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ontgrendel eerst de hoofdsteun d.m.v. de zwarte hendel en breng deze omhoog en
vergrendel deze weer, LET OP: de hoofdsteun is uitsluitend bedoeld ter
ondersteuning van het hoofd en niet bestand tegen zware gewichten of grote
krachten
om de stoel uit te klappen dient u eerst het ‘palletje’ aan de voorkant van de stoel
naar links en dan naar achter te bewegen, het mechanisme is nu ontgrendeld
waardoor de stoel uitgeklapt kan worden
zodra de stoel uitgeklapt staat beweeg dan het palletje weer naar rechts zodat deze
het mechanisme weer vergrendeld
verstel nu de armlegger door de hendel te ontgrendelen c.q. te vergrendelen, LET
OP: de armlegger is uitsluitend bedoeld om de armen te ondersteunen en niet
bestand tegen zware gewichten of grote krachten (dus niet opdrukken aan de
armlegger bij het op de stoel gaan zitten of bij het opstaan uit de stoel
stel nu het borstkussen in d.m.v. het ontgrendelen van de zwarte hendel (aan de
voorkant v.d. stoel bevestigt aan de borststeun) door deze omhoog te brengen, u
kunt nu de borststeun omhoog zetten en kantelen, vergrendel de borststeun weer
d.m.v. de zwarte hendel naar beneden te drukken
de hoofdsteun kunt u evt. in hoogte verstellen d.m.v. het los en vast draaien van de 2
knoppen op de borststeun
het zitje kan in diverse standen gezet worden d.m.v. het knopje in te drukken onder
het zitje waardoor het stelpootje los komt, deze kunt u in 2 standen in het daarvoor
bestemde gaatje zetten, zet het zitje weer terug indien u de stoel inklapt
de achterpoten (met wielen) kunt u op eigen hoogte zetten d.m.v. de knopjes in te
drukken en de poten te verstellen, zorg ervoor dat het palletje altijd weer in een
gaatje valt. Tevens belangrijk is dat de beide poten altijd iets uitgeschoven dienen te
staan (min. 3e gaatje van boven) alvorens de stoel te verrijden is
de kniesteunen kunt u eenvoudig verwijderen d.m.v. de bijbehorende knopjes in te
drukken
Belangrijk: loop geregeld alle bouten en moeren na en draai deze vast indien nodig
Stel de hoofdsteun, armlegger en borststeun regelmatig na indien nodig m.b.v.
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