
 

SZYBKA PORADA  
 

Rozkładanie krzesła elektrycznego 
eFOLDi 
 
Przed rozpoczęciem należy umieścić Power Chair na otwartej 
przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci. 
 
Rozkładanie jest proste i przy odrobinie praktyki będziesz w stanie 
rozłożyć go w kilka sekund. 
 
Radzimy poćwiczyć z Power Chair przed pierwszą wyprawą. 

 

 

   

1 

Kółka zapobiegające przewróceniu i 
ładowarka akumulatora są 

dostarczane z wózkiem 
elektrycznym. 

2 

W razie potrzeby zamontuj koła 
zapobiegające przewróceniu. Te po 

prostu wciskają się i blokują na swoim 
miejscu. 

3 Rozłóż krzesło elektryczne, po prostu 
naciskając podstawę siedziska w dół. 

   

4 
Przewód kontrolera należy trzymać z 
dala od punktów ściśnięcia, takich jak 

wsporniki podłokietników. 
5 

Zainstaluj wsporniki podłokietników 
w szczelinach i dociśnij je, aż się 

zablokują. 
6 Weź jednostkę sterującą i… 

   

7 
…włóż drążek kontrolera w 

mocowanie podłokietnika pod 
podłokietnikiem… 

8 …wyreguluj położenie regulatora i 
dokręć radełkowanym pokrętłem. 9 Wyjmij kontrolkę operatora z tylnej 

kieszeni i przymocuj do drążka z tyłu. 

   

10 Pociągnij podnóżek w dół. 11 
Zamontuj poduszki siedzenia, jak 

pokazano. Są one utrzymywane na 
miejscu za pomocą rzepów… 

12 
…upewnij się, że są one złożone nad 
oparciem i pod siedzeniem. Krzesło 

Power jest już gotowe. 

 

 



 Składanie krzesła elektrycznego eFOLDi 

   

1 Lekko poluzuj radełkowane pokrętło i 
wyjmij kontroler. 2 Umieść kontroler i pas bezpieczeństwa 

na siedzeniu. 3 Usuń element sterujący dla opiekuna i 
umieść go w kieszeni z tyłu krzesła. 

   

4 Upewnij się, że oba podłokietniki są 
ustawione w najwyższej pozycji… 5 … naciskając mały srebrny przycisk, aby 

wyregulować podłokietniki. 6 

Sprawdź, czy przednie koła są 
ustawione z przodu, aby zapewnić 

płynne składanie. 
Porada Pociągnij krzesło do tyłu, aby 

wyrównać koła 

   

7 

Następnie sięgnij pod krawędź 
siedziska i pociągnij drążek 

zwalniający do góry, aby zwolnić 
siedzisko i… 

8 
…pociągnij siedzisko do góry, aby 

złożyć krzesełko elektryczne. 9 Złóż podnóżek. 

 
 Działanie krzesła elektrycznego eFOLDi 

   

Baterie można wyjąć, naciskając czerwoną 
wypustkę w górę i pociągając do tyłu. 

W tym miejscu włącza się główne zasilanie, 
które zasila kontroler pilota. 

 
Zawsze wyłączaj to, gdy fotel nie jest 

używany, aby oszczędzać energię 
akumulatora. 

Włącz kontroler słuchawki. 
 

Pilot zdalnego sterowania ma przyciski do 
regulacji prędkości i wyświetlacze 

wskazujące pozostałą moc i ustawienie 
prędkości 

  

Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma być jedynie skróconym przewodnikiem. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą 
instrukcją obsługi produktu. 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer 0800 915 0800 lub e-mail hello@efoldi.com 

 


