HITRI VODNIK - Slovenščina
Odpiranje stola eFOLDi Power Chair
Preden začnete, postavite električni stol na odprt
prostor stran od hišnih ljubljenčkov in majhnih otrok.
Razvijanje je preprosto in z malo vaje ga boste lahko
postavili v nekaj sekundah.
Svetujemo vam, da vadite z električnim stolom, preden
se prvič odpravite ven.

1

Kolesa proti prevrnitvi in
polnilnik za baterije so priložena
vašemu stolu Power Chair.

2

Po želji namestite kolesa proti
prevrnitvi. Te preprosto pritisnete in
zaskočite na svoje mesto.

3

Raztegnite električni stol tako, da
preprosto potisnete spodnji del
sedeža navzdol.

4

Krmilni kabel naj bo proč od
točk stiskanja, kot so nosilci
naslona za roke.

5

Namestite opore za naslone za
roke v reže in jih pritisnite navzdol,
da se zaskočijo.

6

Vzemite krmilno enoto in…

7

...vstavite krmilno palico v
nastavek naslona za roke pod
naslonom za roke ..

8

…nastavite položaj krmilnika in ga
zategnite z narebričastim
gumbom.

9

Odstranite nadzorni upravljalnik iz
zadnjega žepa in ga pritrdite na
palico na zadnji strani.

10

Povlecite naslon za noge
navzdol.

11

Namestite sedežne blazine, kot je
prikazano. Te držijo na mestu z
ježki ...

12

…prepričajte se, da sta zložena čez
naslonjalo in pod sedež. Električni
stol je zdaj pripravljen.

Zlaganje stola eFOLDi Power Chair

1

Rahlo popustite narebričen gumb
in odstranite krmilnik.

3

Odstranite nadzorni nadzor in ga
položite v žep na zadnjem delu
stola.

5

… s pritiskom na majhen srebrn
gumb za nastavitev naslonov za
roke.

6

Preverite, ali so sprednja kolesa
nameščena naprej, da zagotovite
gladko zlaganje.
Namig povlecite stol nazaj, da
poravnate kolesa

8

…potegnite sedež navzgor, da
zložite električni stol.

9

Zložite naslon za noge.

2

Namestite krmilnik in pas za
varnostni pas na sedež.

4

Prepričajte se, da sta oba
naslonjala za roke nastavljena v
najvišji položaj ...

7

Nato sezite pod rob sedeža in
povlecite sprostitveni drog
navzgor, da sprostite sedež in…

eFOLDi Power Chair Delovanje

Baterije lahko odstranite tako, da rdeč
jeziček pritisnete navzgor in povlečete
nazaj.

Tukaj vklopite glavno napajanje, ki napaja
krmilnik slušalke.
To vedno izklopite, ko stola ne
uporabljate, da prihranite energijo
baterije.

Vklopite krmilnik slušalke.
Krmilnik slušalke ima gumbe za
prilagajanje hitrosti in zaslone, ki
prikazujejo preostalo moč in nastavitev
hitrosti

Upoštevajte, da je ta brošura namenjena le hitremu vodniku. Za popolna navodila si oglejte naš priročnik za uporabo izdelka.
Vsa vprašanja nas pokličite na 0800 915 0800 ali e-pošto na services@efoldi.com

