Að leggja grindina saman:

Hreinsun og viðhald:
Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólnum er
reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Bæði á ramma

1)

2)
3)

Opnið læsinguna
fyrir efri rammann
(A) og takið hann af
(B)
Losið um rærnar á
hlið grindarinnar (C)
Takið um rammann
rétt ofan við framhjólin og ýtið honum
fram og hann leggst
saman (D)

og sæti.
Óhreinindi úr sæti má þrífa með því að strjúka yfir
með svampi sem bleyttur hefur verið í volgu vatni og
mildu hreinsiefni. Hreinsa svo með vatni og láta
þorna.
Notið ekki bleykiefni - spritt.
Ef óhreinindin eru föst– strjúkið með mjúkum bursta
Rammann þarf að þrífa reglulega með “non-abrasive”
hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive”
bílavaxi
Gott viðhald = góð ending !

Flutningur og geymsla:

R82 í Danmörku er leiðandi í framleiðslu
hjálpartækja. Þeir sérhæfa sig í barnahjálpartækjum og bjóða eingöngu vörur í
háum gæðaflokki.

4) Þegar búið er að leggja Crocodile saman,
setjið efrihluta rammans ofan á rammann eins og
sýnt er á mynd E
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Notkunarleiðbeiningar
Stillingar:

Efri hluti ramma.
Losið um læsinguna fyrir efri rammann (A)
2) Lyftið upp eða lækkið rammann (B)
3) Herðið læsinguna aftur (C)

Tregðubremsa:

Framhjól með stefnulæsingu:

Setja bremsu á.
Ýtið á öryggispinnann (A) og fellið niður tregðubremsuna (B). Bremsan er nú virk.
Taka bremsu af. Ýtið á öryggishnappinn (A)
og lyftið upp tregðubremsunni (B) Þegar öryggispinninn smellur út er tregðubremsan ekki lengur
virk.

Veltivörn:
Setja vörn á.
Snúið veltivörninni
niður. Vörnin verður
virk þegar öryggis–
pinninn (A)smellur.

Að stilla handföngin
1) Losið um skrúfuna (A) með sexkanti.
2) Snúið handfanginu í rétta stöðu (B).
3) Herðið skrúfuna aftur með sexkanti (C).

Taka vörn af. Ýtið
á öryggispinnann (A)
og snúið vörninni
upp. Hún er orðin
óvirk þegar öryggispinninn smellur inn..

Þegar stóllinn er afhentur er stefnulæsingin óvirk
sem þýðir að framhjólin geta snúist í allar áttir.
Til að virkja stefnulæsinguna dragið hnappinn (A) og
snúið til hægri (B). Sleppið hnappinum aftur (C) og
stefnulæsingin er orðin virk. Sem þýðir að framhjólin
eru læst í eina átt.
Til að aftengja stefnulæsinguna aftur, dragið hanppinn (A) og snúið til vinstri (B). Sleppið hnappinum
aftur og stefnulæsingin hefur verið aftengd.

