Bremsur

Hreinsun og viðhald
Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólnum er
reglulegt viðhald og þrif nauðsynleg. Bæði á ramma
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 eða
Ef óhreinindin eru föst– stjrúkið með mjúkum bursta
Rammann þarf að þrífa reglulega með “non-abrasive”

“Standard” (Venjulegar) Bremsur á
Quickie stólum eru svokallaðar “HighLow bremsur.
Stóllinn er settur í bremsu með því að ýta
skafti (1) fram, en losað úr bremsu með
því að ýta skafti (1) aftur.

hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive”
bílavaxi
Gott viðhald = góð ending !

Sunrise Medical í Englandi er í farabroddi
fyrirtækja í framleiðslu hjálpartækja. Þeir
leggja mikið upp úr hönnun og vöruþróun
og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.
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Breezy Relax hægindarstóll

Notkunarleiðbeiningar
Veltivörn

Hæðarstilling höfuðhvílu
Togið í hnapp (1) og setjið höfuðhvílu í rétta hæð.
Lárétt stilling

Breyta hæð : Togið í hnapp (2) og þá er hægt að
hæðarstilla þær niður eða upp. Það eiga að vera alla
vega 2.5 cm að gólfi. Þegar farið er niður eða upp
stiga þarf að hafa þær í hæðstu stöðu.
Hæðarstilling: Ýtið á hnapp (1) og stillið hæðina.

Snúið handfangi (2) og stillið í ákjósanlega stöðu og festið
aftur
Hliðarstilling
Losið skrúfur (3) og hægt er að færa höfuðstuðning til
beggja hliða. Herðið skrúfur aftur.

Hæðarstillanlegir armar

Dýptarstilling armpúða: Losið um fingraskrúfu (3) og
færið fram/tilbaka og herðið aftur.

Hæðarstilling á aksturshandföngum
Tilt og bakhalli

Fótahvílur

Losið um handskrúfu (1) og hæðarstillið
handföng (2) í rétta hæð.

Tilt: Takið í handfang sem er merkt tilti og setjið í ákjósanlega stöðu og sleppið handfangi.
Bakhalli: Takið í handfang sem er merkt bakhalla og
setjið í ákjósanlega stöðu og sleppið handfangi.

Til að lyfta fótahvílu upp:

Til að fjarlægja:

Færið fótlegg af fótahvílu og
losið um handskrúfu (1).
Lyftið í ákjósanlega hæð og
herðið.

Ýtið á handfang (2) og
ýtið fótahvílu út til
hliðar og lyftið upp.

