
Monterings- og bruksanvisning

TOALETTSTØTTE  FLEXI 95A FOR VANLIGE TOALETTER
 

 Kontroller at det ikke er transportskader  på 
produktet.

 Les bruksanvisningen nøye før bruk og  
oppbevar den tilgjengelig.

1. Monter delen til en enhet som følger:
1.1 Monter de fremre føttene (A) på stolpene (B).
1.2 Monter tverrstangen (C) på toppen av 
 stolpene (B). 
1.3  Plasser den monterte enheten på toalettet slik 
 at tverrstangen ligger over nedspylingsknot-
ten 
 på cisternen når knotten trekkes opp.
1.4 Sett gummipakningene (D) i festebøylens hull 
 (E) og fest bøylene (F) på stolpene (B) 
 i ønsket høyde. Høyden skal innstilles slik at 
 toalettstøtten spenner mot porselenet.
1.5 Skru fast festet mot porselenet slik at 
 toalettstøtten står stødig.
1.6 Juster føttene (G) dersom det er nødvendig.

BRUKSANVISNING

 Flexi toalettstøtte er trinnløs høyderegulerbar.
 
For å heve armstøtten:
2.1 Ta tak i armstøtten inne ved stolpen og løft opp.
2.2 Armstøtten holdes på plass av sin egen tyngde i den høyden som velges.

For å senke armstøtten:
2.3 Løft armstøttens fremre del og trykk ned i bakkkant.

Tips: Når man sitter på toalettet kan man feks. gripe om den fremre delen med hånden og løfte 
noe, samtidig som man presser armstøtten ned med albuen.

For å låse i fast høyde:
2.4 Bruk sperren (H).
2.5 Still armstøtten i ønsket høyde. Skru løs skruen (1) fest under armstøtten og skru til.
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Monterings- og bruksanvisning

TOALETTSTØTTE  FLEXI 94A FOR CLOS-O-MAT
 

 Kontroller at det ikke er transportskader  
på produktet.

 Les bruksanvisningen nøye før bruk og  
oppbevar den tilgjengelig.

1. Monter delen til èn enhet som følger:
1.1 Monter de fremre føttene (A) på 
 stolpene (B).
1.2 Monter tverrstangen (C) på toppen av 
 stolpene.
1.3 Monter beslagene (F).
1.4 Fjern skruene på Clos-O-Mat 
 konsollets front.
1.5 Plasser den monterte enheten på 
 Clos-O-Mat slik at beslaget (F) kan 
 skrus inn i hullene på konsollet.
1.6 Skru beslaget fast til Clos-O-Mat.
1.7 Juster føttene (G) dersom dette er 
 nødvendig.

BRUKSANVISNING

 Flexi toalettstøtte er trinnløs høyderegul-
erbar.
 
For å heve armstøtten:
2.1 Ta tak i armstøtten inne ved stolpen og løft opp.
2.2 Armstøtten holdes på plass av sin egen tyngde i den høyden som velges.

For å senke armstøtten:
2.3 Løft armstøttens fremre del og trykk ned i bakkkant.

Tips: Når man sitter på toalettet kan man feks. gripe om den fremre delen med hånden og løfte 
noe, samtidig som man presser armstøtten ned med albuen.

For å låse i fast høyde:
2.4 Bruk sperren (H).
2.5 Still armstøtten i ønsket høyde. Skru løs skruen (1), fest under armstøtten og skru til.

  

*

* Både ben A og det tilsvarende på den andre 
 stolpen er rette ben (ikke buet). 
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