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NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! 

 
Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende 
krav og standarder: 
EN 12182  EN 1021-1 
EN 13751  EN 1021-2 
EN 1728  EN 1022 
EN 60601-1  EN 597-1 
EN 60601-1-2  EN ISO 14971 
MDD 93/42/EEC   
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Bruksområder  
 
Arctic løftestol er beregnet til personer som kan ha vanskelig for å sette seg i eller komme 
seg opp av en vanlig stol. Den er komfortabel og har mange reguleringsmuligheter, slik at 
den vil passe til de fleste. Ryggen er to-delt med vinkel- og høyderegulering av øvre del. 
Brukervekt kan være opp til 165 kg. Bredde i setet kan reguleres mellom 50 og 60 cm 
 
Arctic Maxi har samme bruksområde, men er beregnet til brukere som er noe tyngre. 
Brukervekten er opp til 260 kg. Bredde i setet er 60 cm. Ryggen er hel, men vinkelen på 
øvre del kan reguleres.  
 
Arctic Mini er vår minste løftestol. Den har samme bruksområde som de øvrige, men er 
beregnet til mindre personer, selv om brukervekten er opp til 150 kg. Setebredden er bare 
40 cm. Setet er kortere sammenliknet med de andre Arctic modellene. Arctic Mini har hel 
rygg uten vinkelregulering av øvre del.  
 
Alle 3 modellene kan leveres med tilt-mekanisme, noe som muliggjør regulering slik at 
leggene kommer høyere enn hjertet i hvilestilling og dermed gir god drenasje mot hjertet. 
 
 
 

 
 
Montering av rygg – Alle modeller 

Plaser venstre metallhylse A over den lange   
tappen B, som vist på bildet. Plaser så den 
høyre hylsen D over den korte tappen C. 
Press deretter ryggen helt ned på tappene 
slik at de bunner mot rammen.  
 

 

 

Bærehåndtak 
Stolen leveres med 2 stk. bærehåndtak. Disse håndtakene er laget for å forenkle forflytting 
av stolen over lengere distanser. Når stolen er i bruk må håndtakene fjernes. Dette gjøres 
slik: 

Vipp stolen forover slik at den hviler på benstøtten og forkant av armlener. 

Håndtakene er festet i hull under sokkelplaten. Bruk en skrutrekker eller lignende til å 
bende disse ut av hullene. 
 

 
  
  

A 
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Regulering av sittehøyde 
For å oppnå best mulige sittekomfort er det 
nødvendig at sittehøyden reguleres slik at 
den passer til brukeren. Dette gjøres slik: 
 

Vipp stolen forover slik at den hviler på 

benstøtten og forkant av armlene. 

Søylen løses ved å åpne skruene D  

 Trekk så ut den fjærbelastede bolten E  

Sokkelen kan nå flyttes til ønsket posisjon. 

Slipp fjærbolten slik at den kommer på 

plass i nærmeste hull og lås søylen med 

skruene. Stram godt til.  

Arctic Maxi har skruene på motsatt side 

NB! Regulering av sittehøyden for stoler 

med Tilt-funksjon er nærmere beskrevet i 

servicemanualen.  

 

 
 
 
 

 

 

Regulering av sittedybde 

Seteputen er festet til seteplaten med  
borrelås (Velcro) og kan trinnløst reguleres i 
dybden: Ta løs puta og legg den tilbake der 
det passer best 
 
Seteplaten er festet til seterammen med 2 
bolter med vingemuttere. Seteplaten har 3 
hull slik at den kan flyttes til 3 forskjellige 
plasseringer.  
 
Som standard er platen festet i fremste hull. 
Platen kan da flyttes frem to hakk til.  
 
Ved å kombinere plasseringen av seteplaten 
og seteputen finner man som regel en 
setedybde som passer 
 

 

D 

E 
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Endre vinkel på setet 
Ved å stramme på rattene under setet kan 
man endre vinkelen på setet. Det er et ratt på 
hver side. 
 
Dersom seteplaten er flyttet fram må 
vingemutrene som holder denne nede løsnes 
litt. Når vinkelen er justert strammes 
vingemutrene slik at setetplaten sitter godt 
fast 

 

 

 

 

 

 

Betjening av svinglås (for modeller med 
svingfunksjon) 
 
For å kunne svinge stolen løftes spaken K. 
Når den slippes, låses stolen i nærmeste 
”låsehull”.  
 
Stolen kan svinge 180° og låse for hver 15°.  
Spaken leveres som standard på høyre side, 
men kan enkelt flyttes til venstre side. 
 
 
 
 

 
K 
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Regulering av ryggens øvre del – gjelder 
ikke Arctic Maxi og Mini 
Ryggens øvre del kan brukes til å forlenge 
ryggen. Løft den opp, eller trykk den ned. 
Den låser trinnvis.  
 
Øvre del av ryggen kan også vinkles. Bøy 
den fram eller tilbake til du finner posisjon 
som passer for deg 
 
Dersom man ønsker en kortere rygg kan den 
øvre delen løftes helt av 

 

Regulering nakkeputen 
Nakkeputen er “løs” og henger gjennom en spalte bak på ryggen. Et lodd, som motvekt til 
puten, sørger for at den forblir i ønsket posisjon. 
 
Dersom man velger å bruke kun nedre del av ryggen kan nakkeputen flyttes ned.  
 

 
 
Regulering av armlene 
Armlenet kan høyde reguleres ved å løsne 
rattet L og flytt armlenet dit det passer best, 
Lås så med rattet 
 
Dersom armlenet flyttes helt ned vil det flukte 
med setet og gjøre det mulig å komme seg 
inn i stolen fra siden.  
 

 

L 
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Armlenene kan flyttes ut 5 cm på hver side. 
Løsne skrallefestet og dra armlenet til ønsket 
posisjon og fest godt med skrallefestet.  
Dersom armlenene flyttes helt ut på begge 
sider, vil rygg og sete til vår Arctic Maxi stol 
passe.  
 
OBS! 
Armlenene kan ikke flyttes dersom de er 
justert helt ned, det må i så fall løftes et par 
cm. Flytting av armlener er ikke mulig på 
Maxi og Mini 

 

 

 

 

 

Regulering av benstøtten 
Benstøtten er festet til saksemekanismen med 2 glideskinner. Et strammebånd trekker 
puten inn i lengden når benstøtten kjøres inn. Benstøtten ”vokser” i lengden ved utkjøring 
og går tilbake ved innkjøring. Hensikten er å få korrekt plassering av benstøtten i forhold til 
brukerens lengde. 
Arctic Mini og Maxi har ikke ″Voksende″ benstøtte. Den må stilles inn slik at den passer. 
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Rengjøring 
Trekk av stoff kan vaskes i maskin med temperatur opp til 60 °C. Trekket må ikke tørkes i 
tørketrommel! Etter at trekket har tørket, kan det strykes forsiktig. Møbelrens kan benyttes 
på flekker. Øvrige deler tørkes rene for støv 
 
Trekk av hud støvtørkes forsiktig ved hjelp av mildt såpevann og fuktet (ikke våt) klut eller 
svamp. Hudtrekkene bør behandles en gang i året med nøytral lærbehandlingskrem. 
 

  

 
Betjening av håndkontroll Linak 
Håndkontrollen henger i bøylen på utsiden 
av armlenet på høyre side som standard. 
Bøylen kan flyttes til venstre side. 
Håndkontrollen virker slik:  
• De to hvite styrer seteløftet. 
• De to røde styrer benstøtten.  
• De to gule styrer vinkelen på tiltet (Tilt 
modell). 
• De to grønne styrer sete- og benstøtte 
samtidig (modeller med synkron bevegelse) 

  

 

 
Betjening av håndkontroll TiMOTION 
Håndkontrollen henger i bøylen på utsiden 
av armlenet på høyre side som standard. 
Bøylen kan flyttes til venstre side. 
Håndkontrollen virker slik:  
• De to hvite styrer seteløftet. 
• De to røde styrer benstøtten.  
• De to gule styrer vinkelen på tiltet (Tilt 
modell). 
• De to hvite styrer sete- og benstøtte 
samtidig (modeller med synkron bevegelse) 

For stoler med Tilt 
 

For Synkrone 

stoler 

 
For Std. stoler 

 

 
 
Tilt av sitteenheten (for modeller med tilt funksjon) 
Denne funksjonen gjør at hele sitteenheten kan tiltes uavhengig av vinkelen mellom sete og 
rygg. Den kan bare aktiveres når setet er i laveste posisjon.  
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Garanti 
Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 2-års garanti mot material- 
og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets 
serienummer alltid oppgis som referanse. 
 

SIKKERHET 
Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som “leketøy” for barn. 
Overbelastning kan føre til skade både på bruker og produkt. 
Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt 
Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll. 
 

ADVARSEL 

Ikke la din egen tyngde komme fremover på, eller la andre personer sitte på fotputen 
mens den er oppe. Stolen kan da velte! 

Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, så må det vises forsiktighet ved 
bruk av åpen flamme nær produktet, for eksempel ved røyking.  

Kontroller alltid at ingen personer eller kjæledyr er under stolen før elektriske funksjoner 
kjøres. Løftemekanismen kan da utgjøre klemfare. 
 
NB! Arctic Maxi: Kjør alltid inn fotputen før løftet starter! 
 

 
 

  


	Håndtakene er festet i hull under sokkelplaten. Bruk en skrutrekker eller lignende til å bende disse ut av hullene.

