
Bruksanvisning - Dinky armstøtte for toalett 
 

Introduksjon 
Dinky armstøtte for toaletter er laget med pulverlakkerte stålrør med en monteringsplate på veggen. 
Den er hengslet med et støttestag som tillater at den felles opp og låses i oppreist posisjon. Dinky har 
et høydejusterbart støtteben som hjelper når ekstra støtte er nødvendig. 
 

Bruksanvisning 
Monteringsplaten leveres med ferdig borede hull for fastskruing på veggen. Den bør monteres av en 
kompetent person og festes til en vegg som kan tåle den vertikale belastningen den utsettes for ved 
bruk. 
 

Justering av støtteben 
For å justere høyden på benet, ta tak i hurtiglåsen med tommel og pekefinger og 
dra den ut. Dra benet ut til ønsket posisjon og dytt låsen tilbake i hullet på benet. 
Støttebentet justeres med 8x25 mm intervaller. Høydejustering fra 725 til 925 
mm. MERK: Bestem benhøyde før armstøtten monteres fast i veggen.  

 
 

 Hurtiglås 
 
For å justere høyden på benet, ta tak i hurtiglåsen med tommel og pekefinger og dra den ut. Dra 
benet ut til ønsket posisjon og dytt låsen tilbake i hullet på benet. Støttebentet justeres med 8x25 
mm intervaller. Høydejustering fra 725 til 925 mm. MERK: Bestem benhøyde før armstøtten 
monteres fast i veggen.  
 

Vedlikehold 
Armstøtten er designet for minimalt med vedlikehold og trenger kun i blant å tørkes av med en fuktig 
klut. Bruk vanlige butikkjøpte rengjøringsmiddel og varmt vann. Ikke bruk kraftig 
oppløsende/etsende midler! Kontroller regelmessig festet i veggen og vippepunktene for støtte og 
ben. Tåler vask med vann opp til 85 °C. 
 

Spesifikasjoner 
Artikkelnummer Hjelpemiddelnummer Lengde Maksimal brukervekt 

091357037 199606 740 mm 125 kg 

 

Garanti 
Dinky har 1 års garanti fra kjøpsdato på fabrikk- eller materialfeil. Vennligst ta kontakt med din 
forhandler dersom du oppdager en feil. Produsent og leverandør vil ikke påta seg ansvar for 
eventuelle skader på personer eller eiendeler som en følge av feilbruk eller ignorering av 
instruksjonene over. 
 
 

 


