RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština
Rozložení elektrického křesla eFOLDi
Před zahájením umístěte křeslo na volné prostranství
mimo dosah domácích zvířat a malých dětí.
Rozkládání je jednoduché a s trochou cviku ho
zvládnete nastavit během několika sekund.
Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám
procvičit si s křeslem Power Chair.

1

Kolečka proti převrácení a
nabíječka baterií jsou součástí
dodávky vašeho křesla Power
Chair.

2

V případě potřeby nainstalujte
kola proti převrácení. Ty se
jednoduše zatlačí a zajistí
na místě.

3

Elektrickou židli rozložte
jednoduchým zatlačením spodní
části sedadla dolů.

4

Udržujte kabel ovladače mimo
místa sevření, jako jsou
podpěry loketní opěrky.

5

Nainstalujte podpěry loketních
opěrek do štěrbin a zatlačte je
dolů, dokud se nezajistí.

6

Vezměte řídicí jednotku a…

7

…vložte ovládací tyč do úchytu
pod loketní opěrkou…

8

…upravte polohu ovladače a
utáhněte rýhovaným knoflíkem.

9

Vyjměte ovládání obsluhy ze zadní
kapsy a připevněte jej k tyči vzadu.

10

Stáhněte opěrku nohou dolů.

11

Nainstalujte podsedáky podle
obrázku. Ty jsou drženy na místě
pomocí suchých zipů…

12

…ujistěte se, že jsou složené přes
opěradlo a pod sedadlem. Power
Chair je nyní připraven.

kládací elektrické křeslo eFOLDi

1

Mírně povolte rýhovaný knoflík a
vyjměte ovladač.

4

Ujistěte se, že jsou obě loketní
opěrky nastaveny v nejvyšší
poloze…

5

7

Poté sáhněte pod okraj sedadla a
vytáhněte uvolňovací tyč nahoru,
abyste sedadlo uvolnili a...

8

3

Odstraňte ovládání obsluhy a
umístěte jej do kapsy na zadní
straně židle.

… stisknutím malého stříbrného
tlačítka pro nastavení područek.

6

Zkontrolujte, zda jsou přední kola
umístěna dopředu, aby bylo
zajištěno hladké skládání.
Tipem zatáhněte za židli dozadu,
abyste vyrovnali kola

…vytáhněte sedadlo nahoru a
složte elektrické křeslo.

9

Sklopte opěrku nohou.

místěte ovladač a pás
bezpečnostního pásu na sedadlo.

2

Provoz elektrického křesla eFOLDi

Baterie lze vyjmout stisknutím
červeného jazýčku nahoru a zatažením
dozadu.

Zde zapnete hlavní napájení, které napájí
ovladač sluchátka.
Toto vždy vypněte, když křeslo
nepoužíváte, abyste šetřili energii
baterie.

Zapněte ovladač sluchátka.
Ovladač sluchátka má tlačítka pro
nastavení rychlosti a displeje indikující
zbývající energii a nastavení rychlosti

Upozorňujeme, že tento leták má sloužit pouze jako rychlý průvodce. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k
produktu. Jakékoli dotazy, zavolejte nám na číslo 0800 915 0800 nebo napište e-mail na adresu services@efoldi.com

