SNABB GUIDE – SVENSKA
Fäll ut eFOLDi Elstol
Innan du börjar placera elstolen på ett öppet utrymme
borta från husdjur och små barn.
Utvecklingen är enkel och med lite övning kommer du
att kunna ställa in den på några sekunder.
Vi rekommenderar att du tränar med elstolen innan du
ger dig ut för första gången.

1

Tippskydd och batteriladdare
medföljer din elstol.

2

Montera tippskyddshjulen om så
önskas. Dessa trycks och låses helt
enkelt på plats.

3

Fäll ut elrullstolen genom att helt
enkelt trycka ned sätesbotten.

4

Håll kontrollkabeln borta från
klämpunkter som
armstödsstöden.

5

Montera armstöden i spåren och
tryck ner dem tills de låses.

6

Ta kontrollenheten och..

7

…för in styrstången i
armstödsbeslaget under
armstödet...

8

…justera regulatorns läge och dra
9
åt med den räfflade vredet.

10

Dra ner fotstödet.

11

Montera sittdynor enligt bilden.
Dessa hålls på plats av
kardborreband...

Ta bort assistentkontrollen från
bakfickan och fäst den på stången
baktill.

…se till att dessa fälls över
12 ryggstödet och under sätet. Elstolen
är nu klar.

Fällning av eFOLDi Elstol

1

4

7

Lossa den räfflade vredet något
och ta bort kontrollen.

2

Se till att båda armstöden är
inställda i sitt högsta läge...

5

Nå sedan under kanten av sätet
och dra frigöringsstången uppåt
för att frigöra sätet och...

8

Placera kontrollenheten och
säkerhetsbältesremmen på sätet.

3

… genom att trycka på den lilla
silverknappen för att justera
armstöden.

6

…dra sätet uppåt för att fälla ihop
elstolen.

9

Ta bort åtkomstkontrollen och
placera den i fickan på baksidan av
stolen.

Kontrollera att framhjulen är
placerade framåt för att
säkerställa smidig hopfällning.
Dra stolen bakåt med spets för att
rikta in hjulen

Fäll in fotstödet.

eFOLDi Elstol Drift

Batterierna kan tas bort genom att
trycka den röda fliken uppåt och dra
bakåt.

Du slår på huvudströmmen här som
driver handkontrollen.
Stäng alltid av detta när stolen inte
används för att spara på batteriet.

Slå på handkontrollen.
Handenhetens kontroller har knappar för
att justera hastighet och displayer för att
indikera återstående effekt och
hastighetsinställning

Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, se vår
användarhandbok. Har du frågor, vänligen ring oss på 0800 915 0800 eller maila services@efoldi.com

