Montagehandleiding
“708D”

1. Onderdelen

Volgnr.
1
2
3
4
5
6

Omschrijving
Kruis
Handgrepen
Rug
Armkussens
Armsteunen
Aandrijfwielen

L

Aantal
1
2
1
2
2
2

Volgnr.
7
8
9
10
11
12

Omschrijving
Grijphoepels
Remmen
Trapdop
Stuurwielen
Zit
Voetsteunen

Aantal
2
2
1
2
1
2

Gevaar voor letsel - Plaats uw
vingers niet tussen het kruis!

4. Monteren / verwijderen voetsteunen

2. Monteren / verwijderen
aandrijfwielen (quick release as
aanwezig)
Druk op drukknop

.
Houd de voetsteun
zijdelings aan het
rolstoel frame ter
hoogte van de
voetsteun
bevestigingen.

3. Uitvouwen / opvouwen rolstoel
Uitvouwen: Duw
op de handgrepen
en trek deze uit
elkaar. Vervolgens
duwt U op
de zitbuizen,
totdat de
rolstoel
volledig is
uitgevouwen.

Opvouwen: Neem de zit
vooraan en achteraan in
het midden vast en trek
deze omhoog.

Vouw de voetplaten
naar beneden of boven.
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Trek eerst hendel
naar voren om
de voetsteun te
kunnen
verwijderen.

Vouw de voetplaten naar beneden of boven.
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5. Instellen van de voetsteun

7. Bedienen van de rem

Draai schroef
los om de
voetsteun te
verstellen.

De minimum lengte is wanneer de
buis van de voetsteun veranderd van
hexagonaal naar rond.

Neem hendel vast om de
rem te activeren.

8. Zit in een motorvoertuig (gecrash test)
De bevestigingspunten om de rolstoel + patiënt
vast te maken zijn gemarkeerd op de rolstoel met
symbool.

De maximum lengte is aan het
merkteken in de buis (Dit
merkteken is een rechte streep) en
voetplaat meer dan 60 mm van de
grond.

6. Monteren / verwijderen armsteunen

9. Rijden met de rolstoel

Helling

Trek eerst hendel naar
achteren om de armsteun te
kunnen verwijderen.
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Afrijden trottoir
Voorwaarts Achterwaarts

Oprijden trottoir
Met begeleider Zonder begeleider

