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Hepro Aktiv arbeidsstol  

For modellene G1- og G2 Aktiv 

 

 

Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! 

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav: 
 

EN 12182 EN 1021 – 1 
EN 1335-1, 2, 3 EN 1021 – 2 
EN ISO 14971  
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Tilsiktet bruk 

Hepro Aktiv arbeidsstol er laget for å være til hjelp for personer som har problemer med å 

stå eller flytte seg til og fra arbeidsplassen. Stolen har store spaker med tydelige symboler og 

kan enkelt justeres slik at den passer ergonomisk mens den samtidig tar hensyn til kroppens 

bevegelser. Den gir god plass til beina og triller lett men står stødig når bremsen er aktivert.    

 

Montering og regulering av ryggen 

Ryggen er ikke montert når stolen leveres. Den monteres ved å 

trykke den forsiktig ned over ryggstolpen mens man samtidig 

holder inne reguleringsknappen på høyre side. Trykk ryggen 

helt ned. Etterpå brukes samme knapp for å løsne og regulere 

til ønsket høyde.  

 

 

 

 

 

Regulering av armlener 

Armleneputen kan enkelt skyves frem eller tilbake.  

Høyden reguleres ved å holde oppe den utvendige kappen og 

flytte armlenet dit det passer for deg.  

Hele armlenet kan vippes bort ved å trykke opp plasthendelen 

helt nederst.  

 

  



Arbeidsstoler 

 

Bruksanvisning  

 

 

HEPRO AS •  

Tlf. +47 756 94 700 •   

www.hepro.no 

Reguleringer  

Ved å løfte spake 1 utløses gassfjæra og stolen kan heves eller senkes.  

Spake 2 åpner seteglideren og setet kan flyttes frem eller tilbake 

Spake 3 har to funksjoner. Vri bakover og stolens ryggvinkel kan endres. Vri fremover 90⁰ og 

både sete og ryggvinkel er frikoblet og innstiller seg 

etter kroppen.  

For modeller med seterotasjon vris spake 4 for å åpne 

rotasjonen. Vri rattet slik pila viser; mot O. Det trenges 

mindre håndkraft dersom du «vrikker» litt på setet når 

du åpner. Den låser selv på hver 90⁰.  

Hjulbremsen låses ved å skyve bremsehendelen 

framover. Da låses både rotasjon og sving slik at stolen 

står helt i ro.  

 

Regulering av bremsespaken 

Bremsespaken kan flyttes sidevegs ved å 

løsne de to unbrakoskruene(1) som holder 

spaken. Spaken kan også flyttes til andre 

siden. Posisjonen låses ved å stramme 

skruene.  Bruk 2,5 mm unbrakonøkkel som 

leveres med stolen. (Den henger på høyre 

side i senter av hjulkrysset)  
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Rengjøring 

Trekket kan vaskes på 60 °C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og 
understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann. 

 

 

Garanti 
Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt 
Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll 

Dersom stolen er brukt i samsvar med bruksanvisningen yter Hepro 2-års garanti mot 
material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal 
produktets serienummer alltid oppgis som referanse. 

 

 

Sikkerhet 

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som “leketøy” for barn. Største tillatte 
brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt. 

Ikke stå på fotringen! Stolen kan velte! 

Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet ved bruk 
av åpen ild nær stolen  


	Rengjøring
	Trekket kan vaskes på 60  C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.
	Ikke stå på fotringen! Stolen kan velte!
	Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet ved bruk av åpen ild nær stolen

