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1. Indledning
Kære kunde
Denne montage- og brugervejledning indeholder en beskrivelse af produktet samt vigtige
sikkerhedsanvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse
vejledningen grundigt igennem. Det er særlig vigtigt at læse sikkerhedsanvisningerne og følge disse.
Vi videreudvikler løbende vores produkter og forbeholder os derfor ret til uden varsel at foretage
ændringer af produkterne.
Formålsbeskrivelse
Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre og handicappede personer, der har brug
for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg. Produktet må kun anvendes
indendørs og med den angivne max. belastning (jf. tekniske data). Anden anvendelse end beskrevet i
formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.
Ved spørgsmål bedes De rette henvende til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon:
Telefax:
E-mail:

+45 87 93 22 20
+45 87 93 17 77
info@mobilex.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, herunder max. belastning.
Benyt kun produktet til det oplyste formål.
Der må ikke laves konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden producentens
skriftlige tilladelse.
I forbindelse med justeringer, sammenklapning mv. er der risiko for at klemme fngrene.
Produktet må kun anvendes indendørs på et plant og stabilt underlag.
Produktet må ikke anvendes til at stå på.
Man må ikke læne sig forud og derved overføre vægtbelastningen til fodstøtterne. Hvis man
læner sig forud SKAL fodstøtterne svinges til siden, og fødderne placeres på gulvet.
Alle hjul SKAL hele tiden være i kontakt med underlaget under brug. Dette sikrer at produktet
er i balance, hvorved uheld forebygges.
Når produktet anvendes i stationære situationer skal hjulene låses.

3. Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Toilet- og badestolen ”Kakadu” har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan
derudover bruges i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har behov for
siddestøtte under bad og toiletbesøg. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor
korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes andet værktøj til samling end en unbrakonøgle.
Stolen leveres i en kasse, delvis adskilt, for at spare plads under transport. Indholdet af kassen er:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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ramme med sæde
ryg
fodstøtter
hjul med bremse
bolte og møtrikker for montering af hjul
toiletspand med låg og håndtag
aftageligt PU låg for at dække sædets udskæring
montage- og brugervejledning
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Eleverbare armlæn

Blød PU ryg

Ryggens
monteringsbolt

Blødt PU sæde med
aftageligt PU låg

Aftagelig toiletspand

Bolt til justering af
Fodstøtternes længde

Hjul med bremse

Opklappelig og
aftagelig
fodplade

4. Tekniske data
Small
302015

Standard
302018

Large
302019

XL
302020

Forskel
med 24"

Sæddebredde

38 cm

45 cm

50 cm

55 cm

---

Sæddedybde

38 cm

43 cm

43 cm

43 cm

---

Sæddehøjde

50 - 55 cm

50 - 55 cm

50 - 55 cm

50 - 55 cm

---

Sæde åbning

17 x 33 cm

21,3 x 40,5

21,3 x 40,5

21,3 x 40,5

---

Frihøjde

42 - 47 cm

42 - 47 cm

42 - 47 cm

40 - 45 cm

---

Fribredde

32 cm

40 cm

45 cm

50 cm

---

Totalbredde

49 cm

56 cm

61 cm

66 cm

+ 8 cm *

Totaldybde

85 cm

93 cm

93 cm

93 cm

+ 5 cm

Totalhøjde

96-101 cm

96-101 cm

96-101 cm

96-101 cm

---

130 Kg

150 Kg

150 Kg

200 kg

---

11,00 Kg

12,90 Kg

13,50 Kg

14,10 kg

+ 2,90 kg

Tekniske data

Max. belastning
Vægt

Typeskilt

Shower chair
MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5

DK - 8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk

Produced

Max. 150 kg

Serial no.

Eksempel på typeskilt som er placeret nederst på rammen
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Montagebeskrivelse
Toilet- og badestolen ”Kakadu” monteres som på billedet overfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge:
●
●
●

●
●
●

●

Tag alle dele ud af kassen og tjek at alle dele er der. Hvis der mangler noget skal der tages
kontakt til forhandleren med det samme inden videre montage.
Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet.
Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rørende. Der er boret 2 huller
(A & B) i såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan
nemt monteres i 3 forskellige højder. Sørg for at alle hjul er
monteret i samme højde. Fastspænd bolten forsvarligt.
Nu vendes rammen om. Lås hjulenes bremser før der forsættes.
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 det aftagelige PU låg.
Monter fodstøtterne ved at isætte plastproppen i toppen af
fodstøtterne i rørenderne i rammefronten. Drej derefter fodstøtten
til den låser.

Funktionsbeskrivelse
● For at aktivere bremserne trædes på bremsepedalen indtil den låser. For at deaktivere låsen
vippes pedalen opad med tåen.
● Bremserne skal altid aktiveres når stolen parkeres med en bruger i den. Bremserne skal
specielt altid aktiveres når der parkeres på skrånende underlag.
● Fodstøtterne kan reguleres i længden ved at løsne justeringsbolten. Herefter trækkes
fodstøtten ud til den ønskede længde, hvorefter justeringsbolten spændes igen.
● Spanden bør kun bruges til personer der ikke kan anvende et normalt toilet. Inden anvendelse
aftaget PU låget samt spandens låg. Efter anvendelse sættes låget på spanden før spanden
fjernes. PU låget monteres igen.
● Tøm og rengør altid spanden efter anvendelse.
● For at aftage fodstøtterne aktiveres låsegrebet og fodstøtten drejes til side og tages af.
● Stolen må ikke anvendes med en bruger når fodstøtterne ikke er korrekt monteret. Brugerens
fødder skal altid være på fodpladerne under transport.
● Armlænene kan svinges op. Dette gør det nemmere at fytte en bruger og er også en fordel
under vask. Brugeren må ikke sidde i stolen uden opsyn når armlænene er løftet op.
Transport af toilet- og badestolen
Toilet- og badestolen er ikke beregnet til hyppig transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den
og der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed til at transportere den i samlet tilstand, anbefales det at
adskille den (jf. montagebeskrivelsen).
Tilbehør (ikke for 302015):
Det er muligt på enkel vis at udskifte de 2 bageste 5” hjul med 24” hjul. Alle dele, inkl.
monteringsbeslag og bremser, fndes i tilbehørssættet (varenr. 302017).
Montage af 24” hjul:

Fastgørelsesbolte for
monteringsbeslag

24” hjul
monteringsbeslag

24” hjulets quickrelease aksel
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●
●
●
●
●
●
●

Aftag de 2 bagerste 5” hjul ved at løsne boltene.
Placer monteringsbeslagene som vist på ovenstående billede.
Der er boret fere huller i rammen som muliggør en enkelt højdejustering. Vælg en højde og
isæt og fastgør monteringsboltene med de tilhørende skiver.
Tryk på quick release akslen der er placeret i midten af hjulene. Isæt akslen i beslagene så
langt ind den kan komme og slip trykknoppen.
Tag fat i hjulene og kontroller at de sidder ordentlig fast.
For at tage hjulene af trykkes på trykknoppen samtidig med at der rykkes i hjulet med den
anden hånd.
Efter montage af 24” hjul kan det være nødvendigt at justere de forreste hjul så stolen
fremstår vandret.

Montage af bremse:

●
●
●
●
●
●
●

Bremsehåndtag

Montageklamme
med fixeringsbolte

Friktionsbolt

Justeringsprofil

Når 24” hjul monteres er det nødvendigt at montere normale kørestolsbremser.
Bremserne består af montageklammer, selve bremsen og 2 fkseringsbolte.
Indsæt bremsens justeringsprofl i bremseklammens mindste åbning.
Placer montageklammen på stolens horisontale rør som vist på billedet.
Flyt bremsen indtil friktionsbolten næsten rører dækket.
Fastgør boltene så bremsen sidder stabilt.
For at aktivere bremserne skubbes bremsehåndtaget fremad. For at slippe bremsen trækkes
håndtaget bagud.

5. Vedligeholdelse og pleje
Pleje:
Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske
rengøringsmidler eller alkoholholdige produkter og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe
genstande til rengøringen.
Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der bør
foretages af en sagkyndig.
Advarsel
Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en binding og ophobning af kalk på
hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et
kalkopløsende middel og derefter smøres med smørreolie.
Advarsel
Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme og garantien vil
bortfalde.
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6. 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. Bortskafelse af produktet
Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti
Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for
skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte
reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige
ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores
produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til
forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger
og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under
reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring
Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Toilet- og badestol ”Kakadu”

Varenr. 302015, 302018, 302019 og 302020
er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de
grundlæggende krav i:


Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S
Skanderborg, den 04-07-2016
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