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Läs igenom denna manual före användande av 
produkten
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Teknisk data
Längd:         730 mm
Bredd:        540 mm
Justerbar höjd sits:        450 - 550 mm
Total höjd:                       840 - 940 mm
Vändradie:                             680 mm
Egenvikt:                    8,6 kgs
Väskans strl   540x490x170 mm
Färg:                         Svart
Max last :            120kg

Tack!  för att du valt en duschstol från Per-
nova Hjälpmedel .

För att undvika skador vid hantering och an-
vändning, ska denna manual läsas igenom.
I manualen är Brukaren den person som 
sitter i stolen. Hjälparen är den person som 
manövrerar stolen.

AMIGO är en mobil dusch- och toalettstol 
avsedd att användas för att underlätta 
hygienbestyr för personer med rörelsened-
sättningar. Den är utformad för att användas 
i dusch, vid handfat eller över toaletten samt 
för transporten till och från hygienrummet. 
Varje detalj på stolen är gjord för att under-
lätta för såväl brukare som vårdare.

AMIGO kan användas av personer som vä-
ger max 120 kg.

AMIGO är testad och uppfyller kraven enligt 
EN ISO 10993-1, SS EN 12182.

SE TILL ATT: 
När man monterar ihop stolen att samtliga 
bultar/Skruvar är ordentligt åtdragna samt 
att alla Clips till ben och armstöd har gått 
igenom rören, detta kan man se genom 
att clipsets pinne har gått igenom till andra 
sidan av rörets borrade hål. När detta ge-
nomförts ska stolen inte ha några rörelser .

VARNING: Denna stol kan endast användas 
när golvet är plant och utan hinder. Lutan-
de och ojämna underlag kan vara farligt för 
brukaren med risk för tippning.
Säkerhetsrisk:
Risk att fasta vid armstöden.
Stå inte på fotstödet eller fotstödsrören, 
tipprisk
Maximum maxlast: 120 kg.
Sittposition kan påverka stabiliteten.

Underhåll och renöring
För att upprätthålla funktion och säkerhet bör 
du regelbundet:
• Rengöra stolen med vanliga rengöringsme-
del som tvål lösningar eller rengöring med 
alkoholinnehåll men utan slipmedel. Skölja 
och torka.
• Hålla hjulen rena från hårstrån, damm och 
tvålavlagringar



Före användande:
Läs igenom manualen.
AMIGO är en mobil toa/dusch och vilostol 
avsedd för hygienskt användande och vila. 
AMIGO är avsedd att användas inomhus för 
att underlätta hygienbestyr för personer med 
rörelsenedsättningar. Den är utformad för 
att användas i dusch, vid handfat eller över 
toaletten samt för transporten till och från 
hygienrummet.  Amigo kan användas till per-
soner upp till  maximum 120 kg.

Underhåll:
För att behålla stolen i god kondition bör 
man regelbundet:

- Rengöra stolen med såpvatten eller 
alkohol, blekmedel och klor bör undvikas. 
Skölj och låt torka
- Håll hjulen fria från damm och hår, 
såprester och annat som geggar igen rör-
liga delar
- Om din AMIGO stol inte är i perfekt 
skick, kontakta din handlare

Förflyttning:
Över tröskel - stolen endast.
Vid överflyttning över tröskel skall gum-
miKilar eller likvärdigt användas på båda 
sidor om tröskel, Höjden på denna avgörs 
av tröskelns bygghöjd.
Vid parkerat läge skall hjulen låsas.

Bedöm riskerna och notera eventuella 
ojämnheter, det är trots hjälparen som är 
ansvarig för brukarens säkerhet.
Hjulen skall alltid hållas låsta när över-
flyttning sker mellan enheter som bilstol, 
rullstol, säng eller annat hjälpmedel.



MONTERINGSINSTRUKTION

Starta upp med att montera ryggstödet 
(2) mot sittramen (1), använd avsedda 
skruvar.
Fortsätt med bågen för fotstöd (3)
använd avsedda skruvar och Clips, 
obeservera att det finns två storlekar 
på clips. De större till bendelar och de 
mindre till armstöd.

Stick in skruvarna i de förborrade hålen 
avsedda för armstöden, montera arm-
stöden när du har stolen uppoch ner. 
Dra åt skruvarna med fingrarna, inga 
verktygs är nödvändiga.

Lägg sittramen på golvet (1).

Montera rören (11) till medföljande hjul (12)  
som också har rör. Justera till lämplig höjd, 
lås med clips av större storlek (13).

Continue with pipe nr two, three and four.
Make sure the coulor marks are at the 
same ide as drilled holes. 

Avsluta med att låsa röret till sittramens 
korta rör (14).
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Montera armstöden genom att 
sticka in dess rör i håltagningen 
på ramen använd medföljande 
bultar/skruvar.  Inga verktyg be-
hövs.
-VIKTIGT: Förbered med att sticka 
in de två bultar halvvägs in i hålen 
från insidan av ramen på var sida i 
de borrade hål som är avsedd för 
armstöden.

PAKETERING:
1. Starta med den polstrade sitsen, lägg den 
UppochNer
2. Sedan sittramen
3. Ryggstödet med bockade rören neråt
4. Fotstödsramen
5. Dags för att vika över den tygdel som sitter 
fast i väskan
Fortsätt med 
6. Hjulen med rören, kan demonteras med 
rörmellanbit kvar i röret som tillhör hjulen 4x
7. Armstöden på var sin sida 
Avsluta med att dra åt Velcro/kardborreban-
det över alltihopa. Stäng blixtlåset och ni är 
beredd för nästa äventyr.

1

2

3

4

6

5

7



TILLBEHÖR

SUPPORT BÄLTE FOTSTÖD I ALUMINIUM

Extra sits I PU material (Halvhård)

Sittring i Antidecubitus material används till  
extra känsliga för tryck.
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