stykker - hvis mulig - få reparert dem av 

en fagforhandler ved bruk av originale reservedeler. 

► Sitt alltid midt på toalettsetet, ikke lent for langt bakover eller fremover. 

► Ved hjelp av balanseproblemer eller lignende, vennligst hjelp en 

assistent.  

► Maksimal belastning (130kg.) må ikke overskrides. 

Garanti: 

I henhold til de juridiske garantikravene. Ekskludert fra garantien: Skader på grunn av 

feil bruk, normal slitasje og mangler som bare har ubetydelige effekter på enhetens 

verdi eller brukbarhet. Tekniske endringer og vedlegg samt feil vedlikehold vil 

annullere garantien og produktansvaret generelt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre 

endringer som er i interesse for teknisk forbedring. 
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Beregnet bruk:  

Toalettforhøyeren skal festes til toalettskålen i stedet for det eksisterende 

toalettsetet. Toalettforhøyeren med integrerte armlener gjør det lettere å 

sette seg og stå opp for mennesker med begrenset fleksibilitet i ryggraden, 

hoften og kneledd i tillegg til ustø gang, balanseproblemer osv. 

Toalettforhøyeren kan brukes med eller uten armlener. 

 

Installasjon: 

► Fjern først toalettsetet og lokket på det eksisterende toalettet.  

► Toalettforhøyeren kan nå festes til toalettskålen ved å føre de to 

gjengestagene (3) gjennom hullene i toalettstolen og fest dem sikkert med 

plastskruene. 

 

Endring av høyde til 8 eller 16 cm (Forhåndsinnstilt til 12 cm høyde) 

► Løsne de svarte skruene (1) til venstre og høyre. 

► Sett tilkoblingsstangen (2) inn i hullene i ønsket høyde og stram de sorte 

skruene på venstre og høyre side.  

► Still nå ønsket toalettforhøyer nivå også i frontområdet. Begge stenger er 

montert i samme høyde. For evt. ønsket helning kan frontstang installeres 

lavere. 

► For å justere stangen, fjern de hvite beskyttelses hettene, løsne skruene 

og plasser stangen i ønsket høyde. Trekk deretter til skruene og sett på 

beskyttelses hettene igjen. 

 

 

 

 

 

 

Installasjon av armlenene: 

► De vedlagte armlenene kan monteres enkeltvis eller i par etter behov. 

Sett armlenet inn i hullet gitt (4). Trykk den messingfargede trykknappen helt 

inn og skyv armlenet på plass. 

► Trykk-knappen hever seg automatisk igjen etter å ha blitt trykket på plass, 

og sikrer dermed armlenet fra utilsiktet fjerning. 

► For å fjerne armlenene, trykk inn knappen igjen og trekk ut armlenet. 

► Etter montering, vennligst kontroller at toalettforhøyeren sitter godt fast og 

etter skru skruene om nødvendig.  

 

Toalettforhøyeren er nå klart til bruk. 

 

Bruk: 

► Med toalettforhøyeren kan toalettet brukes på en vanlig måte. 

► For å øke sikkerheten kan de polstrede armlenene foldes ned og brukes 

til støtte. De låses automatisk. Trykk opp og tilbake for å brette opp. 

 

Rengjøring / desinfisering: 

► Toalettforhøyeren kan rengjøres med vann og en mild, standard 

husholdningssåpe. 

► Om nødvendig kan toalettforhøyeren desinfiseres med et standard, klorfri 

desinfeksjonsmiddel. 

 

Gjenbruk:  

Toalettforhøyeren kan i prinsippet brukes om igjen etter en 

sikkerhetsinspeksjon og desinfisering av forhandleren. Levetiden for 

produktet er omtrent 10 år. 
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