HURTIGGUIDE – DANSK
Udfoldning af eFOLDi Power Chair
Inden start placeres el-stolen på et åbent sted væk fra
kæledyr og små børn.
Udfoldning er ligetil, og med lidt øvelse vil du være i
stand til at sætte den op på få sekunder.
Vi råder dig til at øve dig med el-stolen, før du begiver
dig ud for første gang.

1

Anti-tip hjul og batterioplader
leveres med din el-stol.

2

Installer anti-tip hjulene, hvis det
ønskes. Disse trykkes og låses
ganske enkelt på plads.

3

Fold el-stolen ud ved blot at skubbe
sædebunden ned.

4

Hold controllerkablet væk fra
klempunkter som
armlænsstøtterne.

5

Monter armlænsstøtterne i
hullerne, og tryk dem ned, indtil
de låser.

6

Tag controllerenheden og...

7

…indsæt kontrolstangen i
armlænsbeslaget under
armlænet...

8

…juster regulatorens position og
spænd med den riflede knap.

9

Fjern ledsagerkontrollen fra
baglommen og fastgør den til
stangen bagpå.

10

Træk fodstøtten ned.

11

Monter sædehynder som vist.
Disse holdes på plads af velcrotapper...

12

…sørg for, at disse er foldet over
ryglænet og under sædet. Power
Chair er nu klar.

Folding the eFOLDi Power Chair

1

Løsn den riflede knap lidt, og fjern
controlleren.

2

Placer controlleren og selebåndet
på sædet.

3

Fjern ledsagerens kontrol og
anbring den i lommen bag på
stolen.

4

Sørg for, at begge armlæn er
indstillet i deres højeste position...

5

… ved at trykke på den lille
sølvknap for at justere armlænene.

6

Kontroller, at forhjulene er
placeret foran for at sikre jævn
foldning.
RÅD Træk stolen bagud for at
justere hjulene

7

Ræk derefter ud under kanten af
sædet og træk udløserstangen
op for at frigøre sædet og...

8

…træk sædet opad for at folde elstolen sammen

9

Fold fodstøtte ind.

eFOLDi Power Chair Operation

Batterier kan fjernes ved at trykke den
røde tap opad og trække bagud.

Du tænder for hovedstrømmen her, som
driver håndsættets controller.
Sluk altid for denne, når stolen ikke er i
brug for at spare på batteriet.

Tænd for håndsættets controller.
Håndsættets controller har knapper til at
justere hastigheden og displays til at
angive resterende strøm og

Bemærk venligst, at denne brochure kun er tænkt som en hurtig guide. Se vores produktmanual for fuldstændige
instruktioner. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler.

