Koppur - festingar

Hreinsun og viðhald
Hægt er að taka bólstrun af bak– og sætiseiningu auðveldlega af til að þrífa.
Ekki má nota klór til að þrífa

Flamingo
Salernis– og sturtustólar

Nota skal almenn hreingerningarefni eins og t.d
sulfo, Ajax o.s.fv.
Festingar fyrir koppinn eru festar með 4 mm
skrúfum undir sætinu (A)
Koppinum er svo rennt undir að aftanverðu.

Til að fjarlægja kalkbletti er hægt að nota ediksýru
en skola skal vel á eftir í 10-15 mín með hreinu
vatni.

Vesti / krossvesti

Böndin fyrir axlir eru settar í gegnum götin á
efri bakeiningunni (A)
Böndin fyrir mjaðmir eru settar í gegnum
götin á sætiseiningunni (B)
Böndin eru fest með smellulás (C)
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Notkunarleiðbeiningar

Hæðarstilling

Flamingo - tekin í notkun:

Hliðarstuðningur

Staðsetjið hliðarstuðninginn í gatið (A)

Rammanum er lyft upp og skrúfur A eru festar.
Togað er í grænu öryggiskúlurnar sem eru staðsettar undir sætinu B og sætið er stillt í óskaðan
vinkil.

Skrúfurnar sem eru staðsettar aftan á stellinu (A) eru
skrúfaðar úr. Sætiseining og rammi er togaður upp í þá
hæð sem passar. Skrúfurnar eru svo festar aftur.

Hliðarstuðningum er ýtt á sinn stað við bakeininguna (B)
Hliðarstuðningurinn er festur með skrúfu (C)

Stillingar á fótplötum

Armstuðningur / Borð

Flamingo er núna tilbúinn til notkunar.
Hægt er að stilla fótplöturnar framávið eða
vinkilstilla þær til hliðar (A)

Vinkilstilling á sæti og baki.

Hægt er að hæðarstilla
fótplöturnar hverja fyrir sig
með því að Losa um fingurskrúfu (B) á stönginni.
Armstuðningurinn / Borðið er sett í festingarnar á
1)

Til að vinkilstilla sæt - snúa skal gripfestingunni
A sitt hvoru megin og stilla.

2) Til að vinkilstilla bak - snúa skal gripfestingunum B sitt hvoru megin og stilla.
Mjög mikilvægt að herða báðu megin
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hvorri hlið (A)

Vinkilstilling á fótahvílum

Til að fella armana / borðið upp þarf að opna
Lyftið fótplötum upp (C)
Togið grænu öryggiskúlurnar (D) niður og þá er
hægt að vinkilstilla fótahvílurnar.

festinguna (B)
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