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Kjære kunde!

Takk for at du valgte et av våre produkter. 

Før du tar produktet i bruk, ber vi deg lese grundig gjennom bruks- og sikkerhetsanvisningene og å 
følge disse.

Vi tar forbehold om tekniske endringer.

Viktig informasjon!

Sørg for at bruksanvisningen alltid er tilgjengelig i nærheten av produktet. Ta eventuelt en kopi for  
sikkerhets skyld.

Medema Norge AS

Bruksanvisning Swing utgave 1/2013
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Generelle merknader / Sikkerhetsanvisninger / Bruksområder

Generelle merknader
Swing er en stabil dusj- og toalettstol til bruk hjemme og på institusjoner. Det anatomisk utfor-
mede seteskallet gir ekstra god støtte for barn og ungdom. Den kan brukes både som toalettstol 
og  dusjstol og leveres i fem størrelser. Som toalettstol kan den enten plasseres over toalettet 
eller brukes frittstående med en toalettbøtte.

Setet på Swing kan reguleres og tilpasses både en aktiv og passiv sittestilling via en gassfjær.  
Setevinkelen justeres med en pedal. Det er også mulig å regulere setehøyden.
Vinkelen og høyden på hodestøtten kan tilpasses til den enkelte pasienten. Det samme gjelder  
knevinkelen og høyden og vinkelen på den oppfellbare fotstøtten.
Overkroppen støttes med et polstret støttebord av rustfritt stål som monteres i festene på   
skallrammen. Til personer som er ømfintlige for trykk, fås en todelt innleggspute.

Sikkerhetsanvisninger
•	 Korrekt bruk av produktet forutsetter at behandlingsansvarlig setter seg godt inn i produktet.
•	 Hoftebeltet	skal	festes	så	stramt	at	pasienten	ikke	kan	gli	ut	av	stolen.	Hvis	Swing	brukes	uten	

benstøtter,	øker	risikoen	for	at	pasienten	kan	gli	ut	av	stolen.	I	disse	tilfellene	må	pasienten	være	
under	konstant	oppsyn,	sittende	i	stolen.

•	 Produktet skal bare benyttes under oppsyn.
•	 Produktet er ikke egnet til transport av personer.
•	 Maksimal pasientvekt er angitt under punktet "Tekniske data" i denne bruksanvisningen.
•	 Ved innstillingsarbeid skal pasienten ikke være i kontakt med de bevegelige delene.

Bruksområder
Swing kan brukes som toalettstol over toalettet, frittstående sammen med en toalettbøtte   
eller som dusjstol. Ta hensyn til følgende:
	
Over toalettet
Åpne toalettsetet og toalettringen. Tilpass høyden på seteskallet til toaletthøyden. Fjern 
toalettbøtten. Kjør toalettstolen baklengs over toalettet og lås hjulene.

Frittstående
Det må alltid benyttes toalettbøtte dersom Swing skal brukes frittstående.
	
Som dusjstol
Swing består av materialer som tåler vann, og kan dermed brukes som dusjstol uten   
betenkeligheter.

Bruksanvisning Swing utgave 1/2013
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Sikre	dusjstolen	(styrehjul)	/	Justere	setevinkelen

Bruk

Sikre dusj- og toalettstolen
Produktet	må	sikres	ved	å	låse	de	fire	styrehjulene,	slik	at	stolen	ikke	triller	utilsiktet.

Bremse/låse	styrehjulene	(med	skotuppen):

Løsne	styrehjulene:

NB: Bremsen er kun konstruert for å hindre at stolen
       triller utilsiktet på flatt underlag. 

Justere setevinkelen
Seteskallet kan justeres trinnløst fra (-) 5° 
aktiv til 30° passiv. For å gjøre dette tryk-
ker du på pedalen <pil> plassert foran til 
høyre på hovedrammen sett i kjøreretnin-
gen. Nå kan du justere seteskallets vinkel 
ved å trykke eller dra lett i skallet. Slipp 
pedalen igjen.

Pedalen kan sikres mot uønsket betje-
ning ved hjelp av låsestiften (på innsiden 
av pedalen). Drei låsestiften til den går i  
inngrep. Beveg om nødvendig lett på  
pedalen for at stiften skal smekke på 
plass. Sperrefunksjonen oppheves ved å 
trekke låsestiften ut og vri den en kvart 
omdreining.

Bremse/låse styrehjulene 

Løsne styrehjulene

Bruksanvisning Swing utgave 1/2013
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Regulere setehøyden / Toalettbøtte

Regulere setehøyden
Høyden på seteskallet kan reguleres i trinn på 2,5 cm. 

For å gjøre dette må du først løsne de to hettemutterne 
<pilene> på festene mellom skallet og hovedrammen på 
begge sider. Nå kan høyden på seteskallet reguleres via 
hullraden. Stram mutterne godt igjen.

Deretter må du etterjustere gassfjæren (bildet under) slik at  
setevinkelen blir riktig. Dette gjør du ved å skru skruen til gass-
fjærfestet <pil> helt ut av gjengeplaten og sette den inn igjen i 
ønsket høyde.

NB: Det må ikke sitte noen i stolen mens innstillingsarbeidet 
       pågår.

Tilbehør

Toalettbøtte
Toalettbøtten føres inn under seteskallet bakfra og skyves så 
langt inn som mulig. Den smale åpningen sørger for at bøtten 
holdes på plass og ikke sklir ut.

NB!  Etter bruk skal toalettbøtten og seteskallet rengjøres 
grundig og desinfiseres. Det må kun benyttes vanlige desinfek-
sjonsmidler.

Bruksanvisning Swing utgave 1/2013
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Hodestøtte / Fotstøtte

Hodestøtte
Vinkelen og høyden på hodestøtten kan tilpasses til den enkelte 
pasienten.

Justere høyden: Løsne skruen A og still inn ønsket høyde.

Justere vinkelen: Løsne skruene B og C og tilpass hodestøtten.

NB: Når justeringen er utført, må alle skruer strammes godt igjen.

Fotstøtte
Fotstøttens	knevinkel,	fotvinkel	og	høyde	kan	reguleres,	og		 	
fotstøtten	kan	felles	opp	for	å	forenkle	på-	og	avstigningen.

Justere høyden: Løsne de to justeringsskruene A og still inn  
ønsket høyde.

Justere knevinkelen: Løsne hendelen B.

Justere fotvinkelen: Løsne først kontramutteren C og flytt der-
etter justeringsskruen D inn- eller utover for å justere fotvinkelen. 
Stram til slutt kontramutteren igjen.

NB: Når justeringen er utført, må skruene og hendelen strammes 
       godt igjen.
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Montering hoftebelte
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Monteringssatsen inneholder følgende:
- 2 stk. fotremmer med spenner og maljehull
- 2 stk. M6 insex skruer/ unbrako skruer
- 2 stk. M6 låsemutter
- 2 stk. M6 planskive
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Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Montering hoftebelte Swing stol

1.Ta av sommerfuglspenne og før beltedel gjennom 
  det forberedte hull i seteenheten (Fig1)

2. Sett på sommerfuglspenne på beltedel, ved å dra 
    beltet gjennom første hull, over midtsperre og   
    ned i andre hull (Fig.2)

4. Belte er nå korrekt festet og vil ikke løsne, eller gå 
    gjennom hullet i seteenheten (Fig.4)

3. Før beltedel tilbake gjennom første hul (Fig.3)

Bruksanvisning Swing utgave 1/2013
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PU-innleggsputer / Pleie og vedlikehold

Todelt PU-innleggspute
For personer som er ømfintlige overfor trykk, leveres en todelt 
PU-innleggspute. Denne kan enkelt fjernes fra stolen f.eks. når 
den skal rengjøres (bruk mildt såpevann).

For å fjerne puten trekker du knottene ut av hullene i sete- 
skallet.

Når puten skal monteres igjen, trykker du knottene inn i hullene 
på seteskallet.

Pleie og vedlikehold
Som ethvert teknisk produkt krever også Swing regelmessig ettersyn. Kontroller derfor dusj- og  
toalettstolen med jevne mellomrom med hensyn til sprekker, brudd, løse eller manglende deler  
og/eller funksjonsfeil. Ta produktet ut av bruk dersom det ikke lenger oppfyller alle funksjoner.
Ved å ta godt vare på dusj- og toalettstolen vil du ha glede av den i lang tid. Rengjør derfor setet og 
understellet regelmessig med mildt såpevann. Ikke bruk blekemidler.
Til desinfisering skal det benyttes vanlige desinfeksjonsmidler. Skyll med rent vann og la stolen 
tørke.	

Merk:	Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, f.eks. løsemidler, harde børster eller lignende.

Bruksanvisning Swing utgave 1/2013
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Kassering / Tekniske data / Konstruksjon

Kassering
•	 Produktet,	tilbehøret	og	emballasjen	er	ikke	vanlig	husholdningsavfall.
•	 Emballasjen,	metall-	og	plastdeler	skal	leveres	til	gjenvinning.
•	 Kontakt	kommunens	renovasjonsavdeling	for	lokale	avfallsforskrifter.
•	 Kassering	skal	skje	i	henhold	til	gjeldende	nasjonale	lover	og	forskrifter.

Tekniske data

Materiale:	 	 	 Se punktet "Konstruksjon"

Mål:
Str. 0 Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4

Setebredde foran 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 51 cm
Setebredde bak 26 cm 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm
Setedybde 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 48 cm
Rygghøyde 49 cm 51 cm 56 cm 61 cm 65 cm
Setevinkel (-) 5°–30° (-) 5°–30° (-) 5°–30° (-) 5°–30° (-) 5°–30°
Høyde på toalettet 47–57 cm 45–55 cm 42–52 cm 42–52 cm 42–52 cm
Total bredde 53 cm 57 cm 63 cm 67 cm 72 cm
Total lengde 65 cm 65 cm 65 cm 70 cm 70 cm
Maks. belastning 60 kg 80 kg 100 kg 100 kg 150 kg

	

Konstruksjon
Seteskallet er laget av UV-bestandig, dyptrukket PE-plast.
Alle metalldeler er laget av rustfritt stål og til dels pulverlakkert.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EØS for medisinsk utstyr.
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Garanti

Garanti
Som en del av våre generelle forretningsvilkår leveres rammene på toalett- og dusjstolen med en 
garanti på 

3 år.

Dersom feilen beviselig kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil, erstattes ødelagte deler 
uten kostnader. Vi påtar oss intet ansvar for endringer og konstruksjonsmessige inngrep utover 
normal tilpasning av produktet til brukerens kropp og størrelse.

Med forbehold om tekniske endringer.

NB: Det er ingen returrett på spesialkonstruerte modeller.

Bruk av produkter fra andre leverandører sammen med våre produkter kan innebære risiko. Med 
mindre produktkombinasjonen er uttrykkelig godkjent av oss, påtar vi oss intet ansvar for skader 
som skyldes slik bruk. 

Mangler som skyldes naturlig slitasje, overbelastning, hardhendt håndtering eller bruk i strid med 
det fastsatte bruksområdet, dekkes heller ikke av garantien.

Garantien bortfaller dersom det ikke brukes originale reservedeler fra Schuchmann ved   
reparasjoner.
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Forhandlerens stempel:

Serienr.:

Produsent: Schuchmann GmbH
Dütestrasse 3

DE-49205 Hasbergen
Germany

Medema Norge AS
Stamveien 6
1481 Hagan

Tlf: 815 32 400
Fax: 67 06 49 90
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Notater:
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