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Bade-Toiletstol 2018 
 

Montage – og brugervejledning 
 (med montering af 24” hjul som ekstra tilbehør) 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Faaborg Rehab Technic 
Smedemestervej 9 

5600 Faaborg 
www.faaborg-rehab.dk 
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1. Indledning 

Kære kunde, 

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en 

korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det 

er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse. 

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre 

produkterne. 

 

Formålsbeskrivelse 
Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug 

for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg. 

Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt. 

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Faaborg Rehab Technic direkte. 

Faaborg Rehab Technic 

Smedemestervej 9     Telefon:  +45 70 20 55 53 

DK-5600 Faaborg     E-mail: office@faaborg-rehab.dk 

 

2. Sikkerhedshenvisninger  

Benyt kun produktet i fejlfri tilstand. Hvis der opdages, mangler eller fejl på produktet skal der 

øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren. Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet. 

Benyt kun produktet til det oplyste formål. Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet 

uden producentens skriftlige tilladelse. I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m. er der 

risiko for at klemme fingrene. Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag 

Produktet må ikke anvendes til at stå på. 

Alle hjul SKAL hele tiden være i kontakt med underlaget uden brug. Dette sikrer at produktet er 

i balance hvorved uheld undgås. 

Når produktet anvendes i stationære situationer, skal hjulene låses. 

 

3. Beskrivelse 

 

Produktbeskrivelse 

Den Bad-toiletstol har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan derudover bruges 

i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har brug for siddestøtte under bad og 

toiletbesøg. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestanding. Der skal ikke 

anvendes andet værktøj til samling end en unbrakonøgle. 

 

Stolen leveres i en kasse, adskilt, for at spare plads under transport. 

Indholdet er: 

1 ramme med sæde 

1 ryg 

2 fodstøtter 

4 hjul med bremse 

4 bolte og møtrikker for montering af hjul 

1 spand med lås 

1 PU lås for at dække sædets udskæring 

1 brugervejledning 
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4. Tekniske data 

Bade- toilet stol 2018 
Forskel med 24” 

hjul monteret 

Total højde justerbar i 25 mm trin 90 - 95 cm = 

Sæde bredde 45 cm = 

Total bredde 57 cm + 8 cm 

Max. bredde mellem armlæn 46 = 

Sæde dybde 43 cm = 

Sædehøjde justerbar i 25 mm trin 45 - 60 cm = 

Hjul 125 mm  

Ryg højde 47 cm = 

Total vægt 12,90 kg + 2,90 kg 

Max. belastning 150 kg = 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverbare armlæn 

Ryggens 

monteringsbolt 

Aftagelig wc-spand 

Hjul m. bremse 
Opklappelig fodplade 

Fodstøtternes længde 

justeringsbolt 

Blødt PU-sæde med 

aftageligt låg 

Blød PU-ryg 
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5. Montagebeskrivelse 

Bade- toiletstolen monteres som på billedet ovenfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge: 

 Tag alle dele ud af kassen og check at alle dele er der. Hvis der mangler noget, skal der tages 

kontakt til forhandleren øjeblikkeligt. 

 Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet. 

 Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rør ende. Der er boret 2 huller (A 

& B) I såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan 

monteres i 3 forskellige højder. Sørg for at alle hjul er monteret til 

samme højde. Fastspænd bolten forsvarligt. 

 Nu vendes rammen om. Lås hjulenes bremser før der fortsættes. 

 Monter ryggens rør i de 2 montagehuller på bagsiden af rammen. 

Fastgør ryggen ved at dreje på grebene. 

 Monter låget på spanden. Skub det ind i skinnerne monteret under 

sædet. Gøres fra fronten af stolen. Derefter lukkes udskæringen med 

PU-låget. 

 Monter fodstøtterne ved at sætte plastproppen i toppen af fodstøtterne i 

rørenderne i rammefronten. Drej derefter fodstøtten til den låser. 
 

 

6. Flytning af kombistol 

 

Advarelse ! 

Ved transport skal sædet  indstilles på den lavest mulige position med mulighed 

for fri bevægelighed for transporthjul (fra fodstøtter). 

 

 

Kombistolen er udstyret med 4 uafhængige hjul med bremse, (figur 4): 

- TRANSPORT (A) – stolens 4 hjul er ikke låst 

- ARBEJDE (B) – stolens 4 hjul er bremset, når den røde bremse er aktiveret 

A - transport B - bremset 

  

Figur 4.  
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6.1. Montering og afmontering af fodstøtte 

Kombistolen er udstyret med aftagelige fodstøtter. For at fjerne fodstøtte, skal du trykke på 

udløserknap og trække fodstøtten op (figur 5). Montering gøres modsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figur 5 

6.2.Højdejustering af fodstøtte 

Højdeindstilling sker ved kantergreb, som er placeret på hoveddelen af fodstøtten (figur 6). For at 

ændre højden af fodstøtte top, løsnes kantergreb. Indstil den ønskede fodstøtte længde og lås 

låseskruen. 

 

 

 

 

 

     

Figur 6 
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6.3. Afmontering af sæde 

For at rengøre overfladen af sædet og ramme placeret under sædet, fjern sædepladen (figur 7). For at 

fjerne sædepladen trække op i den forreste del og træk i retning af fodhvilere. For at montere 

sædepladen, indsætte det på sæderammen og skubbe den forreste del til at blokere 

klinkeelementerne. Hjælpelinjerne som er placeret under pladen sikre den stabile sæderammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Afmontering    Montering 

      Figur 7 

 

7. Rengøring 

Til daglig rengøring anbefaler vi aftørring med overfladedesinfektion (vådservietter), enten med anti-

bakterielle ingredienser (i henhold til SSI’s retningslinjer) eller med alkohol. 

• For en grundigere rengøring er det muligt at vaske Kombistol i automatiske vaskemaskine 

eller med mættet vanddamp i op til 1 minut ved 90° Celsius, op til 5 minutter ved 85° Celsius 

eller op til 10 minutter ved 80° Celsius. 

• Rengøring af og under toiletsædet foretages let. For at fjerne sædet, se afsnit 6.8 afmontering 

af sæde. Herefter kan både stel og sæde rengøres. 

• Afhængigt af vandets hårdhedsgrad, hvor du bor, anbefaler vi at du regelmæssig fjerner kalk. 

Anvend ikke syre eller lignende. Sprøjt stolen med vinsyre (1:1) elle husholdningseddike, lad 

virke i 2-3 timer og skyl med vand. Aftør stolen med en tør klud. I ekstreme tilfælde kan det 

være nødvendigt at anvende kalkfjerner. I så tilfælde bør den minimum fortyndes 1-4 med 

vand, før den påføres de kalkede områder på stolen. 

 

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages 

af en fagmand. 

 

Advarsel! 

Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en kalkbinding på hjullejer og andre 

bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et kalkopløsende middel og 

derefter smøres med smøreolie. 

 

Advarsel! 
Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme, og garantien 

vil bortfalde. 
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7.1. Vedligeholdelse af Kombistol 

• Rengør metaldelene med en blød, fugtig klud/svamp. Tør delene efter umiddelbart efter 

rengøring. 

• Alle bevægelige led skal smøres hvert halve år, eller når det ”knirker” eller der forekommer 

anden støj. Bevægelige dele er navnlig: 

- Aksel ved hjul, 

- Aksel Aktuatorer, 

- Bevælige dele 

• Vi anbefaler at bruge alle tilgængelige smøremidler. Beskyt polstrede dele fra kontakt med 

smøremidler og fjern eventuelle overskydende mængder eller lækager af disse med en tør 

klud. 

• Tjek gevindsamlinger regelmæssig, eller mindst hvert halve år, Sådanne samlinger er især: 

- Bolte svejsning med øvre og nedre ramme; 

- Hjulskruer, 

- Armlænskruer. 

• Er der løse forbindelser, der ikke kan løses tages stolen ud af brug og kontakt forhandler for 

service. 

 

Generel problemafhjælpning 
 

Hvad er der sket? Hvad kan være grunden? Hvad skal jeg gøre? 

Badestolen er ikke stabil Hjulene er justerede til forskellige 

højder. 

Juster alle hjulene til samme 

højde. 

Hjulene drejer ikke let. Der har samlet sig skidt på 

hjulenes aksel. 

Rengør hjulenes aksler for skidt. 

 

7.2. Bortskaffelse af produktet 
Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads. 

 

8. GARANTI 

Sammen med din Kombistol får du fabriksgaranti. Denne manual kan kun håndtere fabriksgarantien, 

der gives af Faaborg Rehab Technic ApS. Din faktura er dit garantibevis, husk at gemme det 

omhyggeligt. Denne garanti gives kun til dig som køber. Garantien er begrænset til fejl på materialer 

og eventuelle skjulte mangler.  

 

Betingelser for garanti 

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Hvis der inden for garantiperioden, sker din kombistol 

bliver defekt, vil den blive repareret eller udskiftet. 

 

Reparation og udskiftning skal udføres af Faaborg Rehab Technic ApS serviceværksted. For at få 

garantien, skal din kombistol være vedligeholdt som beskrevet i vejledning. Hvis der opstår et 

problem, skal du straks informere Faaborg Rehab Technic ApS. 

 

Hvis dele af kombistolen har behov for udskiftning eller skal erstattes inden 24 måneder efter 

garantidatoens start, på grund af fabrikationsfejl eller andre væsentlige fejl/mangler, bliver dette 

repareret eller udskiftet gratis,  

Udskiftes eller repareres dele falder de under samme garantibestemmelser som originale stolen. 

Slidte dele er normalt ikke garanteret, medmindre disse dele er slidte, som et direkte resultat af en 

original produceret defekt. Disse dele er for eksempel polstring, hjul og lignende reservedele. 
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9. Årligt serviceeftersyn 

Kombi stolen har brug for periodisk vedligeholdelse. Dette er nødvendigt for en lang levetid. En 

dårligt vedligeholdt kombistol vil give flere tekniske problemer, dreje mindre fleksibelt og miste 

garantien. Vi anbefaler, derudover du lader din kørestol kontroller 1 gang om året af en autoriseret 

forhandler.  

10. Service checkliste 

For optimal levetid af din Kombi stol, skal den regelmæssigt vedligeholdes af en autoriseret forhand-

ler. 

K = Kontrol  

S = Smøring  

U = Udskiftning 
 

 
 
Service interval: ................................ 

Service Skema 

Service nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hjul                   

Bremse                   

Fodstøtte:                   

Ramme stel 
                  

Armlæn: 
                  

lak / maling / krom                   

Sæde: 
                  

Polstring:                   

Aktuator højde                   

Aktuator tilt                   

Batteri                   

Alle samlinger                   

Smøring af bevægelige dele                   

Kontolleret af (initialer)                   

Inspektion dato                   

 

Service stempel 
 

 
    

     

 

  1   2   3   4   5 

  6   7   8   9   10 


