FLÝTILEIÐARVÍSIR
ð brjóta upp eFOLDi Power Chair
Áður en byrjað er að setja rafmagnsstólinn á opið rými
fjarri gæludýrum og litlum börnum.
Uppbrot er einfalt og með smá æfingu muntu geta sett
það upp á nokkrum sekúndum.
Við ráðleggjum þér að æfa með Power Chair áður en þú
ferð út í fyrsta skipti.

1

Veltivarnarhjól og hleðslutæki
fylgja með rafmagnsstólnum
þínum.

2

Settu veltivarnarhjólin upp ef
þess er óskað. Þessar einfaldlega
þrýsta og læsast á sinn stað.

3

lldu rafmagnsstólnum upp með því
einfaldlega að ýta sætisbotninum
niður.

4

Haltu stýrissnúrunni í burtu frá
klemmustöðum eins og
armpúðastuðningunum.

5

Settu armpúðastuðning í raufin
og þrýstu þeim niður þar til þær
læsast.

6

Taktu stjórnunareininguna og…

7

..stýrðu stýristönginni í
armpúðarfestinguna undir
armpúðanum...

8

…stilltu stöðu stjórnandans og
hertu með hnúða hnúðnum.

9

Fjarlægðu stjórnbúnaðinn úr
bakvasanum og festu hana við
stöngina að aftan.

10

Dragðu fótfestu niður.

11

Settu sætispúða upp eins og
sýnt er. Þessum er haldið á
sínum stað með Velcro flipum ...

12

..vertu viss um að þetta sé brotið yfir
bakið og undir sætinu. Power Chair
er nú tilbúinn.

ð leggja saman eFOLDi Power Chair

1

Losaðu örlítið hnúða hnappinn og
fjarlægðu stjórnandann.

4

7

2

Settu stjórntækið og
öryggisbeltisólina á sætið.

akktu úr skugga um að báðir
armpúðar séu stilltir í hæstu
stöðu...

5

… með því að ýta á litla
silfurhnappinn til að stilla armpúða.

6

Náðu síðan undir brún sætisins
og dragðu losunarstöngina upp til
að losa sætið og...

8

…dragðu sætið upp til að leggja
rafmagnsstólinn saman.

9

3

Fjarlægðu stjórnbúnaðinn og settu
í vasa aftan á stólnum.

Athugaðu að framhjólin séu
staðsett á undan til að tryggja
slétta fellingu.
Dragðu stólinn aftur á bak til að stilla
hjólin saman

Felldu fótfestu inn.

eFOLDi Power Chair Rekstur

Þú kveikir á aðalrafmagni hér sem knýr
Hægt er að fjarlægja rafhlöður með því
símtólstýringu.
að ýta rauða flipanum upp og toga aftur
á bak.
Slökktu alltaf á þessu þegar stóllinn er
ekki í notkun til að spara rafhlöðuna.

Kveiktu á stýringu símtólsins.
Símtólstýringin hefur hnappa til að stilla
hraða og skjái til að gefa til kynna afl
sem eftir er og hraðastillingu.

Vinsamlegast athugið að þessum fylgiseðli er eingöngu ætlað að vera leiðbeiningar. Fyrir allar leiðbeiningar, vinsamlegast
skoðaðu notendahandbókina okkar.
Allar spurningar, vinsamlegast hringdu í okkur í síma 0800 915 0800 eða sendu tölvupóst á hello@efoldi.com

