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Ved sidelæns forflytning:
1) Slå stolens armlæn op og lås ALLE hjulene
2) Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på 
     stolen
3) Til urolige brugere anbefales at anvende en armlænslås, 
     så armlænet ikke utilsigtet slås op

Brugsanvisning
Blue Line mobil bade-/toiletstol

Ergotip El 2-4

Ved forflytning:
1) Låsemekanismen      på de 4 hjul skal altid pege udad, så
     låsning af hjulene kan foretages inden forflytning
2) Sørg for at ALLE hjulene er låst, inden brugeren tager
     plads i stolen
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Tipning - bagover:
1) Tryk på den af fjernbetjeningens knapper, der viser en pil
     nedad - stolen tipper hermed roligt bagover
2) Slip tasten når den ønskede position nås - stolen
     er hermed fastlåst i den ønskede position

Tipning - fremad:
1) Tryk på den af fjernbetjeningens knapper, der viser en pil
     opad - stolen tipper hermed roligt forover
2) Slip tasten når den ønskede position nås - stolen
     er hermed fastlåst i den ønskede position

Opladning:
1) Træk stikket fra hinanden
2) Placér den medfølgende laders ene stik i batteristikket - og
     det andet i en stikkontakt
3) Efter opladning samles stikket igen

Oplad batterierne så ofte som muligt - herved opnås en længere 
levetid for batterierne

Obs! Hvis batterierne tømmes helt, vil det ikke være muligt at 
genoplade dem - batterierne SKAL oplades mindst hver 3. måned

Opladning må ikke foretages hvis stolen er våd, eller med en 
bruger i stolen
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Vedligeholdelse:
Kontrollér jævnligt hjulene - efterspænd hvis nødvendigt samt efterse 
regelmæssigt sæde, ryg og armlæn for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

Maks. belastning: 150 kg. 

Fodhvilere:
1) Anbring fodhvileren i beslaget     som er påsvejset stolens
     forben
2) For at svinge fodhvileren til side, løftes den ca. 1 cm. 
     lodret, og drejes herefter
3) Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens 
     låseclips     - træk/skub herefter inderrøret indtil den
     ønskede længde nås
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Ved toiletbrug:
1) Stolen placeres over toiletkummen, og hjulene låses - eller
     hjulene låses, og et bækken placeres i bækenophænget
     under sædet - de specielle bækkenglidere sørger for at
     bækkenet ikke falder ud ved tipning

Ved badebrug:
1) Hjulene låses
2) Stolen kan forsynes med et sædelåg, som passer i sædets
    åbning


