
Harry,
Heathfieldstol



Denna bruksanvisning ger information om användningsområde 
och skötselråd för Harry, Heathfield stolen samt beskrivning av 
några av de vanligaste tillbehören.
Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa skötselråden, 
så hoppas vi att ni får god nytta av stolen.
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Kontroll vid leverans

Stolen levereras monterad, tillsammans med eventuella tillbehör 
enligt beställning. Kontrollera stolen för eventuella skador innan 
den tas i bruk.



Användningsområde

Harry, Heathfield stolen är lämplig för barn från 2 år till unga vuxna 
som behöver visst stöd i sittande. Ett flertal tillbehör finns 
tillgängliga för att stolen ska kunna möta de behov som finns.

Harry, Heathfield stolen kan väljas med höj- och sänkbara eller 
fasta armstöd. Vid beställning väljs även plan eller formad sits samt 
hög eller låg rygg. Stolen finns i ett flertal fäger.



Teknisk beskrivning

A. Ryggstöd
B. Höj- och sänkbart armstöd
C. Stödben
D. Höftbälte
E. Formad sits
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Kontroll vid leverens

Kontrollera först kartongens yttre för eventuella 
transportskador. Detta bör göras i samband med leverens.

Stolen levereras monterad. Eventuella tillbehör som inte kan 
levereras påmonterade är packade separat. Släng 
omedelbart bort all plast, eftersom det kan utgöra 
kvävningsrisk.

Kontrollera alla delar och kontakta direkt Mayday Aid AB vid 
eventuella fel.



Inställningar

Justering av sitsdjup
Sitsdjupet justeras genom att de 
två handskruvarna (A, bild 2) under 
sitsen lossas och sitsen skjuts framåt 
eller bakåt tills dess att önskat 
sittdjup är uppnått. Skruva fast 
skruvarna igen för att låsa läget.

Ett riktmärke är att hålla cirka 25 mm 
mellanrum mellan knäts baksida och 
sitsens framre kant för att undvika 
tryck.

Justering av sitthöjd
Sitthöjden justeras genom att de två 
skruvarna på stödbenens utsida (A, 
bild 3) respektive insida (B, bild 3) 
lossas med den medföljande 
insexnyckeln. 
Se till att alla stödben är inställda på 
samma höjd innan skruvarna sätts 
på plats och skruvas åt. Kontrollera 
att stolen står stabilt innan brukaren 
sätter sig. Bild 3
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Justering av armstöd
Observera att detta enbart gäller 
stolar med justerbara armstöd.

För att justera armstödens höjd lossas 
handskruvarna (A, bild 4) på 
armstödets sida och skjuts uppåt eller 
nedåt till önskad höjd. Skruva sedan 
fast skruvarna igen. Se till att båda 
armstöden ställs in på samma höjd.

Armstöden kan sänkas till samma 
höjd som sitsen, för att förenkla 
förflyttning. Gäller dock ej storlek 1.

Höftbälte
Höftbältet låses genom att A (bild 5) 
förs in i B (bild 5) tills ett klick hörs. 
Höftbältet öppnas genom att båda 
sidorna på A trycks in. 
Höftbältets längd justeras genom att 
dra åt eller lossa bältet i 
bältesklämman.

Höftbältet kan tas loss för rengöring 
eller dylikt genom att de lossas från 
knappfästena under sitsen (A, bild 6).
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Bild 7

Några vanliga tillbehör

Bord
Bordet (bild 7) skjuts på armstöden 
och block på bordets undersida rote-
ras för att låsa bordet i position.

Armstöden måste vara ställda i exakt 
samma höjd innan bordet monteras.

Abduktionskloss
Abduktionsklossen monteras under 
sitsen och skjuts framåt eller bakåt till 
önskad position innan den låses med 
handskruven (A, bild 8).

Bas med hjul
Placera de bakre stödbenen vid de 
bakre blocken på basen. Använd de 
medföljande skruvarna och fäst 
stödbenen vid blocken.
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Ställbart fotstöd
Det ställbara fotstödet monteras på 
stolen genom att de främre benen 
skjuts in mellan basens sidor och 
fästs med de medföljande skruvarna.

Fotstödets höjd och vinkel kan 
anpassas till brukaren genom att 
handskruvarna (A, bild 10) lossas och 
plattan ställs i det läge som önskas.
Skruva åt handskruvarna igen innan 
fotstödet används.

Vändbar fotplatta
Fotplattan och medarna monteras på 
stolens stödben med de fyra 
medföljande skruvarna (A, bild 11).
Tillbehöret kan monteras så att 
fotplattan antingen ligger direkt på 
golvet eller på medarna, vilket ger en 
förhöjning på några cm.
Skruva åt skruvarna ordentligt innan 
stolen ska användas.

Dynor
Det finns ett flertal olika modeller 
och storlekar på dynor som ger stöd 
för bäckenet och ländryggen. Se de 
olika modellerna och storlekarna på 
beställningsguiden.
Sidostöden (bild 12) kilas in 
under armstöden och kan därför bara 
användas på stolar med justerbara 
armstöd.
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Övriga tillbehör
Det finns ett flertal tillbehör till Heathfieldstolen som inte visas 
i denna bruksanvisning. Dessa visas på  beställningsguiden. 
Kontakta gärna Mayday Aid AB för hjälp med anpassning av 
stolen.

Teknisk data
(alla mått anges i mm)

Storlek  Sitthöjd Sittbredd Sittdjup
   1  190-240     240  180-240
   2  210-310     280  220-310
   3  270-340     320  260-340
   4  310-410     360  320-410
   5  350-450     430  370-470
   6  400-500     430  450-550

Rengöring
Stolens trädelar och klädseln rengörs med en fuktig trasad 
och milt rengöringsmedel. Höftbältet kan vid behov rengöras i 
tvättmaskin på låg temepratur och hängtorkas. Höftbältet får 
en torktumlas. Blekmedel, starka lösningsmedel, slipmedel, 
syntetiska rengöringsmedel och antibakteriella rengörings-
medel får ej användas.

Garanti
Harry, Heathfieldstolen är CE-märkt och har 2 års 
garanti, förutsatt att stolen används på det sätt 
den är avsedd att användas och att det inte 
utsätts för yttre åverkan. Kontakta Mayday Aid 
vid frågor gällande garantin.



Säkerhetsanvisningar

Lämna aldrig brukaren ensam i stolen utan uppsikt.

Alla inställningar ska göras innan brukaren sätter sig i stolen.

Stolen får en bart användas inomhus och på plant golv.

Överskrid aldrig max belastning.

Använd alltid höftbältet eller motsvarande tillbehör när 
brukaren sitter i stolen.

Endast originaldelar och -skruvar får användas till stolen.

När bord används till storlek 1 och 2 måste stolen utrustas 
med medar, fotstöd eller bas med hjul för att bli stabil. Det 
finns annars en risk att stolen tippar.

Förvara stolen i en rumstempererad och torr miljö. Får inte 
stå i direkt solljus.



Harry, Heathfield stolen

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35

434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent:

G&S SMIRTHWAITE LDT
17 Wentworth Road

Heathfield
Devon TQ12 6TL

Tel +44 1626 835552
Fax +44 1626 835428

info@smirthwaite.co.uk
www.smirthwaite.co.uk


