ROLSTOEL BEVESTIGEN

Rolstoel achter
oprijplaat, blokkeer
de remmen of
schakel de stoel uit.

ORIGINAL

PASSAGIER BEVESTIGEN

Bevestig de
heupgordel aan
de retractorpen.
(dezelfde kant als
de ankerplaats voor
de schouderriem).

PASSAGIER LOSMAKEN

Schouderriem
losmaken van de
bekkengordel.

NEW ILLUSTRATION

Houd beide
knoppen
ingedrukt (4 sec) om
oprolmechanismen
vrij te geven.

Bevestig de
J-haken voor, aan
het massieve frame
(30 sec), geef de
remmen vrij en
schakel de stoel uit.

Bevestig de
bekkengordel aan
de pen van het
oprolmechanisme
en plaats de riem
tussen het wiel
en de rolstoel.

Plaats de
schoudergordel
over de schouder
en borst van de
inzittende.

Laat de
schoudergordel
voorzichtig in de
opbergruimte
terugtrollen.

Maak de
bekkengordel los
van de pen van het
oprolmechanisme
en leg de riem in
de opberging.

ROLSTOEL LOSMAKEN

Maak de remmen
los en schakel de
stoel uit.

Houd de ontgrendelknop
ingedrukt (4 sec) om de
oprolmechanismen te
ontgrendelen.Druk op
hendels en verwijder de
achterste J-haken. Verwijder
de oprolmechanismen van
de vloer en plaats ze in de
opslag.

Houdt de Z-knop ingedrukt;
duw de duim controller naar
beneden om de rolstoel
VOORZICHTING, van de
oprijplaat te bewegen, dan
links of rechts om de richting
van de rolstoel aan te passen.

NEW VERSIONS, 2COLOR AND FRENCH.

WAARSCHUWINGEN
• Dit is een beknopte handleiding die eerst
moet worden gelezen en begrepen voordat dit
beveiligingssysteem wordt gebruikt.
• J-haken moeten worden bevestigd aan een massief
rolstoelframe (geen spaken, wielen of verplaatsbare
onderdelen).
• Schouder- en heupgordel (we raden het gebruik van
beide aan) MOETEN over de schouder en heup van
de inzittende passeren gaan. Rolstoelcomponenten
mogen geen obstructie vormen tussen de gordel en
het lichaam van de inzittende.
• Overschrijd de maximum 500 lbs niet (226kg)
gecombineerd gewichtslimiet van het
mobiliteitshulpmiddel en de passagier.

Houdt de Z-knop
ingedrukt; duw de
duim controller naar
boven om de rolstoel
VOORZICHTING, op
de oprijplaat te brengen,
dan links of rechts om de
richting van de rolstoel
aan te passen.

Maak de Z-knop los
en plaats deze inde opslag.
Bevestig oprolmechanismen
aan de achterkant en J-haken
aan hett rolstoelframe.
Houd de vergrendelknop
(3 sec) ingedrukt om de
oprolmechanismen te
vergrendelen.

Gesp de heupgordel
vast aan de
bekkengordel (op
de heup) en pas de
lengte van de riem
aan.

Vergrendel remmen en
schakel de stoel uit, klaar
voor transport.

Maak de
heupgordel los van
de pen van het
oprolmechanisme
en plaats de riem
in de opslag.

Maak de Z-knop los
en plaats deze in de
opslag. Houd beide
knoppen (4 sec)
ingedrukt om de
oprolmechanismen
te ontgrendelen.
Vergrendel remmen
en schakel de stoel uit.

Bevestig de heupgordel
aan de schouderriem-pen
om deze in de opslag te
plaatsen.

Berg de J-haken op,
laat de remmen los of
zet de stoel aan. Plaats
de rolstoel in een
veilige ruimte.
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