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De eFOLDi Power Chair uitvouwen 
 
Voordat u begint, plaatst u de Power Chair in een open 
ruimte, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen. 
 
Het uitvouwen is eenvoudig en met een beetje 
oefening kun je het binnen enkele seconden instellen. 
 
Wij adviseren u om te oefenen met de Power Chair 
voordat u er voor het eerst 

 

 

   

1 
Anti-tip wielen en acculader 

worden bij uw elektrische 
rolstoel geleverd. 

2 
Monteer desgewenst de anti-tip 
wielen. Deze drukken en klikken 

eenvoudig op hun plaats. 
3 

Vouw de Power Chair uit door 
simpelweg de zitting naar 

beneden te duwen. 

   

4 
Houd de controllerkabel uit de 
buurt van knelpunten zoals de 

armleuningsteunen. 
5 

Installeer armsteunsteunen in de 
sleuven en druk ze naar beneden 

totdat ze vastklikken. 
6 Pak de controller en... 

   

7 
…steek de controllerstang in de 

armsteun die onder de armsteun 
past ... 

8 
...pas de positie van de controller 

aan en draai vast met de 
gekartelde knop. 

9 

Verwijder de bediening van de 
begeleider uit de achterzak en 

bevestig deze aan de stang aan de 
achterkant. 

   

10 Trek de voetsteun naar beneden. 11 

Installeer de zitkussens zoals 
afgebeeld. Deze worden op hun 

plaats gehouden door 
klittenband… 

12 

…zorg ervoor dat deze over de 
rugleuning en onder de zitting zijn 
geklapt. De elektrische stoel is nu 

klaar. 

 



 

 De eFOLDi elektrische rolstoel opvouwen 

   

1 Draai de gekartelde knop iets los 
en verwijder de controller. 2 Plaats de controller en de 

veiligheidsgordel op de stoel. 3 
Verwijder de bediening van de 
begeleider en plaats deze in de 

zak aan de achterkant van de stoel. 

   

4 
Zorg ervoor dat beide 

armleuningen in de hoogste stand 
staan... 

5 
… door op de kleine zilveren knop 

te drukken om de armleuningen te 
verstellen. 

6 

Controleer of de voorwielen naar 
voren zijn geplaatst om soepel 

inklappen te garanderen. 
Tip trek de stoel naar achteren om 

de wielen uit te lijnen 

   

7 

Reik dan onder de rand van de 
stoel en trek de 

ontgrendelingsstang omhoog om 
de stoel los te maken en... 

8 
…trek de stoel omhoog om de 

Power Chair in te klappen. 9 Voetsteun inklappen. 

 
 Bediening eFOLDi elektrische rolstoel 

   

Batterijen kunnen worden verwijderd 
door het rode lipje omhoog te drukken 

en naar achteren te trekken. 

U schakelt hier de hoofdvoeding in die 
de handsetcontroller van stroom 

voorziet. 
 

Schakel dit altijd uit als de stoel niet in 
gebruik is om de batterij te sparen. 

Zet de handsetcontroller aan. 
 

De afstandsbediening heeft knoppen 
om de snelheid aan te passen en 

displays om het resterende vermogen 
en de snelheidsinstelling aan te geven. 

  

Houd er rekening mee dat deze brochure alleen als beknopte handleiding is bedoeld. Zie onze producthandleiding voor 
volledige instructies. Neem bij vragen contact op met uw dealer. 


