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Alpha højdejusterbar armstøtte med ben
- hverdagskomfort på rette niveau

ALPHA - Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med støtteben og sikkerhedsstop
Model:    6070

Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med støtteben og låsbar positionsbolt til vægmontering. 
Positionsbolten anvendes som sikkerhedsstop i opklappet position. Dette giver stor sikkerhed for brugere/perso-
nale. Alpha Care´s højdejusterbar armstøtte egner sig til brugere, som har behov for ekstra støtte ved toiletbesøg.

Anvendelse:
Handicapboliger, plejeboliger, hospitaler, klinikker, institutioner, resturanter, kontorbyggerier samt private hjem.
Armstøtten kan udløses ved at rykke ud i den fjederbelastede positionsbolt placeret på siden af armstøtten, 
hvorefter armstøtten kan nedklappes. Ønskes positionen fastlåst skal fjederknappen på positionsbolten drejes, 
så den går i indgreb, hvorefter den er fastlåst.

Specifikationer:  
Monteringshøjde over færdigt gulvniveau:   800 mm (overkant arm)

Totallængde fra væg:     850 mm
Justeringshøjde:     140 mm
Max. belastning:     335 kg. (Målt 300 mm fra yderpunkt arm)     
Udførsel:      Hvid pulverlakering (RAL 9016 - glans 80)
Lakerede overflader udført i.h.t. klasse 4, dvs. ved evt. lakfejl opereres med en betragtningsafstand på 3 meter.

Kraftig udførsel
med støtteben

Nem betjening

Enkelt og elegant 
design

Totallængde
armstøtte
850 mm

Sikkerhedsstop

Højdejusterbar/
opklappelig
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     Installationsvejledning - Model 6070

Armstøtten skal jævnligt rengøres/aftørres med et ikke slibende rengøringsmiddel. 
Ved behov for afkalkning af overflader kan dette ske ved anvendelse af en mild opløsning af afkalkningsmiddel.

Montering af armstøtte:

Vi anbefaler at armstøtten monteres i en højde af 80 cm over færdigt gulvniveau (målt til overkant arm).

Ved levering er støttearmen monteret på vægbeslaget således at den kan højdejusteres som følger:
ca. 70 mm nedad og 70 mm opad. Armstøtten kan justeres fra 73 cm - 87 cm. (ca. 140 mm)

Sæt underkanten af vægbeslaget 63 cm over færdigt gulv, og opmærk de 6 skruehuller til vægbeslaget på 
væggen. Herefter fastgøres armstøtten på væggen ved hjælp af de medfølgende montageskruer.

BEMÆRK: 
Ved montering på gibs- eller trævægge skal anvendes andre typer monteringsskruer eller forstærket 
befæstigelse på væggens bagside. Kontakt din skrue-leverandør.

     Positionsboltens funktion:     

     Rengøring og vedligeholdelse:
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Positionsbolten er fabriksmonteret på den ene side af 
armstøtten. 

Positionsbolten skal sikre, at armstøtten kan fastlåses, 
og denne skal altid være i indgreb når armstøtten 
benyttes. Når fjederen er slået til, fungerer den som et 
sikkerhedsstop.

BEMÆRK:
Hvis positionsbolten flyttes til modsatte af side arm-
støtten bør der males eller bruges en gennemsigtig 
lakforsegler for at undgå korrosion.

     Tilbehør:

Papirholder kan leveres som ekstra tilbehør og denne 
skal monteres på undersiden af armstøtten på følgende 
måde:

Demonter de to skruer, der er monteret på armstøttens
underside. 

Monter papirholderen og fastspænd skruerne med en 
unbrako-nøgle.

Husk at vende papirholderen fremad.
 Toiletpapirholder   -   Model:    6006


