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Ska lämnas till brukaren efter installation! 



Monteringsanvisning   Svängstolen ™ 

Kontrollera var det finns ordentligt fäste i 
bakomvarande vägg. Lägg den medföljande ex-
tra profilen innanför den befintliga och borra 
6mm hål genom båda profilerna samtidigt. 

Markera för fästhål på väggen. Lossa överligga-
ren med insexnyckel.   

Vid betongvägg,  borra och plugga i väggen 
bakom.  

OBS! Vid montering av Svängstolen™ är det absolut nödvändigt att duschrummet 
förankras i väggen!  Förankring skall ske på minst 2 punkter i väggens regelstomme 
alternativt med minst 8mm plugg  i betongvägg.   

Trä i glidbultar i bakre och främre överliggaren, 
två i varje. Återmontera överliggarna. 

Placera den extra, nu förborrade, överliggarpro-
filen mellan befintlig överliggare och vägg, alltså 
bakom befintlig överliggare.  Denna profil utgör 
en distans mot väggen. Skruva fast duschrum-
met i väggen. 

Lägg in det undre stolsfästet löst på golvet, trä 
skyddskåpan på stolpen och trä stolpen på fäs-
tet.  



Trä det övre fästet i stolpen. Placera aluminum-
profilen på plats på glidbultarna. Bulta fast det 
övre fästet i i profilen. Montera muttrar på glid-
bultarna och drag åt. Justera spärrens låsmutt-
rar så att tappen går helt genom hålet.  

 Väg in stolpen lodrätt 

Märk för hålen genom nedre stolpfästet. Borra 
från insidan. Placera förstärkningsplåten och trä 
in bultarna från utsidan. 

Stick bultarna genom profilen och det nedre 
stolpfästet. Montera och dra åt muttrarna. Ju-
stera stoppbultarna så att de överensstämmer 
med spärren i det övre fästet. 

Svängstolens sits är justerbar i höjd för att 
kunna anpassas till rätt rullstolshöjd. Justera vid 
behov låsringen på axeln med insexnyckel. 

Montera bandet med knopp i spärrbeslaget. 
Kontrollera att spärren fungerar utan att kärva. 



Brukarinstruktioner   Svängstolen ™ 

Svängstolen är konstruerad för att ha två fasta lä-
gen. En spärr låser svängarmen i yttre respektive 
inre läge. För att släppa spärren, dra i knoppen och 
stolen kan svängas fritt.   
 

Svängstolen har en justering under sitsen för att 
kunna ställa in höjden efter eget önskemål. Lyft i så 
fall av stolsitsen och justera låsringen till önskad 
höjd. Stolen kan naturligtvis också lyftas av för ren-
göring eller för ökad åtkomlighet i duschen. 
 

Stolens möjlighet att rotera kan justeras steglöst. 
Under sitsen finns ett handtag som vid åtdragning 
bromsar rotationen. Det kan ställas in efter eget 
önskemål från helt fritt till helt fast. 

Rengöring av samtliga svängstolens delar kan ske med normala rengöringsmedel för badrum.  
 
Svängstolen är tillverkad helt i rostfritt stål och kompositmaterial vilket innebär att de rörliga delarna 
inte kräver smörjning, systemet  är helt underhållsfritt. 
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