
Informasjon og brukermanual



Oppreisningsfunksjonen

1.  Sett deg ned i stolen og len deg tilbake.
     Stolen senker seg til normalposisjon.
     (Løft gjerne på hælen og ha tærne i 
     bakken så blir kraften rettet nedover.

2.  Du opprettholder normal sittestilling så
     lenge du sitter tilbakelent i stolen.
     (Om ønskelig kan stolen låses i nedre
     posisjon ved å bruke spaken ved armlenet)

3.  Når du lener deg fremover får du hjelp av
     stolen som forsiktig løfter deg opp.
     (Du kan låse stolen i hvilken posisjon d
     vil ved å bruke spaken ved armlenet)

4.  Nå er stolen i oppreist stilling og du kan
     lett gå ut av den.



Låsing av stolens løftefunksjon

I denne stillingen 
er stolen låst

Endre løftestolens høyde

Ved å ta bort tøystykket på siden av stolen (festet med velcro) så kom-
mer du til å justere løftestolens benhøyde.
Med hjelp av en umbrakonøkkel kan du løsne skruene for så å flytte 
stolbenene i ønsket posisjon for å endre setehøyde.
I høyeste posisjon har stolen en setehøyde på 54 cm og i den laveste 
er det en setehøyde på 36 cm.

Når spaken sitter på
brukerens høyre side

I denne stillingen 
er stolen låst

I denne stillin-
gen fungerer 

løftemekanismen

Når spaken sitter på
brukerens venstre side

I denne stillin-
gen fungerer 

løftemekanismen



Avtagbart trekk

Alt stoffet på løftestolen er avtagbart og vaskbart. Åpne glidelåsen 
på stolens rygg og løsne velcrobåndene. Ryggoverdraget kan nå 
tas av stolen.
Stoffet på stolens sider kan tas av ved å løsne på velcrobåndene.
Sitteputen er også festet med velcrobånd og kan enkelt tas av. Åpne 
lommen på putens bakside og ta ut finérplaten i seteputen før trek-
ket vaskes.
Alt stoff på stolen er vaskbart på 60 grader maskinvask.

Tyngre Lättare

På undersiden av stolen er det 5 alternative hullmønstre til å feste 
løftefjæren i.
Ved å flytte fjæren kan du påvirke løftekraften i stolen, fjæren gir 
minst løftekraft i fremre posisjon.
Standard leveres den i midterste posisjon.

Tyngre       Lettere

Endre løftestolens løftekraft


