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Serial Number 

Serial Number 

 

  
BA No.: 02.10.097/2016-12 

  

 

  Brukermanual  
Tilbehør til Augsburg 

 Dusj og toalettstol til barn 
 
 

Article No.: 444.00.97 
Sete bredde/dybde justering(A) 
Inkluderer sikkerhetsbelte (B) 

 
Article No.: 444.03.39 
Hodestøtte  (C) 
 

 

Tekniske spesifikasjoner  

Justeringsområder (armlene og rygg) 
Armlenene og ryggen kan justeres ved å løsne skruene. 
Bruk medfølgende rørnøkkel og umbrako. 

 
   Sete dybde: min. 250 mm, max. 295 mm 

Sete bredde: min. 225 mm, max. 325 mm 

Sikkerhetsbelte  

Tiltenkt bruk 
Sikkerhetsbelte er tiltenkt bruk for å sikre barnet for å 
unngå å falle ut av stolen når man bøyer seg frem. 
Montering 
• Drei stolens armlener tilbake. 
• Trekk ryggstøtten helt opp. 
• Legg belteløkkene rundt rørene. 
• Skyv deretter ryggstøtten tilbake til du treffer streken. 
• OBS! Pass på så beltet ikke kommer i klem. 
• Drei armlenene fremover til de klikker på plass. 

 

  
 
 

3. 
 

1. 2. 

Justere beltet, trekk den løse 
enden ut av beltet og fest det 
igjen. 

 
For å åpne beltet, trykk den 
røde knappen helt ned og 
trekk plastspennen ut.
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Hodestøtte  

Tiltenkt bruk 
Med hodestøtten kan man justere støtten av hode 
etter barnets størrelse. Den gir  dermed støtte til 
hode og nakke. 

Vekt.: 1.7 kg 
Komponenter 

Antall Beskrivelse Art. No. 
 

1 
Hodestøtte komlett. 
Dybde: Justerbar 3 trinn. 
Høyde Justerbar 7 trinn 

 
444.03.39 

2 Skruer M6x30 A2 850.56.30 

2 Mutter DIN 9021-6.4 A2 856.50.06 

Montering 
• Plasser den i hullene bak på stolen. 
• Løsne begge M6 skruene som sitter i 

ryggstøtten med nøkkelen. 
• Skru på hodestøtten(A) til tverrstykket 

(C) med begge M6 skruene. Alternativt 
kann det monteres på bakpute (D) 

Tilpasse 
Hodestøtten er justerbar i front (E) og høyde (F) 
med klips(G). Trekk klipsen ut, velg hull og sett inn 
klipp. 
. 

Sete bredde og dybde justering  

Tiltenkt bruk 
Ved bruk setebredde og dybdejustering kan 
setedybden og bredden justeres for å passe 
barnets størrelse. Det sikrer maksimal sittekomfor. 

Vekt: 2.2 kg 
Components 

 

Antal Beskrivelse Art. No . 
A Holder for pute 444.52.40 
B Bue for ryggpute 444.52.30 

C1 Armlene- venstre 444.52.60 
C2 Armlene-høyre 444.52.65 
D Rail til armlenene 444.52.50 
E Bak pute 440.10.02 
6 Flat skruer M6x20 A2 853.06.20 
8 Skiver DIN 9021-6.4 856.50.06 
2 Sylinder skruer M6x20 A2 850.56.30 
2 Sylinder skruer M6x30 A2 850.56.30 
6 Mutter M6 A4 854.52.06 
1 Pipe nøkkel 10mm 859.00.10 
1 Nøkkel 5mm 858.00.05 

Assembly 
• Plasser den i monteringsanordningen bak på 

skolen. 
• Løsne begge skruene M6 med nøkkelen som er 

festet til korsstykket på ryggstøtten. 
• Skru (A+B) sammen med (D) og (C1)(C2) til 

ryggputen.Bruk M6x20 sylinder skruermed mutter. 
• Monter deretter (A) på ryggstøttens tverstykke 

(F).For å gjøre dette bruk de flate skivene, M6x30 
sylinderskruene og M6 nøkkelen.Skru godt til
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