HURTIGGUIDE – NORSK
Utfolding av eFOLDi Power Chair
Før start, plasser el-stolen på et åpent sted unna
kjæledyr og små barn.
Utfolding er enkel og med litt øvelse vil du kunne sette
den opp på sekunder.
Vi anbefaler deg å øve med elektrisk stol før du begir
deg ut for første gang.

1

Tippesikringshjul og batterilader
følger med Power Chair.

2

onter tippesikringshjulene om
ønskelig. Disse trykkes ganske
enkelt og låses på plass.

3

Fold ut el-stolen ved ganske enkelt
å skyve setebunnen ned.

4

Hold kontrollerkabelen unna
klempunkter som
armlensstøttene.

5

Monter armlensstøtter i sporene
og trykk dem ned til de låses.

6

a kontrollenheten og...

7

...sett styrestangen inn i
armlensbeslaget under
armlenet...

8

…juster posisjonen til kontrolleren
og trekk til med den riflede
knotten.

9

Fjern ledsagerkontrollen fra
baklommen og fest den til stangen
bak.

10

rekk fotstøtten ned.

11

Monter seteputer som vist. Disse
holdes på plass av
borrelåsklaffer..

12

…pass på at disse er brettet over
ryggstøtten og under setet. Power
Chair er nå klar.

Sammenlegging av eFOLDi Power Chair

1

Løsne den riflede knotten litt og
fjern kontrolleren.

Fjern ledsagerkontrollen og
plasser den i lommen bak på
stolen.

2

Plasser kontrolleren og
setebeltestroppen på setet.

4

Sørg for at begge armlenene er
satt i høyeste posisjon...

5

… ved å trykke på den lille
sølvknappen for å justere
armlenene.

6

jekk at forhjulene er plassert foran
for å sikre jevn folding.

7

Nå under kanten av setet og
trekk utløserstangen opp for å
frigjøre setet og...

8

…trekk setet oppover for å folde
sammen el-stolen.

9

Brett inn fotstøtten.

3

Råd trekk stolen bakover for å justere
hjulene

eFOLDi Power Chair operasjon

Batteriene kan fjernes ved å trykke den
røde tappen oppover og trekke bakover.

Du slår på hovedstrømmen her som
driver håndsettkontrolleren.
Slå alltid denne av når stolen ikke er i
bruk for å spare batteristrøm.

Turn the handset controller on.
The handset controller has buttons to
adjust speed and displays to indicate
power remaining and speed setting.

Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en hurtigveiledning. Se vår produkthåndbok for fullstendige
instruksjoner. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler.

