Höfuðstuðningur og keyrsluhandfang

Hreinsun og viðhald
Til að viðhald sé gott er góð regla að þerra stólinn eftir
notkun.

Swan
Salernis– og sturtustólar

Ef stólinn er með bólstrun þá er hún tekin úr stólnum og
þrifin í höndum með upp til 50° heitu vatni.
Ekki má nota klór til að þrífa
Höfuðstuðningur:
1. Losa þarf festingu (A) til að geta fest
höfuðstuðninginn. Höfuðstuðningurinn er
settur niður í hvítu stöngina og er fest í
æskilega hæð.

Nota skal almenn hreingerningarefni eins og t.d
sulfo, Ajax o.s.fv.

2. Hægt er að stilla höfuðstuðninginn enn
frekar með því að losa um skrúfu (B) og
skrúfan er aftur fest þegar búið er að stilla
hann frekar.
Aksturshandfang
1.

Losa þarf festingu (A) og
aksturshandfangið er sett niður í hvítu
stöngina og er fest í þeirri hæð sem
passar.

Ef festa á bæði höfuðstuðning og
aksturshandfang - þá er aksturshandfangið
fest á stöngina sem er á höfuðstuðningnum.
Eftir það er höfuðstuðningurinn festur eins og
lýst er hér fyrir ofan. Stöngin sem kemur með
aksturshandfanginu er því óþörf.
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Notkunarleiðbeiningar

Hæðarstilling

Swan - tekin í notkun:

Fjarlægið tré bitann sem er staðsettur fyrir aftan
stólinn - er til að verja stólinn undir flutning.
Swan er núna tilbúinn til notkunar.

Festingar fyrir vesti /krossvesti

1.

Losað er um allar skrúfur (A) og þær teknar alveg
út. Togað er í fætur til að hæðarstilla.

2.

Þegar rétt hæð hefur verið fundin eru skrúfurnar
aftur setta í og passa þarf að götin passi saman.

3.

Passið að öll hjól séu í sömu hæð svo stólinn sé
stöðugur.

Fótstuðningur
1.

Böndin fyrir axlarstuðning (A) eru settar í

gegnum efstu götin á bakeiningunni og eru festar

Vinkilstilling á sætiseiningu.

að aftan með smellufestingu ( C ).
2. Böndin fyrir mjaðmastuðning (B) eru settar í

1. Losa um handfang (A)

gegnum götin til hliðanna og festast með

2. Ýtt er á takka (B) inn og
þá er hægt að tilla
sætiseiningu.

smellufestingum.

Klofkýll / svettivörn

3. Herða tilbaka handfang
(A) þegar búið er að stilla.

Festing fyrir kopp
Koppur festist að
aftanverðu sætiseiningu.
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1.

Byrjað er á því að losa um skrúfu (A). Efri
hluti af lóðréttu stönginni er sett inn í
festinguna.

2.

Skrúfurnar eru aftur festar (A).

3.

Losað er um skrúfur (B) sem eru við
fótplöturnar og fótplatan er fest á stöngina
neðanfrá. Þegar búið er að finna rétta hæð
eru skrúfur (B) festar aftur.

Byrjað er á því að vippa fremri hluta klofkýls niður
fyrir sætið. Þar á eftir aftara hluta klofkýls og þá er
hann fastur.
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